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                                                           GİRİŞ 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü’nde İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Projesi kapsamında hazırlanan 
bu Organizasyon Kitabı; Organizasyon Şemaları, İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri, İş 
Akış Şemaları, Eğitim/Deneyim Tabloları ve Ortak Görev Sorumluluk ve Yetkiler 
bölümlerinden oluşmaktadır. 

Organizasyon Şemalarında ortaya konulan İş (Görev) Unvanları temel alınarak İş 
Tanımı ve Gerekleri Belgeleri hazırlanmıştır. Bu belgelerin "İş Tanımı" bölümünde; 
ana hatları ile işin organizasyon içindeki yeri, kısa tanımı, işe ilişkin görevler, 
sorumluluklar ve yetkiler yer alırken, "İş Gerekleri" bölümünde ise; işi yapacak kişide 
olması gereken genel ve özel nitelikler belirlenmiştir.  

İç kontrol tüm personelin içinde yer aldığı yaşayan bir süreçtir. Tüm personelin 
kontrol sürecine doğrudan yada dolaylı olarak katkıda bulunması ve bilgi üretmesi 
planlanmıştır.Tüm çalışanların kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve 
görevlerinden dolayı karşılaştıkları problemlerle ilgili aksaklıkları kurum içi kanallar 
aracılığında  üst yönetim kademelerine aktarması, etkin bir kontrolün 
gerçekleşmesinde önem taşımaktadır. Bu işlevin en iyi şekilde sürdürülebilmesi 
için,görev ve yetkilerin yazılı olarak tanımlanması ve ilgili personele ulaştırılması ile 
birlikte tüm personele iç kontrolün önemi anlatılmalı ve aktif olarak bu sürece 
katılmaları sağlanmalıdır.                         

İç kontrol sistemi, durağan değil dinamik bir sistemdir. Sürekli gelişim içinde ve 
değişen iç ve dış koşullara göre esnek olması gerektiğinden, ortaya çıkan  bu 
Organizasyon kitabı çalışanların çalışmalarının kısıtlanmaması için, işlerin nasıl 
yapıldıklarını değil, söz konusu işler kapsamında neler yapıldığının anlatılmasına ve 
her iş özelinde genel anlamlar taşımasına, esnek, açıklayıcı ve bilimsel olmasına 
özen gösterilmiş olup, ayrıca tanımların geleceğe dönük ve eğitsel olması özelliğine 
de dikkat edilmiştir.  

 Bu nedenle, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek 
faaliyetlerin, önerilen organizasyon yapısına uygun olarak hazırlanacak 
yönetmelikler, yönergeler, talimatlar ve bunları destekleyen biçimde geliştirilmiş 
formlar ve bilgi teknolojileri ile ayrıca düzenlenmesi gereklidir. Diğer taraftan bu 
çalışmanın, gelişen ve değişen koşullara uyum sağlayabilmesi için, daima canlı ve 
güncel kalabilmesi bakımından; değişim sürecinin, sistemin ana ilkelerini bozmadan, 
uygulanması büyük önem arz etmektedir. 
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GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI 
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Genel Müdür 

Avrupa Birliği Uyum 
Dairesi Başkanı 

11.Fasıl Grup 
Sorumlusu 

12.Fasıl Grup 
Sorumlusu 

13.Fasıl Grup 
Sorumlusu 

Proje Grup Sorumlusu 

Ekonomik ve Teknik 
İlişkiler Dairesi Başkanı 

Dünya Ticaret Örgütü 
ve Ticari Sorunlar Grup 

Sorumlusu 

Serbest Ticaret 
Anlaşmaları, Araştırma 

ve İstatistik Grup 
Sorumlusu 

Projeler, Fuarlar, 
Tanıtım ve 

Bilgilendirme Grup 
Sorumlusu 

Uluslararası Kuruluşlar 
Dairesi Başkanı 

Küresel Ekonomik 
Kuruluşlar Grup 

Sorumlusu 

Bölgesel Kuruluşlar 
Grup Sorumlusu 

Birleşmiş Milletlere 
Bağlı  Kuruluşlar Grup 

Sorumlusu 

İkili İlişkiler ve Protokol 
Dairesi Başkanı 

Ülkeler Grup 1 
Sorumlusu 

Ülkeler Grup2 
Sorumlusu 

Ülkeler Grup3 
Sorumlusu 

İdari İşler ve 
Koordinasyon Dairesi 

Başkanı 

Personel  İşleri ve 
Koordinasyon Grup 

Sorumlusu 

Bütçe ve Mali işler 
Grup Sorumlusu 

Evrak - Arşiv 
Dökümantasyon Grup 

Sorumlusu 

Eğitim Grup Sorumlusu 

İç Kontrol Grup 
Sorumlusu 

Sivil Savunma Uzmanı 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

Genel Müdür 
Yardımcısı 
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Organizasyon Şeması 

BİRİM: Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

ŞEMA NO: ABDGM. İKS. ŞMA. xxx 

ŞEMA ADI: Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması 
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Avrupa Birliği 
Uyum 

Dairesi Başkanı 

11.Fasıl Grup 
Sorumlusu 

11.Fasıl AB 
İşleri Görevlisi 

12.Fasıl Grup 
Sorumlusu 

12.Fasıl AB 
İşleri Görevlisi 

13.Fasıl Grup 
Sorumlusu 

13.Fasıl AB 
İşleri Görevlisi 

Proje Grup 
Sorumlusu 

Proje İşleri 
Görevlisi 

Evrak 
Görevlisi 

Sekreter 
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BİRİM: AB Uyum Dairesi Başkanlığı 
ŞEMA NO: ABDGM. İKS. ŞMA. xxx 

ŞEMA ADI: AB Uyum Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması 



GTHB.ABDGM.İKS.ŞMA.xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 
 

 

 

 

   

Ekonomik ve Teknik 
İlişkiler Daire Başkanı 

Dünya Ticaret Örgütü ve 
Ticari Sorunlar Grup 

Sorumlusu 

Dünya Ticaret Örgütü 
ve Ticari Sorunlar 

Görevlisi 

Serbest Ticaret Anlaşmaları, 
Araştırma ve İstatistik Grup 

Sorumlusu 

Serbest Ticaret 
Anlaşmaları ve 

İstatistik Görevlisi 

Projeler,  Fuarlar, Tanıtım ve 
Bilgilendirme Grup  

Sorumlusu 

Projeler ve Fuarlar  
Görevlisi 

Evrak ve Arşiv 
Memuru 

Sekreter 
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Organizasyon Şeması 

BİRİM: Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 
ŞEMA NO: ABDGM. İKS. ŞMA. xxx 

ŞEMA ADI: Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması 
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Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  
Organizasyon Şeması 

BİRİM: Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 

ŞEMA NO: ABDGM. İKS. ŞMA. xxx 

ŞEMA ADI: Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması 

Uluslararası Kuruluşlar 
Daire Başkanı 

Küresel Ekonomik 
Kuruluşlar Grup 

Sorumlusu 

Birleşmiş Milletlere Bağlı 
Kuruluşlar  Grup 
Sorumlusu 

Küresel 
Ekonomik 
Kuruluşlar 

Bölgesel 
Kuruluşlar 
Görevlisi 

Bölgesel Kuruluşlar 
Grup Sorumlusu 

Birleşmiş 
Milletlere Bağlı 
Kuruluşlar 
Görevlisi 

Evrak Görevlisi 

Sekreter
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İkili İlişkiler ve Protokol 
Dairesi  Başkanı 

Ülke Grubu 1 
Sorumlusu 

Ülke Grubu 1 
Görevlisi 

Tercüman 

Ülke Grubu 2 
Sorumlusu 

Ülke Grubu 2 
Görevlisi 

Ülke Grubu 3 
Sorumlusu 

Ülke Grubu 3 
Görevlisi 

Evrak Görevlisi 

Sekreter 
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Organizasyon Şeması 

BİRİM: İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi  Başkanlığı 
ŞEMA NO: ABDGM. İKS. ŞMA. xxx 

ŞEMA ADI: İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi  Başkanlığı Organizasyon Şeması 
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İdari İşler ve Koordinasyon 
Daire Başkanı 

Personel İşleri ve 
Koordinasyon Grup 

Sorumlusu 

Koordinasyon Görevlisi 

Personel ve İdari İşler 
Görevlisi 

Sistem Destek Görevlisi 

Bütçe ve Mali işler Grup 
Sorumlusu 

Maaş ve Diğer Ödemeler 
Görevlisi  

Bütçe ve Performans 
Görevlisi 

Satın Alma Görevlisi 

Taşınır ve Kayıt Kontrol 
Görevlisi 

Evrak - Arşiv ve 
Dökümantasyon Grup 

Sorumlusu 

Evrak - Arşiv Görevlisi 

Dökümantasyon Görevlisi 

Evrak Dağıtıcısı 

Eğitim Grup Sorumlusu 

Yurt Dışı Eğitimler Görevlisi 

Yurt içi Eğitimler Görevlisi 

İç Kontrol Grup Sorumlusu  

İç Kontrol Standartları 
Görevlisi 

İç Kontrol ve Değerlendirme 
Görevlisi 

Sivil Savunma Uzmanı 

Sekreter 
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BİRİM: İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
ŞEMA NO: ABDGM. İKS. ŞMA. xxx 

ŞEMA ADI: İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması 
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DAİRE BAŞKANLARININ 
ORTAK GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

– Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji 
ve ilkeler doğrultusunda, altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve programları 
belirlemek, uygulamaları izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli 
önlemleri almak. 

– Hazırlanan uzun ve orta vadeli planların, yıllık faaliyet programı ve bütçesine 
dönüştürülmesinde ve uygulanmasında kendi sorumluluk alanında görev yapmak. 

– Kurumun faaliyetlerini etkileyebilecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan ve kendi görev 
kapsamı içinde bulunan gelişmeleri, yerli ve yabancı yayınları, yasal düzenleme ve 
değişiklikleri, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri düzenli olarak izlemek, 
zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak.  

– Sorumluluğu altındaki Bölümlerin faaliyetleri ile ilgili uzun, orta ve kısa vadeli plan ve 
programların hazırlanmasını, bölüm yöneticilerinin kendi Bölümlerinin amaç ve 
hedeflerini belirlemelerini sağlamak. 

– Bağlı Bölümlerin faaliyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri ve 
standartları oluşturmak ve belirli zaman aralıklarında değerlendirmek, faaliyetlerdeki 
değişmelerin kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlamak, gerektiğinde yol gösterici 
olmak veya düzeltici önlemlerin alınmasını istemek. 

– Personelin motive olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli önlemlerin 
alınarak motivasyon düzeyinin artırılmasını sağlamak. 

– Sorumluluğu altındaki Bölümler tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi 
aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla, iş bölümünü ve 
çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek. 

– Bölümün çalışma ilke ve düzeni hakkında astlarına bilgi vermek. 
– Bağlı personelin mesleki ve sosyal problemlerinin görev kapsamı dâhilinde 

çözülmesine yardımcı olmak, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma 
disiplinini sağlamak. 

– Bölüm faaliyetlerini etken bir şekilde gerçekleştirebilmek için gerekli araç, gereç, 
malzeme, personel ve diğer ihtiyaçları önceden temin edilmesini sağlamak. 

– Üst Yönetimin, ilgili diğer makam ve kurumların, yöneticisinin ihtiyaç duyabileceği 
kendi görev kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek şekilde tam, doğru 
ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde yazılı ya da sözlü açıklamalarda 
bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların kural 
ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin dosyalanıp 
saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Faaliyetlerin verimliliğini artıracak yöntemlerin uygulanmasını sağlamak, bu amaçla 
personel ve yöneticiler tarafından önerilen yöntem değişikliklerini değerlendirmek ve 
uygun gördüklerini onaylamak. 
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– Ölçme, değerlendirme, yeni sistem geliştirme çalışmalarının yapılmasını desteklemek 
ve bu çalışmalara katkıda bulunmak, öneriler geliştirmek. 

– Görevlendirilmesi halinde Üst Yönetici ve diğer Daire Başkanlığına vekâlet etmek. 

– Ülke dışında düzenlenen toplantılara katılmak ve dış temaslarda bulunmak, bu 
kapsamda verilen görevleri yerine getirmek. 

– Üst yönetim tarafından görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer 
almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının 
korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kuralların uygulanmasını sağlamak.  
 

DAİRE BAŞKANLARININ ORTAK YETKİLERİ 
– Bölüm çalışmaları ile ilgili olarak iş dağıtımı yapmak, personelin çalışmalarına 

nezaret etmek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor 
istemek. 

– Üst yönetim tarafından belirlenen şekil ve talimatlara uygun olarak Kurumu tek 
başına ya da grup halinde üçüncü şahıslara karşı, yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek. 

– İlgili mevzuatta yer alan esaslar çerçevesinde evrakları imza ve parafe etmek.  
– Kendisine bağlı yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, eğitim verme, yaptıkları 

işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine 
sahip olmak. 

– Personelinin özlük işlemleri ile ilgili olarak yöneticisine görüş bildirmek. 
– Mevzuat ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde astlarına izin vermek. 
– Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlamak ve 

onaylamak.  
– Faaliyet alanı ile ilgili olarak diğer Bölümlerin personeli ile işbirliği yapmak ve 

haberleşme yetkisine sahip olmak. 
– Kendisine bağlı yönetici ve personelin; performanslarını değerlendirme, 

cezalandırma, ödüllendirme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak. 
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SORUMLULARIN 
ORTAK GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

– Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat ile belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve 
ilkelerle yöneticisinin direktifleri doğrultusunda kendisine ait görev alanı içinde kalan 
faaliyetlerin onaylanmış plan ve programlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini 
sağlamak, gerektiğinde bizzat yapmak. 

– Ülke ekonomisini, Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev 
kapsamı içinde bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri yerli ve 
yabancı yayınları, düzenli olarak izlemek, bilgilerini güncelleştirmek, zamanında 
öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Birimi içindeki çalışmaları yönlendirmek, koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek 
aksaklıklara çözüm bulmak. 

– Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak 
gerekli nitelikleri kazanması ve yeterli bilgi düzeyine ulaşabilmesi için öneri ve 
girişimlerde bulunmak. 

– Birim çalışmalarının etken bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilebilmesi amacıyla; 
kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, iş dağılımında denge ve 
esneklik sağlamak, alt grupları izlemek ve koordine etmek. 

– İşe yeni başlayan personelin işe uyumuna yardımcı olmak, ihtiyaç duyulan 
personelin niteliksel ve niceliksel özellikleri konusunda yöneticisine öneriler sunmak. 

– Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve 
nicelik olarak belirlemek, temini konusunda öneriler geliştirmek. 

– Birim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gerekli araç, gereç, malzeme vb. 
ihtiyaçların belirlenmesini ve teminini sağlamak. 

– Kurumun çalışma ilke ve düzenini astlarına açıklamak, organizasyonu tanıtmak, 
Birimindeki iş ilişkileri, ilgili mevzuat, görev, sorumluluk ve yetki dağılımı konularında 
bilgi vermek. 

– Bağlı çalışanlarının mesleki ve sosyal problemlerini görev kapsamı dahilinde 
çözmeye çalışmak, uyumlu bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini 
sağlamak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların kural 
ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin dosyalanıp 
saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Ölçme, değerlendirme, yeni sistem geliştirme çalışmalarının yapılmasını 
desteklemek ve bu çalışmalara katkıda bulunmak, öneriler geliştirmek. 

– Katıldığı ya da sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli iyileştirme fırsatlarını 
araştırmak, iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını 
uygulamaya koymak. 
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– Üst yönetim tarafından belirlenen şekil ve talimatlara uygun olarak Kurumunu 
üçüncü şahıslara karşı yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek, bu kapsamda verilen 
görevleri yerine getirmek. 

– Üst yönetim tarafından görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında 
yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının 
korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Görevlendirilmesi halinde Daire Başkanlığı’na vekalet etmek. 
– Etik kuralların uygulanmasını sağlamak. 
 

SORUMLULARIN  
ORTAK YETKİLERİ 

– Biriminin çalışma düzenini ve iş bölümünü düzenlemek, değişiklik yapmak, 
denetlemek, astlarını uyarmak, bilgi ve rapor istemek. 

– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları imzalama ve/veya 
paraflama yetkisine sahip olmak. 

– Bağlı çalışanlarının tayin, terfi, nakil, asalet tasdiki, işten ayrılma ve diğer özlük 
haklarına ilişkin önerilerini yöneticisine sunmak. 

– Birim personelinin yıllık, mazeret ve hastalık izin kullanma zamanlarını belirlemek ve 
izin vermek.  

– Birimine alınacak personelin seçiminde görev almak. 
– Personelle ilgili performans değerlendirme, ödüllendirme ve disiplin cezası 

konularında görüş bildirmek. 
– Biriminin kadrosunu ve bu kadroda yapılmasını öngördüğü değişiklikleri yöneticisine 

teklif etmek. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve gereç 

ihtiyacını yöneticisine bildirmek. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek ve onaylanan 

değişiklik önerilerini uygulama yetkisine sahip olmak. 
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İŞİN KISA TANIMI: 

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke 
ve talimatlara uygun olarak; program ve planlar doğrultusunda Türk Tarımı, tarım 
politikalarını ve uygulamalarını, ikili ilişkiler kapsamında muhatap ülkelerin kamu ve 
özel sektörüne tanıtmak, tarım alanında ekonomik, teknik ve bilimsel işbirliği 
faaliyetlerini yürütmek, uluslararası kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini, 
görünürlük ve etkinliğinin artırılmasını, çıkarlarının gözetilmesini ve ülkemizce 
üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak, Bakanlık görev alanına giren 
konularda AB ile müzakere ve görüş alış verişi sürecini yönetmek, bu süreçte 
yayınlanan resmi belgelerin takibini yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve Bakanlık 
görüşünün oluşturulması yönünde gerekli faaliyetleri planlamak koordine etmek ve 
denetlemek. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Türk tarımı, tarım politikaları ve uygulamalarını ikili ilişkiler kapsamında muhatap 

ülkelerin kamu ve özel sektörüne tanıtmak, talepte bulunan ülkelere bu konularda 
teknik yardımda bulunmak, 

– İkili ilişkiler çerçevesinde tarım alanında, ekonomik, teknik ve bilimsel işbirliği 
anlaşmaları ve diğer yazılı belgelerin hazırlanması, müzakeresi, yürütülmesi ve 
uygulanmasını sağlamak, tarım yürütme komitesi toplantılarını düzenlemek, 

– Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından koordine edilen, hükümetlerarası 
karma ekonomik komisyon protokollerinin hazırlanması ve yürütülmesi 
çalışmalarına Bakanlık görev alanlarında katılım sağlamak ve katkıda bulunmak, 

– Bakanlığın ve Makamın ikili ilişkiler ve uluslararası kuruluşlar  kapsamında 
yurtdışı ziyaret ve temasları, yabancı heyetlerin ziyaret ve kabulleri kapsamında 
gerekli hazırlıkları yapmak, bunların gerçekleştirilmesini ve ilgili protokol işlemleri 
ile mihmandarlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 

– Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkelerin tarım ve kırsal kalkınma 
çabalarına Bakanlık birimleri ile görüş alışverişi içerisinde teknik katkı sağlamak,  

– Uluslararası kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini, görünürlük ve etkinliğinin 
arttırılmasını, çıkarlarının gözetilmesini ve ülkemizce üstlenilen sorumlulukların 
yerine getirilmesini sağlamak; bunlarla ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak, 

– Uluslararası kuruluşlar ile yapılacak anlaşma ve diğer belgeleri hazırlamak, onay 
işlemlerini takip etmek, uluslararası kuruluşlarla yürütülen projelerin takibini 
yapmak, mevcut anlaşmalar çerçevesinde ülkemizde yapılacak faaliyetlerin 
organizasyonunu yapmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

– Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından koordine edilen çalışmaların Bakanlığı ilgilendiren kısımlarına katılım 
sağlamak ve katkıda bulunmak, 

– Uluslararası kuruluşlar ile ilgili üyelik dâhil diğer iş ve işlemleri takip etmek, 
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– Bakanlık görev alanı ile ilgili AB müktesebatını ve politikalarını izlemek, bunların 
uyumu ve uygulanması için gerekli idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasını 
sağlamak yönünde çalışmalar yürütmek ve bu kapsamda diğer ilgili birimlerce 
yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve çalışmaları AB’ye uyum doğrultusunda 
yönlendirmek, 

– Bakanlık  görev alanına giren konularda AB ile müzakere ve görüş alışverişi 
sürecini yönetmek, bu süreçte yayımlanan resmi belgelerin takibini yapmak, ilgili 
birimleri bilgilendirmek ve Bakanlık görüşünün oluşturulması yönünde gerekli 
koordinasyonu yapmak; AB ile oluşturulmuş teknik organların çalışmalarına 
katılım ve katkı sağlamak ile bu ve benzeri konularla ilgili iş ve işlemlerin takibini 
yapmak, 

– Bakanlığı ilgilendiren konularda, AB ile Ülkemiz arasında hukuki düzenlemelerden 
doğan hak ve yükümlülüklerin takibini yapmak, 

– Ülkemizin uluslararası tarımsal ürünler ticaret politikalarının geliştirilmesine 
yönelik gerekli çalışmaları yapmak, ülkemizin pozisyonunun belirlenmesi ve 
müzakeresi sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

– Uluslararası anlaşmalar ve diğer akitler bağlamında, Bakanlık görev alanına giren 
konularda, Ülkemiz taahhütlerinin yerine getirilmesi yönünde gerekli çalışmaların 
yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 

– Dünya ve Ülkemiz tarım ürünleri piyasalarındaki gelişmelerin, tarımsal ürün 
üretim, tüketim, ticaret ve fiyat hareketlerini izlemek ve değerlendirmek; dünya 
gündeminde yer alan tarımsal konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte görüş 
oluşturulması ve ilgili zeminlerde ülkemiz çıkarlarının gözetilmesini sağlamak, 

– Bakanlık personelinin yurtdışı eğitim programlarını hazırlamak, bunlarla ilgili iş ve 
işlemleri takip etmek, ilgili birimler ile işbirliğinde bulunmak ve edinilen 
tecrübelerin Bakanlık birimleri ile paylaşımını sağlamak,. 

– Hazırlanan uzun ve orta vadeli planların, Birimin yıllık faaliyet programı ve 
bütçesine dönüştürülmesini ve uygulanması sağlamak. 

– Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, 
yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli 
girişimlerde bulunmak. 

– Kurumun çalışma ilke ve düzenini bağlı bölümlerine açıklamak, organizasyonu 
tanıtmak, ilgili mevzuat, görev, sorumluluk ve yetki dağılımı konularında bilgi 
vermek. 

– Birimi içindeki çalışmaları yönlendirmek, koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek 
aksaklıklara çözüm bulmak,  

– Birim çalışmalarının etken bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilebilmesi için iş 
dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve 
çalışma düzenini belirlemek, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma 
disiplinini sağlamak, alt grupları izlemek ve koordine etmek. 

– Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve 
nicelik olarak belirlemek, temini konusunda girişimlerde bulunmak. 
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– Öncelikle kendi birimi içinde olmak üzere, Üst Yönetim ve diğer Birimlerle etken 
haberleşme, raporlama ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yönlendirmek. 

– Birden fazla Birimi ilgilendiren ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 
yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, sonuçları izlemek ve 
değerlendirmek. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Faaliyetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesini, faaliyet sonuçlarının 
ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlamak. 

– Üst Yönetim tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak. 
– Üst Yönetim tarafından belirlenen şekil ve talimatlara uygun olarak Kurumunu 

yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek, bu kapsamda verilen görevleri yerine 
getirmek. 

– Üst Yönetim tarafından görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Görevlendirilmesi halinde diğer Üst Yöneticilere vekâlet etmek. 
– İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun varlık ve 

itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 
– Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
 
YETKİLERİ: 
– Birim çalışmalarını kabul edilen plan, program ve bütçeye göre yönlendirmek, 

kaynaklarını verimliliği artıracak yönde değerlendirmek. 
– Biriminin çalışma düzenini ve iş bölümünü düzenlemek, gerektiğinde bu konuda 

değişiklik yapmak, yapılan işleri denetlemek, gerektiğinde bağlı personeli 
uyarmak, bilgi ve rapor istemek. 

– Üst Yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları imzalama ve 
paraflama yetkisine sahip olmak. 

– Biriminin kadrosunu ve bu kadroda yapılmasını öngördüğü değişiklikleri 
yöneticisine teklif etmek. 

– Bağlı personelin tayin, terfi, nakil, asalet tasdiki, işten ayrılma ve diğer özlük 
haklarına ilişkin önerileri Üst Yönetime sunmak. 

– Bağlı personelin yıllık izin kullanma zamanlarını belirlemek, yıllık izin, mazeret 
izni, hastalık izni ve ücretsiz izin vermek.  

– Birimine alınacak personelin seçiminde görev almak, personelle ilgili 
ödüllendirme ve disiplin cezası konularında görüş bildirmek. 
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– Görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini yazılı ya da 
sözlü olarak sunmak. 

– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak öneriler geliştirmek ve onaylanan 
değişiklik önerilerini uygulama yetkisine sahip olmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Müsteşar Yardımcısı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
Genel Müdür Yardımcısı 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– En az bir yabancı dili iyi düzeyde bilmek. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke 
ve talimatlara uygun olarak; program ve planlar doğrultusunda Türk Tarımı, tarım 
politikalarını ve uygulamalarını, ikili ilişkiler kapsamında muhatap ülkelerin kamu ve 
özel sektörüne tanıtmak, tarım alanında ekonomik, teknik ve bilimsel işbirliği 
faaliyetlerini yürütmek, uluslararası kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini, 
görünürlük ve etkinliğinin artırılmasını, çıkarlarının gözetilmesini ve ülkemizce 
üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak, Bakanlık görev alanına giren 
konularda AB ile müzakere ve görüş alış verişi sürecini yönetmek, bu süreçte 
yayınlanan resmi belgelerin takibini yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve Bakanlık 
görüşünün oluşturulması yönünde gerekli faaliyetleri planlamak koordine etmek ve 
denetlemek. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Üst Yönetimi ile Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler  Genel Müdürü tarafından ve ilgili mevzuat gereğince belirlenmiş amaç, 
hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesi 
ile ilgili plan ve programları tespit ederek Üst Yönetimin onayına sunmak, 
uygulamaları izlemek ve oluşabilecek aksaklıklar konusunda gerekli önlemleri 
almak.  

– Türk tarımı, tarım politikaları ve uygulamalarını ikili ilişkiler kapsamında muhatap 
ülkelerin kamu ve özel sektörüne tanıtmak, talepte bulunan ülkelere bu konularda 
teknik yardım sağlamak, 

– İkili ilişkiler çerçevesinde tarım alanında, ekonomik, teknik ve bilimsel işbirliği 
anlaşmaları ve diğer yazılı belgelerin hazırlanması, müzakeresi, yürütülmesi ve 
uygulanmasını sağlamak, tarım yürütme komitesi toplantılarını düzenlemek, 

– Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından koordine edilen, hükümetlerarası 
karma ekonomik komisyon protokollerinin hazırlanması ve yürütülmesi 
çalışmalarına Bakanlık görev alanlarında katılım sağlamak ve katkıda bulunmak, 

– Bakanlığın ve Makamın ikili ilişkiler ve uluslararası kuruluşlar  kapsamında 
yurtdışı ziyaret ve temasları, yabancı heyetlerin ziyaret ve kabulleri kapsamında 
gerekli hazırlıkları yapmak, bunların gerçekleştirilmesini ve ilgili protokol işlemleri 
ile mihmandarlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 

– Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkelerin tarım ve kırsal kalkınma 
çabalarına Bakanlık birimleri ile görüş alışverişi içerisinde teknik katkı sağlamak,  
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– Uluslararası kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini, görünürlük ve etkinliğinin 
arttırılmasını, çıkarlarının gözetilmesini ve ülkemizce üstlenilen sorumlulukların 
yerine getirilmesini sağlamak; bunlarla ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak, 

– Uluslararası kuruluşlar ile yapılacak anlaşma ve diğer belgeleri hazırlamak, onay 
işlemlerini takip etmek, uluslararası kuruluşlarla yürütülen projelerin takibini 
yapmak, mevcut anlaşmalar çerçevesinde ülkemizde yapılacak faaliyetlerin 
organizasyonunu yapmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

– Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından koordine edilen çalışmaların Bakanlığı ilgilendiren kısımlarına katılım 
sağlamak ve katkıda bulunmak, 

– Uluslararası kuruluşlar ile ilgili üyelik dâhil diğer iş ve işlemleri takip etmek, 
– Bakanlık görev alanı ile ilgili AB müktesebatını ve politikalarını izlemek, bunların 

uyumu ve uygulanması için gerekli idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasını 
sağlamak yönünde çalışmalar yürütmek ve bu kapsamda diğer ilgili birimlerce 
yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve çalışmaları AB’ye uyum doğrultusunda 
yönlendirmek, 

– Bakanlık  görev alanına giren konularda AB ile müzakere ve görüş alışverişi 
sürecini yönetmek, bu süreçte yayımlanan resmi belgelerin takibini yapmak, ilgili 
birimleri bilgilendirmek ve Bakanlık görüşünün oluşturulması yönünde gerekli 
koordinasyonu yapmak; AB ile oluşturulmuş teknik organların çalışmalarına 
katılım ve katkı sağlamak ile bu ve benzeri konularla ilgili iş ve işlemlerin takibini 
yapmak, 

– Bakanlığı ilgilendiren konularda, AB ile Ülkemiz arasında hukuki 
düzenlemelerden doğan hak ve yükümlülüklerin takibini yapmak, 

– Ülkemizin uluslararası tarımsal ürünler ticaret politikalarının geliştirilmesine 
yönelik gerekli çalışmaları yapmak, ülkemizin pozisyonunun belirlenmesi ve 
müzakeresi sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

– Uluslararası anlaşmalar ve diğer akitler bağlamında, Bakanlık görev alanına giren 
konularda, Ülkemiz taahhütlerinin yerine getirilmesi yönünde gerekli çalışmaların 
yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 

– Dünya ve Ülkemiz tarım ürünleri piyasalarındaki gelişmelerin, tarımsal ürün 
üretim, tüketim, ticaret ve fiyat hareketlerini izlemek ve değerlendirmek; dünya 
gündeminde yer alan tarımsal konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte görüş 
oluşturulması ve ilgili zeminlerde ülkemiz çıkarlarının gözetilmesini sağlamak, 

– Bakanlık personelinin yurtdışı eğitim programlarını hazırlamak, bunlarla ilgili iş ve 
işlemleri takip etmek, ilgili birimler ile işbirliğinde bulunmak ve edinilen 
tecrübelerin Bakanlık birimleri ile paylaşımını sağlamak, 

– Uzmanlık alanı ile ilgili yabancı ve yerli literatürü takip etmek yeni 
uygulamaların/metotların uygulanmasına öncülük etmek. 
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– Görevlerini mevzuat hükümleri, plan ve programlar, genel prensipler ve verilen 
direktifler doğrultusunda tam ve zamanında yerine getirmek. 

– Hazırlanan uzun ve orta vadeli master planların, yıllık faaliyet programı ve 
bütçesine dönüştürülmesinde ve uygulanmasında kendi sorumluluk alanında 
görev yapmak. 

– Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan ve kendi 
görev kapsamı içinde bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Birimin çalışma ilke ve düzenini bağlı bölümlerine açıklamak, organizasyonu 
tanıtmak, Birimindeki iş ilişkileri, ilgili mevzuat, görev, sorumluluk ve yetki dağılımı 
konularında bilgi vermek. 

– Birimi içindeki çalışmaları yönlendirmek, koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek 
aksaklıklara çözüm bulmak. 

– Birim çalışmalarının etken bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilebilmesi için iş 
dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve 
çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek. 

– Yapılacak işler hakkında bağlı personele gerekli açıklamalarda bulunarak yol 
göstermek, işlerin yapılmasını denetlemek bu amaçla gerektiğinde yardım ve 
önerilerde bulunmak.  

– Bağlı personelin mesleki ve sosyal problemlerini görevi kapsamında çözmeye 
çalışmak, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini 
sağlamak. 

– Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve 
nicelik olarak belirlemek, temini konusunda girişimlerde bulunmak. 

– Öncelikle kendi birimi içinde olmak üzere, Birim yöneticisi, Üst Yönetim ve diğer 
Birimlerle etken haberleşme, raporlama ve bilgi alışverişi faaliyetlerini 
yönlendirmek. 

– Birden fazla Birimi ilgilendiren ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 
yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, sonuçları izlemek ve 
değerlendirmek. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Faaliyetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesini, faaliyet sonuçlarının 
ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlamak. 

– Üst Yönetim tarafından belirlenen şekil ve talimatlara uygun olarak Kurumunu 
yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek, bu kapsamda verilen görevleri yerine 
getirmek. 
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– Üst Yönetim tarafından görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Görevlendirilmesi halinde Üst Yöneticilere vekâlet etmek. 
– İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun varlık ve 

itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 
– Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

YETKİLERİ: 

– Birim çalışmalarını kabul edilen plan, program ve bütçeye göre yönlendirmek, 
kaynaklarını verimliliği artıracak yönde değerlendirmek. 

– Biriminin çalışma düzenini ve iş bölümünü düzenlemek, gerektiğinde bu konuda 
değişiklik yapmak, yapılan işleri denetlemek, gerektiğinde bağlı personeli 
uyarmak, bilgi ve rapor istemek. 

– Üst Yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları imzalama ve 
paraflama yetkisine sahip olmak. 

– Biriminin kadrosunu ve bu kadroda yapılmasını öngördüğü değişiklikleri 
yöneticisine teklif etmek. 

– Bağlı personelin terfi, nakil, asalet tasdiki, işten ayrılma ve diğer özlük haklarına 
ilişkin önerileri yöneticisine sunmak. 

– Bağlı personelin yıllık izin kullanma zamanlarını belirlemek, yıllık izin, mazeret 
izni, hastalık izni ve ücretsiz izin vermek.  

– Birime alınacak personelin seçiminde görev almak, personelle ilgili ödüllendirme 
ve disiplin cezası konularında görüş bildirmek. 

– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 
gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 

– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 
yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 

– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek ve onaylanan 
değişiklik önerilerini uygulama yetkisine sahip olmak. 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

– Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü 
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

İlgili Daire Başkanları 
 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak. 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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Avrupa Birliği 
Uyum 

Dairesi Başkanı 

11.Fasıl Grup 
Sorumlusu 

11.Fasıl AB 
İşleri Görevlisi 

12.Fasıl Grup 
Sorumlusu 

12.Fasıl AB 
İşleri Görevlisi 

13.Fasıl Grup 
Sorumlusu 

13.Fasıl AB 
İşleri Görevlisi 

Proje Grup 
Sorumlusu 

Proje İşleri 
Görevlisi 

Evrak 
Görevlisi 

Sekreter 
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İŞİN KISA TANIMI: 
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Bakanlık görev alanı ile ilgili AB müktesebatını 
ve politikalarını izlemek, bunların uyumu ve uygulanması için gerekli idari ve 
kurumsal tedbirlerin alınmasını sağlamak yönünde çalışmalar yürütmek ve bu 
kapsamda diğer ilgili birimlerce yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve çalışmaları 
AB’ye uyum doğrultusunda yönlendirmek.  
. 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– T.C. Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

tarafından ve ilgili mevzuat ile belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkelerle 
yöneticisinin direktifleri doğrultusunda kendisine ait görev alanı içinde kalan 
faaliyetleri yapmak. 

– Bakanlık görev alanıyla ilgili AB’ye uyum konusunda yapılan çalışmalarda 
Bakanlık birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon 
sağlamak ve takibini yapmak. 

– Bakanlık görev alanına giren konularda AB ile müzakere ve görüş alışverişi 
sürecini yönetmek, bu süreçte yayımlanan resmi belgelerin takibini yapmak, ilgili 
birimleri bilgilendirmek ve Bakanlık görüşünün oluşturulması yönünde gerekli 
koordinasyonu yapmak; AB ile oluşturulmuş teknik organların çalışmalarına 
katılım ve katkı sağlamak ile bu ve benzeri konularla ilgili iş ve işlemlerin takibini 
yapmak. 

– Bakanlığı ilgilendiren konularda, AB ile Ülkemiz arasında hukuki 
düzenlemelerden doğan hak ve yükümlülüklerin takibini yapmak. 

– Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini 
yürütmek. 

– Birimin çalışma ilke ve düzeni hakkında astlarına bilgi vermek. 
– Astları arasında dengeli ve esnek bir işbölümü sağlamak, yapılacak işler 

hakkında gerekli açıklamalarda bulunmak, işlerin yapılmasına eşlik ederek 
zamanında ve eksiksiz olarak sonuçlandırılmasını sağlamak. 

– Personelinin herhangi bir nedenle işyerinden ayrılması durumunda kimlerin söz 
konusu işleri tamamen ya da kısmen yapacakları konusunda yöneticisine görüş 
bildirmek, bu amaçla ilgili kişilerin diğer işleri de öğrenecek şekilde yetiştirilmesini 
sağlamak. 

– İşe yeni başlayan personelin işe uyumuna yardımcı olmak, ihtiyaç duyulan 
personelin niteliksel ve niceliksel özellikleri konusunda yöneticisine öneriler 
sunmak. 

– Astlarının mesleki ve sosyal problemlerinin görev kapsamı dahilinde çözülmesine 
yardımcı olmak, uyumlu bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini 
sağlamak. 
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– Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, gereç, 
malzeme, personel ve diğer ihtiyaçları önceden belirleyerek yöneticisine iletmek. 

– Birimine gelen ve giden evrakla ilgilenmek, gereğini yapmak, evrakların 
dosyalanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili Üst Yönetimin, Yöneticisinin, ilgili diğer makam 
ve kurumların ihtiyaç duyabileceği her türlü bilginin her an kullanılabilecek şekilde 
tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. Bu bilgilerle ilgili olarak 
gerektiğinde rapor hazırlamak, yazılı ya da sözlü açıklamalarda bulunmak. 

– Faaliyetlerin verimliliğini artıracak yöntemlerin uygulanmasını sağlamak, bu 
amaçla personel ve yöneticiler tarafından önerilen yöntem değişikliklerini 
değerlendirmek ve uygun gördüklerini onaylamak. 

– Yöneticisi ve Üst Yönetim tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak. 
– Yöneticisi ve Üst Yönetim tarafından belirlenen şekil ve talimatlara uygun olarak 

üçüncü şahıslara karşı Kurumunu yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek, bu 
kapsamda verilen görevleri yerine getirmek. 

– Yöneticisi ve Üst Yönetim tarafından görevlendirildiği komisyon, komite vb. 
çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Ölçme, değerlendirme, yeni sistem geliştirme çalışmalarının yapılmasını 
desteklemek ve bu çalışmalara katkıda bulunmak, öneriler geliştirmek. 

– Kurumun faaliyetlerini etkileyebilecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan ve kendi 
görev kapsamı içinde bulunan gelişmelerin, yerli ve yabancı yayınların, yasal 
düzenleme ve değişikliklerin düzenli olarak izlenmesini; zamanında öneri 
geliştirilmesini ve girişimlerde bulunulmasını sağlamak.  

– Etik kuralların uygulanmasını sağlamak. 
– Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekalet etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
– Başkanlığın çıkarttığı, AB ile ilgili, süreli veya süresiz yayın çalışmalarının 

yürütülmesini sağlamak veya koordine etmek 
 
 
 
YETKİLERİ: 
– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak. 
– Birim çalışmaları ile ilgili olarak iş dağıtımı yapmak, personelin çalışmalarına 

nezaret etmek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor 
istemek. 
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– Üst yönetim tarafından belirlenen şekil ve talimatlara uygun olarak Kurumu tek 
başına ya da grup halinde üçüncü şahıslara karşı, yurtiçi ve yurtdışında temsil 
etmek. 

– Birim faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçları belirlemek ve yöneticisinin onayına sunmak. 
– Faaliyet alanı ile ilgili olarak diğer Birimlerin personeli ile işbirliği yapmak ve 

haberleşme yetkisine sahip olmak. 
– Üst Yönetimin belirlediği esaslar çerçevesinde evrakları imza ve parafe etmek.  
– Personelinin özlük işlemleri ile ilgili olarak yöneticisine görüş bildirmek. 
– Bağlı personelin yıllık izin kullanma zamanlarını belirlemek, yıllık izin, mazeret 

izni, hastalık izni ve ücretsiz izin vermek.  
– Kendisine bağlı yönetici ve personelin; performanslarını değerlendirme, 

cezalandırma, ödüllendirme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak. 
– Kendisine bağlı personeli cezalandırma, ödüllendirme, eğitim verme, işini 

değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak. 
– Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama 

yetkisine sahip olmak. 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Genel Müdür Yardımcısı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
11. Fasıl Grup Sorumlusu  
12. Fasıl Grup Sorumlusu 
13. Fasıl Grup Sorumlusu 
Proje Grup Sorumlusu 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 10 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI AB Uyum Daire Başkanı 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü; 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı 
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– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Tercihen ,iletişim ve empati becerisi gelişmiş, lider özellikleriyle çevresinde enerji 

yaratan yeteneğe sahip olmak. 
– Kurumsal temsil (Presentable) özelliğinde olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI 11.Fasıl Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Avrupa Birliği’nin 11. Fasıl’ı altında yer 
alan konularla ve Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ile 
ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve 
yapılan işleri koordine etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Avrupa Birliği Müzakere sürecinde 11. Fasıl ile ilgili faaliyetlerin (AB mevzuatının 

incelenmesi, mevzuat hazırlama çalışmalarına katkı, AB’ye uyum durumunun 
incelenmesi) eş güdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak. 

– Sorumluluğu altındaki işlerin kendisine bağlı olan görevlilere dağıtımını yapmak. 
– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a arzda bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), röportaj metni, makale, konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI 11.Fasıl Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– 11.Fasıl AB İşleri Görevlisi 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI 11. Fasıl AB İşleri Görevlisi 

BÖLÜMÜ AB Uyum Dairesi Başkanlığı; 
11. Fasıl Grup Sorumluluğu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; bağlı olduğu Grup Sorumlusu tarafından 
verilen belirli işleri yapmak. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 

gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– AB Uyum Dairesi’nde sorumlu olduğu konularda çalışmaları yönlendirmek, 
koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek aksaklıklara çözüm bulmak. 

– Avrupa Birliği 11. Fasıl ile ilgili sorumlu olduğu faaliyetlerin (AB mevzuatının 
incelenmesi, mevzuat hazırlama çalışmalarına katkı, AB’ye uyum durumunun 
incelenmesi) yürütülmesini sağlamak. 

– Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar, mevzuat çalışmaları ve diğer 
kurumlarla yapılan çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği 
vermek. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri  hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına  uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI 11. Fasıl AB İşleri Görevlisi 

BÖLÜMÜ AB Uyum Dairesi Başkanlığı; 
11. Fasıl Grup Sorumluluğu 
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– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
11. Fasıl Çalışma Grubu Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsil (Presentable) özelliğinde olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI 12.Fasıl Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Avrupa Birliği’nin 12. Fasıl’ı altında yer 
alan konularla ve Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ile 
ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve 
yapılan işleri koordine etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Avrupa Birliği Müzakere sürecinde 12. Fasıl ile ilgili faaliyetlerin (AB mevzuatının 

incelenmesi, mevzuat hazırlama çalışmalarına katkı, AB’ye uyum durumunun 
incelenmesi) eş güdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak. 

– Sorumluluğu altındaki işlerin kendisine bağlı olan görevlilere dağıtımını yapmak. 
– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a arzda bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), röportaj metni, makale, konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI 12.Fasıl Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– 12. Fasıl AB işleri Görevlisi 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü  bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI 12. Fasıl AB İşleri Görevlisi 

BÖLÜMÜ AB Uyum Dairesi Başkanlığı; 
12. Fasıl Grup Sorumluluğu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; bağlı olduğu Grup Sorumlusu tarafından 
verilen belirli işleri yapmak. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 

gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– AB Uyum Dairesi’nde sorumlu olduğu konularda çalışmaları yönlendirmek, 
koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek aksaklıklara çözüm bulmak. 

– Avrupa Birliği 12. Fasıl ile ilgili sorumlu olduğu faaliyetlerin (AB mevzuatının 
incelenmesi, mevzuat hazırlama çalışmalarına katkı, AB’ye uyum durumunun 
incelenmesi) yürütülmesini sağlamak. 

– Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar, mevzuat çalışmaları ve diğer 
kurumlarla yapılan çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği 
vermek. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri  hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına  uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI 12. Fasıl AB İşleri Görevlisi 

BÖLÜMÜ AB Uyum Dairesi Başkanlığı; 
12. Fasıl Grup Sorumluluğu 
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– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
12. Fasıl Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsil (Presentable) özelliğinde olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI 13.Fasıl Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Avrupa Birliği’nin 13. Fasıl’ı altında yer 
alan konularla ve Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ile 
ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve 
yapılan işleri koordine etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Avrupa Birliği Müzakere sürecinde 13. Fasıl ile ilgili faaliyetlerin (AB mevzuatının 

incelenmesi, mevzuat hazırlama çalışmalarına katkı, AB’ye uyum durumunun 
incelenmesi) eş güdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak. 

– Sorumluluğu altındaki işlerin kendisine bağlı olan görevlilere dağıtımını yapmak. 
– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a arzda bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), röportaj metni, makale, konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI 13.Fasıl Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– 13. Fasıl AB İşleri Görevlisi 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü  bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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BÖLÜMÜ AB Uyum Dairesi Başkanlığı; 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; bağlı olduğu Çalışma Grubu Sorumlusu 
tarafından verilen belirli işleri yapmak. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 

gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– AB Uyum Dairesi’nde sorumlu olduğu konularda çalışmaları yönlendirmek, 
koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek aksaklıklara çözüm bulmak. 

– Avrupa Birliği 13. Fasıl ile ilgili sorumlu olduğu faaliyetlerin (AB mevzuatının 
incelenmesi, mevzuat hazırlama çalışmalarına katkı, AB’ye uyum durumunun 
incelenmesi) yürütülmesini sağlamak. 

– Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar, mevzuat çalışmaları ve diğer 
kurumlarla yapılan çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği 
vermek. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri  hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına  uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
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– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
13. Fasıl Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsil (Presentable) özelliğinde olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Avrupa Birliği projeleri kapsamında yer 
alan konularla Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine 
yönelik faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak ve 
yapılan işleri koordine etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Avrupa Birliği projeleri kapsamında yer alan faaliyetlerin (projelerin hazırlanması, 

yürütülmesi, izlenmesi, kontrolü, değerlendirilmesi ve koordinasyonu) eş güdüm 
içerisinde yürütülmesini sağlamak. 

– Sorumluluğu altındaki işlerin kendisine bağlı olan görevlilere dağıtımını yapmak. 
– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a arzda bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), röportaj metni, makale, konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Proje İşleri Görevlisi 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü  bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; bağlı olduğu Çalışma Grubu Sorumlusu 
tarafından verilen belirli işleri yapmak. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 

gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– AB Uyum Dairesi’nde sorumlu olduğu konularda çalışmaları yönlendirmek, 
koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek aksaklıklara çözüm bulmak. 

– Avrupa Birliği projeleri kapsamında yer alan faaliyetlerin (projelerin hazırlanması, 
yürütülmesi, izlenmesi, kontrolü, değerlendirilmesi ve koordinasyonu) 
gerçekleştirilmesini sağlamak. 

– Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar, mevzuat çalışmaları ve diğer 
kurumlarla yapılan çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği 
vermek. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
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– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Proje Çalışma Grubu Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsil (Presentable) özelliğinde olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 
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Organizasyon Şeması 

BİRİM: Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 
ŞEMA NO: ABDGM. İKS. ŞMA. xxx 

ŞEMA ADI: Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması 
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İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanı 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü; 
Avrupa Birliği ve Dışilişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
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İŞİN KISA TANIMI: 
 
Ülkemizin uluslararası tarımsal ürünler ticaret politikalarının geliştirilmesine yönelik 
diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası 
anlaşmalar ve diğer akitler bağlamında taahhütlerin yerine getirilmesi yönünde gerekli 
çalışmaların yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, tarım ürünleri 
piyasalarındaki gelişmeleri takip etmek, ikili, uluslararası ve AB projelerini takip 
etmek, uluslararası fuar, sergi ve diğer tanıtım faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.  
 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
–  Daire Başkanları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
_     Ülkemizin uluslararası tarımsal ürünler ticaret politikalarının geliştirilmesine  
       yönelik gerekli çalışmaları yapmak, ülkemizin pozisyonunun belirlenmesi ve  
       müzakeresi sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
 
_    Uluslararası anlaşmalar ve diğer akitler bağlamında, Bakanlık görev alanına giren           
      konularda, Ülkemiz taahhütlerinin yerine getirilmesi yönünde gerekli çalışmaların         
      yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 
 
_    AB, ikili ve uluslararası ilişkiler bağlamında ilgili diğer birimle tarafından yürütülen   
      projeleri takip etmek.  
 
_   Dünya ve Ülkemiz tarım ürünleri piyasalarındaki gelişmelerin, tarımsal ürün  
     üretim, tüketim, ticaret ve fiyat hareketlerini izlemek ve değerlendirmek; dünya  
     gündeminde yer alan tarımsal konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte görüş  
     oluşturulması ve ilgili zeminlerde ülkemiz çıkarlarının gözetilmesini sağlamak, 
 
_   Tarım ürünleri dış ticaret politikaları ile ihracat ithalat politikalarının tespitini,  
     Bakanlığın uygulamalardan sorumlu ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde yürütmek, 
 
_    Uluslararası fuar, sergi ve diğer tanıtım faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek, 
 
_    Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini   
      yürütmek, 
 
_   Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
YETKİLERİ: 
– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak. 
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İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanı 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü; 
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– Birim çalışmaları ile ilgili olarak iş dağıtımı yapmak, personelin çalışmalarına 
nezaret etmek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor 
istemek. 

– Üst yönetim tarafından belirlenen şekil ve talimatlara uygun olarak Kurumu tek 
başına ya da grup halinde üçüncü şahıslara karşı, yurtiçi ve yurtdışında temsil 
etmek. 

– Birim faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçları belirlemek ve yöneticisinin onayına sunmak. 
– Faaliyet alanı ile ilgili olarak diğer Birimlerin personeli ile işbirliği yapmak ve 

haberleşme yetkisine sahip olmak. 
– Üst Yönetimin belirlediği esaslar çerçevesinde evrakları imza ve parafe etmek.  
– Personelinin özlük işlemleri ile ilgili olarak yöneticisine görüş bildirmek. 
– Bağlı personelin yıllık izin kullanma zamanlarını belirlemek, yıllık izin, mazeret 

izni, hastalık izni ve ücretsiz izin vermek.  
– Kendisine bağlı yönetici ve personelin; performanslarını değerlendirme, 

cezalandırma, ödüllendirme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak. 
– Kendisine bağlı personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, 

düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 
– Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama 

yetkisine sahip olmak. 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Genel Müdür Yardımcısı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
- Dünya Ticaret Örgütü ve Ticari Sorunlar Grup Sorumlusu   
- Serbest Ticaret Anlaşmaları ve İstatistik Grup Sorumlusu 
- Projeler ve Fuarlar Grup Sorumlusu                                                            
- Sekreter 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
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İŞ UNVANI Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanı 
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– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 10 yıllık kamu 
deneyimine sahip olmak 

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Tercihen ,iletişim ve empati becerisi gelişmiş, lider özellikleriyle çevresinde enerji 

yaratan yeteneğe sahip olmak. 
– Kurumsal temsile uygun olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 
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BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların 
gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine etmek. 
 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
- Dünya Ticaret Örgütü kapsamında Ülkemizin uluslararası tarımsal ürünler ticaret 

politikalarının geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak, ülkemiz 
pozisyonunun belirlenmesi ve müzakeresi sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla 
işbirliğini sağlamak. 

- Dünya Ticaret Örgütü bağlamında, Bakanlık görev alanına giren konularda, 
Ülkemiz taahhütlerinin yerine getirilmesi yönünde gerekli çalışmaların 
yürütülmesini ve  koordinasyonunu sağlamak.  

- Dünya gündeminde yer alan tarımsal konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte 
görüş oluşturulması ve ilgili zeminlerde ülkemiz çıkarlarının gözetilmesini 
sağlamak. 

- Dünya Ticaret Örgütü Kapsamında tarım ürünleri dış ticaret politikaları ile ihracat 
ithalat politikalarının tespitini, Bakanlığın uygulamalardan sorumlu ilgili birimleri ile 
işbirliği içerisinde yürütmek. 

- Belirli konulardaki işlerin kendisine bağlı olan konu görevlilerine dağıtımını 
yapmak. 

- Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
- Sorumlu olduğu konularda Makam’a arzda bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), röportaj metni, makale, konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
- Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
- Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
- Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

- İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

- Görevlendirilmesi halinde diğer Üst Yöneticilere vekâlet etmek. 
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- Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
 
YETKİLERİ: 

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk 

ve Yetkiler).  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Dünya Ticaret Örgütü Görevlisi ve Ticari Sorunlar Görevlisi 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü  bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 
deneyimine sahip olmak 

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak. 
  

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Ülkemizin uluslararası tarımsal ürünler ticaret politikalarının geliştirilmesine yönelik 
gerekli çalışmaları yapmak, ülkemizin pozisyonunun belirlenmesi ve müzakeresi 
sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini organize etmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
–  Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 

gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi’nde sorumlu olduğu konularda çalışmaları 
yönlendirmek, koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek aksaklıklara çözüm 
bulmak. 

– Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar, mevzuat çalışmaları ve diğer 
kurumlarla yapılan çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği 
vermek. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 
yetkisine sahip olmak. 

– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 
gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 

– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 
yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 

– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Dünya Ticaret Örgütü ve Ticari Sorunlar Çalışma Grubu Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsile uygun olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Serbest Ticaret Anlaşmaları  ve İstatistik Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların 
gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
_   Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında ülkemizin uluslararası tarımsal ürünler 

ticaret politikalarının geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak, ülkemizin 
pozisyonunun belirlenmesi ve müzakeresi sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapmak. 

_  Serbest Ticaret Anlaşmaları bağlamında Bakanlık görev alanına giren konularda, 
ülkemiz taahhütlerinin yerine getirilmesi yönünde gerekli çalışmaların 
yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak. 

_  Dünya ve Ülkemiz tarım ürünleri piyasalarındaki gelişmelerin, tarımsal ürün üretim, 
tüketim, ticaret ve fiyat hareketlerini izlemek ve değerlendirmek dünya 
gündeminde yer alan tarımsal konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte görüş 
oluşturulması ve ilgili zeminlerde ülkemiz çıkarlarının gözetilmesini sağlamak. 

_  Tarımsal ürünleri dış ticaret politikaları ile ihracat ithalat politikalarının tespitini, 
Bakanlığın uygulamalardan sorumlu ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde yürütmek. 

– Belirli konulardaki işlerin kendisine bağlı olan konu görevlilerine dağıtımını 
yapmak. 

– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a arzda bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), röportaj metni, makale, konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Serbest Ticaret Anlaşmaları  ve İstatistik Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 
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– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Serbest Ticaret Anlaşmaları ve İstatistik Görevlisi 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü  bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Serbest Ticaret Anlaşmaları ve İstatistik Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 
Serbest Ticaret Anlaşmaları Araştırma, İstatistik ve 
Bilgilendirme Grup Sorumluluğu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Ülkemizin uluslararası tarımsal ürünler ticaret politikalarının geliştirilmesine yönelik 
diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası 
anlaşmalar ve diğer akitler bağlamında taahhütlerinin yerine getirilmesi yönünde 
gerekli çalışmaların yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, tarım ürünleri 
piyasalarındaki gelişmeleri takip etmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
–  Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 

gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi’nde sorumlu olduğu konularda çalışmaları 
yönlendirmek, koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek aksaklıklara çözüm 
bulmak. 

– Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar, mevzuat çalışmaları ve diğer 
kurumlarla yapılan çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği 
vermek. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine  
      getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
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İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Serbest Ticaret Anlaşmaları ve İstatistik Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 
Serbest Ticaret Anlaşmaları Araştırma, İstatistik ve 
Bilgilendirme Grup Sorumluluğu 
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– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Serbest Ticaret Anlaşmaları ve İstatistik Çalışma Grubu Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsile uygun olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 
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Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların 
gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
_    AB, ikili ve uluslararası ilişkiler bağlamında ilgili diğer birimler tarafından yürütülen 

projeleri takip etmek. 
– İlgili diğer birimlerle birlikte Dünya Bankası projelerinin hazırlanmasını, 

yürütülmesini, izlenmesini, kontrolünü, değerlendirilmesini ve koordinasyonunu ile 
uluslararası fuar, sergi ve diğer tanıtım faaliyetleri ilgili işlerin yürütülmesini 
sağlamak. 

– Uluslararası fuar, sergi ve diğer tanıtım faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek. 
– Birim içi koordinasyonu sağlamak. 
– Belirli konulardaki işlerin kendisine bağlı olan konu görevlilerine dağıtımını 

yapmak. 
– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a arzda bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), röportaj metni, makale, konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 
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YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Projeler ve Fuarlar Görevlisi 
– Evrak ve Arşiv Memuru 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü  bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 
AB, ikili ve uluslararası ilişkiler bağlamında ilgili diğer birimler tarafından yürütülen n 
projeleri takip etmek, ilgili diğer birimlerle birlikte Dünya Bankası projelerinin 
hazırlanmasını, yürütülmesini, izlenmesini, kontrolünü, değerlendirilmesini, 
koordinasyonunu sağlamak ve ilgili işlemleri yürütmek, uluslararası fuar, sergi ve 
diğer tanıtım faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek, birim içi koordinasyonu sağlamak. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
–  Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 

gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi’nde sorumlu olduğu konularda çalışmaları 
yönlendirmek, koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek aksaklıklara çözüm 
bulmak. 

– Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar, mevzuat çalışmaları ve diğer 
kurumlarla yapılan çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği 
vermek. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
 
 
YETKİLERİ: 
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İŞ UNVANI Projeler ve Fuarlar Görevlisi 

BÖLÜMÜ Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 
Projeler, Fuarlar Tanıtım ve Bilgilendirme Grup Sorumluluğu 
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– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Projeler, Fuarlar Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışma Grubu Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsile uygun olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 
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Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  
Organizasyon Şeması 

BİRİM: Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 
ŞEMA NO: ABDGM. İKS. ŞMA. xxx 

ŞEMA ADI: Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması 

Uluslararası Kuruluşlar 
Daire Başkanı 

Küresel Ekonomik 
Kuruluşlar Grup 

Sorumlusu 

Birleşmiş Milletlere Bağlı 
Kuruluşlar Grup 
Sorumlusu 

Küresel 
Ekonomik 
Kuruluşlar 

 

Bölgesel 
Kuruluşlar 
Görevlisi 

Bölgesel Kuruluşlar 
Grup Sorumlusu 

Birleşmiş 
Milletlere Bağlı 

Kuruluşlar 
Görevlisi 

Evrak Görevlisi 

Sekreter 
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İŞ UNVANI Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 

BÖLÜMÜ 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü;  
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
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İŞİN KISA TANIMI:  
Bakanlık görev alanı kapsamındaki ilgi alanı doğrudan tarım, kırsal kalkınma, gıda 
güvenliği, balıkçılık ve benzeri konular olan ya da ilgi alanı doğrudan bu konular 
olmayıp bu konularla da ilgilenen uluslararası kuruluşlar ile konusuyla ilgili ilişki, iş ve 
işlemin yürütülmesi, bu hususta gerek Bakanlık içi gerek Bakanlık dışı kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği ve iletişimin sağlanması, yürütülen çalışmalara katkı ve katılım 
sağlanması, bu kuruluşlarla ilişkiler kapsamında gerektiğinde ülkemizde toplantıların 
düzenlenmesi, düzenlenen yurt içi ve yurt dışı toplantılara Bakanlığımızı/Ülkemizi 
temsilen katılım sağlanmasıdır.  
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

(Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri 

izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak bu çerçevede Tarımsal Politika 
oluşumuna katkı sağlamak. 

– Kendi görev kapsamı içinde bulunan gelişmelerin, yerli ve yabancı yayınların, 
yasal düzenleme ve değişikliklerin düzenli olarak izlenmesini; zamanında öneri 
geliştirilmesini ve girişimlerde bulunulmasını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Bakanlığın ve Makamın Uluslararası Kuruluşlar ile ilişkiler kapsamında yurtdışı 
ziyaret ve temasları, yabancı heyetlerin ziyaret ve kabulleri kapsamında gerekli 
hazırlıkları yapmak, bunların gerçekleştirilmesini ve ilgili mihmandarlık 
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 

– Uluslararası Kuruluşlarla ilişkiler kapsamında Bakanlık içi ve dışı diğer kurum ve 
kuruluşlar ile gerekli temasların yürütülmesini sağlamak, 

– Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkelerin tarım, kırsal kalkınma ve 
gıda güvenliğinin temini çabalarına Bakanlık birimleri ile görüş alışverişi içerisinde 
teknik katkı sağlamak, 

– Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini 
yürütmek, 

– Uluslararası kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini, görünürlük ve etkinliğinin 
arttırılmasını, çıkarlarının gözetilmesini ve ülkemizce üstlenilen sorumlulukların 
yerine getirilmesini sağlamak; bunlarla ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak, 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 

BÖLÜMÜ 
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– Uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek, işbirliği tesis etmek, bu çerçevede     
Bakanlık ilgili birimleri ile görüş alışverişinde bulunarak gerekli çalışmaları 
yapmak, bu kuruluşlar bünyesindeki faaliyetlere aktif katılım ve katkı sağlamak; 
bunlarla ilgili is ve işlemlerin takibini yapmak 

– Uluslararası kuruluşlar ile yapılacak anlaşma ve diğer belgeleri hazırlamak, onay 
işlemlerini takip etmek, mevcut anlaşmalar çerçevesinde ülkemizde yapılacak 
faaliyetlerin organizasyonunu yapmak; bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.  

– Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından koordine edilen çalışmaların Bakanlığı ilgilendiren kısımlarına katılım 
sağlamak ve katkıda bulunmak, 

– Uluslararası kuruluşlar ile ilgili üyelik ve üyelik aidatları dahil diğer iş ve işlemleri 
takip etmek.  

– Uluslararası kuruluşların gündeminde olan ve Bakanlık birimlerinde özel görev 
tanımı yapılmamış konularda birimler arası işbirliğini koordine etmek ve Bakanlık 
görüsünün oluşturulmasını sağlamak,  

– T.C. Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
tarafından ve ilgili mevzuat ile belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkelerle 
yöneticisinin direktifleri doğrultusunda kendisine ait görev alanı içinde kalan 
faaliyetlerin onaylanmış plan ve programlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini 
sağlamak, gerektiğinde bizzat yapmak.  

– Birimin çalışma ilke ve düzeni hakkında astlarına bilgi vermek. 
– Faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak, üst makama sunmak.. 
– Dünya gündemini, ülkemizdeki gelişmeleri Bakanlığın diğer birimlerinin ilgili 

faaliyetlerini takip etmek.  
– Daire Personelini sevk ve idare etmek.  
– Çıkan yazıları imza yetkileri yönergesine uygun olarak paraflamak veya 

imzalamak.  
– Çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. 
– Birim faaliyetlerinin eksiksiz ve Bakanlığımız stratejik planına uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak. 
– Gerçekleştirilen faaliyetlerin Bakanlık ve Genel Müdürlük Web sitesinde yer 

almasını sağlamak. 
– İşlerin düzenli ve zamanında yürütülmesini sağlamak. 
– Maiyetindeki personele iş dağıtımını yapmak, görev vermek ve sonuçlarını takip 

etmek. 
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– Astları arasında dengeli ve esnek bir işbölümü sağlamak, yapılacak işler 
hakkında gerekli açıklamalarda bulunmak, işlerin yapılmasına eşlik ederek 
zamanında ve eksiksiz olarak sonuçlandırılmasını sağlamak. 

– Personelinin herhangi bir nedenle işyerinden ayrılması durumunda kimlerin söz 
konusu işleri tamamen ya da kısmen yapacaklarına karar vermek, yöneticisine 
görüş bildirmek, bu amaçla ilgili kişilerin diğer işleri de öğrenecek şekilde 
yetiştirilmesini sağlamak. 

– İşe yeni başlayan personelin işe uyumuna yardımcı olmak, ihtiyaç duyulan 
personelin niteliksel ve niceliksel özellikleri konusunda yöneticisine öneriler 
sunmak. 

– Astlarının mesleki ve sosyal problemlerinin görev kapsamı dahilinde çözülmesine 
yardımcı olmak, uyumlu bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini 
sağlamak. 

– Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, gereç, 
malzeme, personel ve diğer ihtiyaçları önceden belirleyerek yöneticisine iletmek, 
bu doğrultuda malzeme talep fişlerini imzalamak. 

– Birimine gelen ve giden evrakla ilgilenmek, gereğini yapmak, evrakların 
dosyalanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. Bu doğrultuda gelen yazıları 
ilgililere havale etmek. Çıkan yazıları kontrol etmek, gerektiğinde yeniden 
düzenlenmesini sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili Üst Yönetimin, Yöneticisinin, ilgili diğer makam 
ve kurumların ihtiyaç duyabileceği her türlü bilginin her an kullanılabilecek şekilde 
tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. Bu bilgilerle ilgili olarak 
gerektiğinde rapor hazırlamak, yazılı ya da sözlü açıklamalarda bulunmak. 

– Faaliyetlerin verimliliğini artıracak yöntemlerin uygulanmasını sağlamak, bu 
amaçla personel ve yöneticiler tarafından önerilen yöntem değişikliklerini 
değerlendirmek ve uygun gördüklerini onaylamak. 

– Yöneticisi ve Üst Yönetim tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak. 
– Yöneticisi ve Üst Yönetim tarafından belirlenen şekil ve talimatlara uygun olarak 

üçüncü şahıslara karşı Kurumunu yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek, bu 
kapsamda verilen görevleri yerine getirmek. 

– Yöneticisi ve Üst Yönetim tarafından görevlendirildiği komisyon, komite vb. 
çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Ölçme, değerlendirme, yeni sistem geliştirme çalışmalarının yapılmasını 
desteklemek ve bu çalışmalara katkıda bulunmak, öneriler geliştirmek.  

– Etik kuralların uygulanmasını sağlamak. 
– Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekalet etmek.  
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– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek . 

 
YETKİLERİ: 
– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak. 
– Birim çalışmaları ile ilgili olarak iş dağıtımı yapmak, personelin çalışmalarına 

nezaret etmek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor 
istemek. 

– Üst yönetim tarafından belirlenen şekil ve talimatlara uygun olarak Kurumu tek 
başına ya da grup halinde üçüncü şahıslara karşı, yurtiçi ve yurtdışında temsil 
etmek. 

– Birim faaliyetleri ile ilgili olarak belirlenen ihtiyaçları yöneticisinin onayına sunmak. 
– Faaliyet alanı ile ilgili olarak diğer Birimlerin personeli ile işbirliği yapmak ve 

haberleşme yetkisine sahip olmak. 
– Üst Yönetimin belirlediği esaslar çerçevesinde evrakları imza ve parafe etmek.  
– Personelinin özlük işlemleri ile ilgili olarak yöneticisine görüş bildirmek. 
– Bağlı personelin yıllık izin kullanma zamanlarını belirlemek, yıllık izin, mazeret 

izni, hastalık izni ve ücretsiz izin vermek.  
– Kendisine bağlı yönetici ve personelin; performanslarını değerlendirme, 

cezalandırma, ödüllendirme, eğitim verme işini değiştirme ve izin verme yetkisine 
sahip olmak. 

– Kendisine bağlı personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, 
düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

– Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama 
yetkisine sahip olmak. 

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Genel Müdür Yardımcısı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Küresel Ekonomik Kuruluşlar Grup Sorumlusu  
– Bölgesel Kuruluşlar Grup Sorumlusu 
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– Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar Grup Sorumlusu 
 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 10 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– En az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak (YDS: 70 puan veya eşdeğer) 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Temsil yeteneğine sahip olmak. 
– Yazılı ve sözlü ifade ve muhakeme yeteneğine sahip olmak. 
– Tercihen iletişim becerisi, insan ilişkileri gelişmiş, lider özelliklere sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
– Gerektiğinde heyetlere, protokole ve üst düzey Makam’a eşlik etmek. 
– Gerektiğinde toplantılara başkanlık/ eş-başkanlık yapmak. 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerinin 
gerçekleştirilmek ve gruba bağlı Uluslararası Kuruluşlar “ OECD  (İktisadi İşbirliği ve 
Gelişme Teşkilatı) G-20, MAYZEM (Milletlerarası Yüksek Zirai Etütler Merkezi),UZK 
(Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi), NATO( Kuzey Atlantik Anlaşması 
Teşkilatı), G-8, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ve Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO)Balıkçılık Konuları, Genel Ekonomik Analizler  (Dünya 
Bankası,Dünya Ekonomik Forumu,IMF), Genel Hukuk Konuları, Gıda Konuları ”       
ile ilgili ilişkileri yürütmek, hedeflenen küresel, bölgesel ve iktisadi sonuçların 
gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine etmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Grupta yer alan Kuruluşlar ile ilgili koordinasyon faaliyetlerini yürütmek ve 

kendisine bağlı olan görevlileri sevk ve idare etmek. 
– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a Arz’da bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– İlgili Kuruluşların düzenlediği toplantılara katılım sağlayan üst düzey Bakanlık 

personelinin yurtdışı görevlendirme olurlarının hazırlanması ve takip edilmesini 
sağlamak. 

– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  

– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek.  

– Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığının idari işlerini Koordine etmek. 
 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Küresel Ekonomik Kuruluşlar  Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Küresel Ekonomik Kuruluşlar Görevlisi 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek Öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Yazılı ve sözlü ifade yeteneğine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek .  
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Küresel Ekonomik Kuruluşlar Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı; 
Küresel Ekonomik Kuruluşlar Grup Sorumluluğu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Uluslararası Kuruluşlarla ilgili koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek, toplantı 
düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılım sağlamak, Makam’a; arz, görüş, bilgi 
notu hazırlamak, gerekli yazışmaları yapmak, sunum ve dosya oluşturma gibi temel 
işleri yerine getirmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
–  Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
–  Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar ve diğer kurumlarla yapılan 

çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği vermek.  
– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 

gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– Makam’a arz; görüş, bilgi notu, sunum ve ülke dosyası oluşturma gibi temel işleri 
yerine getirmek. 

– Sorumluluk alanlarında araştırma yapmak, yenilikleri takip etmek, güncellemeler 
yapmak, toplantı düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılım sağlamak. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
– Gelişime, öğrenmeye, araştırmaya açık olmak ve sürekli olarak kendini 

geliştirmek, bilgileri tazelemek. 
– Gerektiğinde insiyatif alabilmek, üstlerini bilgilendirmek, fikir ve öneri geliştirmek. 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Küresel Ekonomik Kuruluşlar Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı; 
Küresel Ekonomik Kuruluşlar Grup Sorumluluğu 
 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
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YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Küresel Ekonomik Kuruluşlar Grup Sorumlusu 
  
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir Yüksek Öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsil (Presentable) özelliğinde olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
 
 
 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Küresel Ekonomik Kuruluşlar Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı; 
Küresel Ekonomik Kuruluşlar Grup Sorumluluğu 
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ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Bölgesel Kuruluşlar  Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerinin 
gerçekleştirilmek ve gruba bağlı Uluslararası Kuruluşlar EİT (Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı), D-8 (Gelişen Sekiz Ülke), KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı),İİT 
(İslam İşbirliği Teşkilatı),SESRIC, ISEDAC( İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği Komitesi), EİT-BKM (Bölgesel Koordinasyon Merkezi), ICARDA (Kurak 
Bölgeler Tarımsal Araştırma Merkezi, CGIAR (Tarımsal Araştırmalar Danışma 
Kurulu), KİK (Körfez İşbirliği Konseyi),OIV (Uluslararası Şarap ve Bağcılık Teşkilatı), 
OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı) ile ilgili ilişkileri yürütmek, hedeflenen küresel, 
bölgesel ve iktisadi sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri 
koordine etmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Grupta yer alan Kuruluşlar ile ilgili koordinasyon faaliyetlerini yürütmek ve 

kendisine bağlı olan görevlileri sevk ve idare etmek. 
– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a Arz’da bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– İlgili Kuruluşların düzenlediği toplantılara katılım sağlayan üst düzey Bakanlık 

personelinin yurtdışı görevlendirme olurlarının hazırlanması ve takip edilmesini 
sağlamak. 

– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  

– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek.  

– Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığının idari işlerini Koordine etmek. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Bölgesel Kuruluşlar  Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
Bölgesel Kuruluşlar Görevlisi 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek Öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Yazılı ve sözlü ifade yeteneğine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek .  
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Bölgesel Kuruluşlar Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı; 
Bölgesel Kuruluşlar Grup Sorumluluğu 
 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Uluslararası Kuruluşlarla ilgili koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek, toplantı 
düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılım sağlamak, Makam’a; arz, görüş, bilgi 
notu hazırlamak, gerekli yazışmaları yapmak, sunum ve dosya oluşturma gibi temel 
işleri yerine getirmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
–  Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
–  Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar ve diğer kurumlarla yapılan 

çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği vermek.  
– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 

gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– Makam’a arz; görüş, bilgi notu, sunum ve ülke dosyası oluşturma gibi temel işleri 
yerine getirmek. 

– Sorumluluk alanlarında araştırma yapmak, yenilikleri takip etmek, güncellemeler 
yapmak, toplantı düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılım sağlamak. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
– Gelişime, öğrenmeye, araştırmaya açık olmak ve sürekli olarak kendini 

geliştirmek, bilgileri tazelemek. 
– Gerektiğinde insiyatif alabilmek, üstlerini bilgilendirmek, fikir ve öneri geliştirmek. 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Bölgesel Kuruluşlar Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı; 
Bölgesel Kuruluşlar Grup Sorumluluğu 
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YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Bölgesel Kuruluşlar Grup Sorumlusu 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir Yüksek Öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsile uygun olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
 
 
 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 
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BÖLÜMÜ 
Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı; 
Bölgesel Kuruluşlar Grup Sorumluluğu 
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ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerinin 
gerçekleştirilmek ve gruba bağlı Uluslararası Kuruluşlar FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) 
IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), WFP (Dünya Gıda Programı), Çevre ve 
İklim Değişikliği Konuları, BM İhtisas Kuruluşları ile ilgili ilişkileri yürütmek, hedeflenen 
küresel, bölgesel ve iktisadi sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri 
koordine etmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Grupta yer alan Kuruluşlar ile ilgili koordinasyon faaliyetlerini yürütmek ve 

kendisine bağlı olan görevlileri sevk ve idare etmek. 
– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a Arz’da bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– İlgili Kuruluşların düzenlediği toplantılara katılım sağlayan üst düzey Bakanlık 

personelinin yurtdışı görevlendirme olurlarının hazırlanması ve takip edilmesini 
sağlamak. 

– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  

– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek.  

– Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığının idari işlerini Koordine etmek. 
 

YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
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– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Birleşmiş Milletlere Bağlı  Kuruluşlar Görevlisi 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek Öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Yazılı ve sözlü ifade yeteneğine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek .  
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İŞİN KISA TANIMI: 
Uluslararası Kuruluşlarla ilgili koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek, toplantı 
düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılım sağlamak, Makam’a; arz, görüş, bilgi 
notu hazırlamak, gerekli yazışmaları yapmak, sunum ve dosya oluşturma gibi temel 
işleri yerine getirmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar ve diğer kurumlarla yapılan 

çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği vermek.  
– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 

gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– Makam’a arz; görüş, bilgi notu, sunum ve ülke dosyası oluşturma gibi temel işleri 
yerine getirmek. 

– Sorumluluk alanlarında araştırma yapmak, yenilikleri takip etmek, güncellemeler 
yapmak, toplantı düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılım sağlamak. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.  
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
– Gelişime, öğrenmeye, araştırmaya açık olmak ve sürekli olarak kendini 

geliştirmek, bilgileri tazelemek.  
– Gerektiğinde insiyatif alabilmek, üstlerini bilgilendirmek, fikir ve öneri geliştirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı; 
Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar Grup Sorumluluğu 
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– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 
yetkisine sahip olmak. 

– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 
gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 

– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 
yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 

– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir Yüksek Öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsile uygun olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 

İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

 
  İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

BELGELERİ  
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İkili İlişkiler ve Protokol 
Dairesi  Başkanı 

Ülke Grubu 1 
Sorumlusu 

Ülke Grubu 1 
Görevlisi 

Tercüman 

Ülke Grubu 2 
Sorumlusu 

Ülke Grubu 2 
Görevlisi 

Ülke Grubu 3 
Sorumlusu 

Ülke Grubu 3 
Görevlisi 

Evrak Görevlisi 

Sekreter 

 

Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  
Organizasyon Şeması 

BİRİM: İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi  Başkanlığı 
ŞEMA NO: ABDGM. İKS. ŞMA. xxx 

ŞEMA ADI: İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi  Başkanlığı Organizasyon Şeması 
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İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
 
Bakanlık görev alanı ile ilgili ülkelerle İkili ilişkiler çerçevesinde tarım alanında, 
ekonomik, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları ve diğer yazılı belgelerin 
hazırlanması, müzakeresi, yürütülmesi ve uygulanmasını sağlamak, tarım yürütme 
komitesi toplantılarını düzenlemek, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
koordine edilen, hükümetler arası karma ekonomik komisyon protokollerinin 
hazırlanması ve yürütülmesi çalışmalarına Bakanlık görev alanlarında katılım 
sağlamak ve katkıda bulunmak, ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında Yabancı Bakan, 
heyet, üst düzey makam veya büyükelçi kabülleri ile Bakan, üst düzey makam veya 
heyet düzeyinde yurt dışı ziyaretlerin organizasyonunu sağlamaktır. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
–  Daire Başkanları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– Türk tarımı, tarım politikaları ve uygulamalarını ikili ilişkiler kapsamında muhatap 

ülkelerin kamu ve özel sektörüne tanıtmak, talepte bulunan ülkelere bu konularda 
teknik yardımda bulunmak, 

– Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından koordine edilen, hükümetlerarası 
karma ekonomik komisyon protokollerinin hazırlanması ve yürütülmesi 
çalışmalarına Bakanlık görev alanlarında katılım sağlamak ve katkıda bulunmak, 

– Bakanlığın ve Makamın ikili ilişkiler kapsamında yurtdışı ziyaret ve temasları, 
yabancı heyetlerin ziyaret ve kabulleri kapsamında gerekli hazırlıkları yapmak, 
bunların gerçekleştirilmesini ve ilgili protokol işlemleri ile mihmandarlık 
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 

– İkili ilişkiler kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar ile gerekli temasların 
yürütülmesini sağlamak, 

– Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkelerin tarım ve kırsal kalkınma 
çabalarına Bakanlık birimleri ile görüş alışverişi içerisinde teknik katkı sağlamak, 

– Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini 
yürütmek, 

– İkili ilişkiler çerçevesinde tarım alanında, ekonomik, teknik ve bilimsel işbirliği 
anlaşmaları ve diğer yazılı belgelerin hazırlanması, müzakeresi, yürütülmesi ve 
uygulanmasını sağlamak, tarım yürütme komitesi toplantılarını düzenlemek, 

– T.C. Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
tarafından ve ilgili mevzuat ile belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkelerle 
yöneticisinin direktifleri doğrultusunda kendisine ait görev alanı içinde kalan 
faaliyetlerin onaylanmış plan ve programlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini 
sağlamak, gerektiğinde bizzat yapmak. 

– Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini 
yürütmek. 

– Birimin çalışma ilke ve düzeni hakkında astlarına bilgi vermek. 
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– Astları arasında dengeli ve esnek bir işbölümü sağlamak, yapılacak işler 
hakkında gerekli açıklamalarda bulunmak, işlerin yapılmasına eşlik ederek 
zamanında ve eksiksiz olarak sonuçlandırılmasını sağlamak. 

– Personelinin herhangi bir nedenle işyerinden ayrılması durumunda kimlerin söz 
konusu işleri tamamen ya da kısmen yapacakları konusunda yöneticisine görüş 
bildirmek, bu amaçla ilgili kişilerin diğer işleri de öğrenecek şekilde yetiştirilmesini 
sağlamak. 

– İşe yeni başlayan personelin işe uyumuna yardımcı olmak, ihtiyaç duyulan 
personelin niteliksel ve niceliksel özellikleri konusunda yöneticisine öneriler 
sunmak. 

– Astlarının mesleki ve sosyal problemlerinin görev kapsamı dahilinde çözülmesine 
yardımcı olmak, uyumlu bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini 
sağlamak. 

– Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, gereç, 
malzeme, personel ve diğer ihtiyaçları önceden belirleyerek yöneticisine iletmek. 

– Birimine gelen ve giden evrakla ilgilenmek, gereğini yapmak, evrakların 
dosyalanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili Üst Yönetimin, Yöneticisinin, ilgili diğer makam 
ve kurumların ihtiyaç duyabileceği her türlü bilginin her an kullanılabilecek şekilde 
tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. Bu bilgilerle ilgili olarak 
gerektiğinde rapor hazırlamak, yazılı ya da sözlü açıklamalarda bulunmak. 

– Faaliyetlerin verimliliğini artıracak yöntemlerin uygulanmasını sağlamak, bu 
amaçla personel ve yöneticiler tarafından önerilen yöntem değişikliklerini 
değerlendirmek ve uygun gördüklerini onaylamak. 

– Yöneticisi ve Üst Yönetim tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak. 
– Yöneticisi ve Üst Yönetim tarafından belirlenen şekil ve talimatlara uygun olarak 

üçüncü şahıslara karşı Kurumunu yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek, bu 
kapsamda verilen görevleri yerine getirmek. 

– Yöneticisi ve Üst Yönetim tarafından görevlendirildiği komisyon, komite vb. 
çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Ölçme, değerlendirme, yeni sistem geliştirme çalışmalarının yapılmasını 
desteklemek ve bu çalışmalara katkıda bulunmak, öneriler geliştirmek. 

– Kurumun faaliyetlerini etkileyebilecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan ve kendi 
görev kapsamı içinde bulunan gelişmelerin, yerli ve yabancı yayınların, yasal 
düzenleme ve değişikliklerin düzenli olarak izlenmesini; zamanında öneri 
geliştirilmesini ve girişimlerde bulunulmasını sağlamak.  

– Etik kuralların uygulanmasını sağlamak. 
– Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekalet etmek. 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı 

BÖLÜMÜ 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü;  
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
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– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

– Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
YETKİLERİ: 
– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak. 
– Birim çalışmaları ile ilgili olarak iş dağıtımı yapmak, personelin çalışmalarına 

nezaret etmek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor 
istemek. 

– Üst yönetim tarafından belirlenen şekil ve talimatlara uygun olarak Kurumu tek 
başına ya da grup halinde üçüncü şahıslara karşı, yurtiçi ve yurtdışında temsil 
etmek. 

– Birim faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçları belirlemek ve yöneticisinin onayına sunmak. 
– Faaliyet alanı ile ilgili olarak diğer Birimlerin personeli ile işbirliği yapmak ve 

haberleşme yetkisine sahip olmak. 
– Üst Yönetimin belirlediği esaslar çerçevesinde evrakları imza ve parafe etmek.  
– Personelinin özlük işlemleri ile ilgili olarak yöneticisine görüş bildirmek. 
– Bağlı personelin yıllık izin kullanma zamanlarını belirlemek, yıllık izin, mazeret 

izni, hastalık izni ve ücretsiz izin vermek.  
– Kendisine bağlı yönetici ve personelin; performanslarını değerlendirme, 

cezalandırma, ödüllendirme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak. 
– Kendisine bağlı personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, 

düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 
– Kendisine bağlı personeli cezalandırma, ödüllendirme, eğitim verme, işini 

değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak. 
– Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama 

yetkisine sahip olmak. 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Genel Müdür Yardımcısı 
 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı 

BÖLÜMÜ 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü;  
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
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Ülke Grubu 1 Sorumlusu  
Ülke Grubu 2 Sorumlusu  
Ülke Grubu 3 Sorumlusu  
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 10 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– En az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak (YDS: 70 puan veya eşdeğer) 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Tercihen ,iletişim ve empati becerisi gelişmiş, lider özellikleriyle çevresinde enerji 

yaratan yeteneğe sahip olmak. 
– Kurumsal temsile uygun olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 1 Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi ve gruba bağlı ülkelerin ikili ilişkiler ve protokol ile ilgili 
faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve 
yapılan işleri koordine etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Gruba bağlı ülkelerin ikili ilişkiler ve protokol ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve 

kendisine bağlı olan görevlilere dağıtımını yapmak. 
– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a arzda bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– Bakanlık personelinin yurtdışı görevlendirme olurlarının hazırlanması ve takip 

edilmesini sağlamak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

– Sorumlu olunan ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında yurtdışı seyahati söz konusu 
olduğunda, bakan veya üst düzey Makam’ın yurtdışı görevlendirme olurlarının 
hazırlanması ve takip edilmesini sağlamak. 

 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 1 Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı 
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– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 
Sorumluluk ve Yetkiler).  

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
Ülke Grup 1 Görevlisi 
Tercüman 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü  bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 1 Görevlisi 

BÖLÜMÜ İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı 
Ülke Grup 1 Sorumluluğu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Ülkelerle ilgili İkili İlişkiler ve Protokol çerçevesinde ilgili araştırma çalışmalarını 
yapmak, ülkelerle ilgili Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları düzenlemek, tarım 
alanında uluslararası anlaşma ve protokolleri hazırlamak ve imzalanmasını 
sağlamak, karma ekonomik komisyon (KEK) toplantılarına katılım sağlamak,  
Makam’a arz; görüş, bilgi notu, sunum ve ülke dosyası oluşturma gibi temel işleri 
yerine getirmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
–  Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– İkili İlişkiler ve Protokol çerçevesinde ilgili araştırma çalışmalarını yapmak, 

ülkelerle ilgili Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları düzenlemek, tarım alanında 
uluslararası anlaşma ve protokolleri hazırlamak ve imzalanmasını sağlamak, 
karma ekonomik komisyon (KEK) toplantılarına katılım sağlamak. 

– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 
gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– İkili İlişkiler ve Protokol çerçevesinde Makam’a arz; görüş, bilgi notu, sunum ve 
ülke dosyası oluşturma gibi temel işleri yerine getirmek. 

– Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar, ve diğer kurumlarla yapılan 
çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği vermek. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 1 Görevlisi 

BÖLÜMÜ İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı 
Ülke Grup 1 Sorumluluğu 
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YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Ülke Grup 1 Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsile uygun olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 1 Görevlisi 

BÖLÜMÜ İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı 
Ülke Grup 1 Sorumluluğu 
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– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Tercüman 

BÖLÜMÜ İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
İkili İlişkiler ve Protokol Dairesince yapılan yazışmalar ve yürütülen faaliyetler 
çerçevesinde ihtiyaç duyulan metinlerin (rutin yazışma, mektup, sunum, konuşma 
metni, davetiye vb.) çevirisini yapmak. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– İkili İlişkiler ve Protokol Dairesince yapılan yazışmalar ve yürütülen faaliyetler 

çerçevesinde ihtiyaç duyulan metinlerin (rutin yazışma, mektup, sunum, konuşma 
metni, davetiye vb.) çevirisini yapmak. 

– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 
gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Tercüman 

BÖLÜMÜ İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Ülke Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsile uygun olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 2 Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi ve gruba bağlı ülkelerin ikili ilişkiler ve protokol ile ilgili 
faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve 
yapılan işleri koordine etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Gruba bağlı ülkelerin ikili ilişkiler ve protokol ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve 

kendisine bağlı olan görevlilere dağıtımını yapmak. 
– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a arzda bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– Bakanlık personelinin yurtdışı görevlendirme olurlarının hazırlanması ve takip 

edilmesini sağlamak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

– Sorumlu olunan ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında yurtdışı seyahati söz konusu 
olduğunda, bakan veya üst düzey Makam’ın yurtdışı görevlendirme olurlarının 
hazırlanması ve takip edilmesini sağlamak. 

 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 2 Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı 
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– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 
Sorumluluk ve Yetkiler).  

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Ülke Grup 2 Görevlisi 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü  bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 2 Görevlisi 
 

BÖLÜMÜ 
İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı; 
Ülke Grup 2 Sorumluluğu 
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  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

İŞİN KISA TANIMI: 
Ülkelerle ilgili İkili İlişkiler ve Protokol çerçevesinde ilgili araştırma çalışmalarını 
yapmak, ülkelerle ilgili Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları düzenlemek, tarım 
alanında uluslararası anlaşma ve protokolleri hazırlamak ve imzalanmasını 
sağlamak, karma ekonomik komisyon (KEK) toplantılarına katılım sağlamak,  
Makam’a arz; görüş, bilgi notu, sunum ve ülke dosyası oluşturma gibi temel işleri 
yerine getirmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
–  Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– İkili İlişkiler ve Protokol çerçevesinde ilgili araştırma çalışmalarını yapmak, 

ülkelerle ilgili Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları düzenlemek, tarım alanında 
uluslararası anlaşma ve protokolleri hazırlamak ve imzalanmasını sağlamak, 
karma ekonomik komisyon (KEK) toplantılarına katılım sağlamak. 

– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 
gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– İkili İlişkiler ve Protokol çerçevesinde Makam’a arz; görüş, bilgi notu, sunum ve 
ülke dosyası oluşturma gibi temel işleri yerine getirmek. 

– Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar, ve diğer kurumlarla yapılan 
çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği vermek. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 2 Görevlisi 
 

BÖLÜMÜ 
İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı; 
Ülke Grup 2 Sorumluluğu 
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YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Ülke Grup 2 Sorumlusu 
 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsile uygun olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 2 Görevlisi 
 

BÖLÜMÜ 
İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı; 
Ülke Grup 2 Sorumluluğu 
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ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 3 Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

İŞİN KISA TANIMI: 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi ve gruba bağlı ülkelerin ikili ilişkiler ve protokol ile ilgili 
faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve 
yapılan işleri koordine etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Gruba bağlı ülkelerin ikili ilişkiler ve protokol ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve 

kendisine bağlı olan görevlilere dağıtımını yapmak. 
– Yazıları ilgililerine havale etmek ve hazırlanan yazıları kontrol ederek paraflamak. 
– Sorumlu olduğu konularda Makam’a arzda bulunmak (bilgi notu, sunum rapor 

vb.), konuşma notu ve bazı özel metinleri hazırlatmak. 
– Bakanlık personelinin yurtdışı görevlendirme olurlarının hazırlanması ve takip 

edilmesini sağlamak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

– Sorumlu olunan ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında yurtdışı seyahati söz konusu 
olduğunda, bakan veya üst düzey Makam’ın yurtdışı görevlendirme olurlarının 
hazırlanması ve takip edilmesini sağlamak. 

– İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığının idari işlerini Koordine etmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 3 Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı 
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– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Ülke Grup 3 Görevlisi 
– Evrak Görevlisi 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü  bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
 



 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Ülke Grup 3 Görevlisi 

BÖLÜMÜ İkili İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı 
Ülke Grup 3 Sorumluluğu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Ülkelerle ilgili İkili İlişkiler ve Protokol çerçevesinde ilgili araştırma çalışmalarını 
yapmak, ülkelerle ilgili Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları düzenlemek, tarım 
alanında uluslararası anlaşma ve protokolleri hazırlamak ve imzalanmasını 
sağlamak, karma ekonomik komisyon (KEK) toplantılarına katılım sağlamak,  
Makam’a arz; görüş, bilgi notu, sunum ve ülke dosyası oluşturma gibi temel işleri 
yerine getirmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
–  Konu görevlileri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
– İkili İlişkiler ve Protokol çerçevesinde ilgili araştırma çalışmalarını yapmak, 

ülkelerle ilgili Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları düzenlemek, tarım alanında 
uluslararası anlaşma ve protokolleri hazırlamak ve imzalanmasını sağlamak, 
karma ekonomik komisyon (KEK) toplantılarına katılım sağlamak. 

– AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat 
gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu 
altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve uygulamaları izlemek 
ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. 

– İkili İlişkiler ve Protokol çerçevesinde Makam’a arz; görüş, bilgi notu, sunum ve 
ülke dosyası oluşturma gibi temel işleri yerine getirmek. 

– Sorumlu olduğu konularda resmi yazışmalar, ve diğer kurumlarla yapılan 
çalışmalara bilgi akışı sağlamak ve koordinasyon desteği vermek. 

– Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde 
bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, 
düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak. 

– Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların 
kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin 
dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından istenen raporları, bilgi notlarını, görüş yazılarını, sunumları 
veya makaleleri hazırlamak. 

– Görevlendirildiği eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak, tüm 
süreçteki iş akışlarını takip edip, üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 

– Etik kurallarına uymak. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
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YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları paraflama 

yetkisine sahip olmak. 
– Birim çalışmaları için gerekli olan demirbaş ve sarf malzeme ile çeşitli araç ve 

gereç ihtiyacını yöneticisine teklif etmek. 
– Gerektiğinde görev alanı ile ilgili konularda rapor hazırlamak, görüş ve önerilerini 

yazılı ya da sözlü olarak sunmak. 
– Hizmeti kolaylaştıracak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Ülke Grup 3 Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak, 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
– Kurumsal temsile uygun olmak. 
– Metin yazma, raporlama, araştırma yapma ve organizasyon yeteneklerine sahip 

olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmek. 
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– Heyetlere, toplantılara, protokole ve üst düzey makama gerektiğinde eşlik etmek. 
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İdari İşler ve Koordinasyon 
Daire Başkanı 

Personel İşleri ve 
Koordinasyon Grup 

Sorumlusu 

Koordinasyon Görevlisi 

Personel ve İdari İşler 
Görevlisi 

Sistem Destek Görevlisi 

Bütçe ve Mali işler Grup 
Sorumlusu 

Maaş ve Diğer Ödemeler 
Görevlisi  

Bütçe ve Performans 
Görevlisi 

Satın Alma Görevlisi 

Taşınır ve Kayıt Kontrol 
Görevlisi 

Evrak - Arşiv ve 
Dökümantasyon Grup 

Sorumlusu 

Evrak - Arşiv Görevlisi 

Dökümantasyon Görevlisi 

Evrak Dağıtıcısı 

Eğitim Grup Sorumlusu 

Yurt Dışı Eğitimler Görevlisi 

Yurt içi Eğitimler Görevlisi 

İç Kontrol Grup Sorumlusu  

İç Kontrol Standartları 
Görevlisi 

İç Kontrol ve Değerlendirme 
Görevlisi 

Sivil Savunma Uzmanı 

Sekreter 

 

 

Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  
Organizasyon Şeması 

BİRİM: İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
ŞEMA NO: ABDGM. İKS. ŞMA. xxx 

ŞEMA ADI: İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması 
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İŞİN KISA TANIMI : 
  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; personel planlaması ve özlük hakları ile ilgili 
tüm iş ve işlemleri, Genel Müdürlük bütçesi, satın alma ve diğer ödeme işleri, 
personelin eğitim işleri ve yurt dışı geçici görevlendirmeleri, evrak - arşiv ve 
dokümantasyon işleri, iç kontrol sistemi ve sivil savunma iş ve işlemleri ile Genel 
Müdürlüğün diğer idari işleri ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek, 
denetlemek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– Daire Başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak. 
– Genel Müdürlüğün evrak, bilgi, belge, kayıt ve arşiv sisteminin işlerliğini ve web 

sayfasının sürdürülebilirliği ile bilgi işlem desteğini sağlamak. 
– Genel Müdürlük personelinin eğitim ve özlük işlemlerini takip etmek. 
– Genel Müdürlük performans programını hazırlamak ve takip etmek. 
– Genel Müdürlüğün iç kontrol sistemi ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve birimler 

arasında koordinasyonu sağlamak. 
– Genel Müdürlük bütçesinin ilgili plan ve programlara göre hazırlanmasını koordine 

etmek ve uygulanmasını takip etmek. 
– Bütçe, proje ve programlarla ilgili konularda daireler arası koordinasyonu 

sağlamak ve ilgili birime iletmek. 
– Genel Müdürlük bütçesi ve yurt dışı teşkilatı ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, 

ödeme emri işlemlerini yapmak ve yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin 
bilgileri hazırlamak ve ilgili birime iletmesini sağlamak. 

– 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 
kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgili birime 
iletmek. 

– İç ve dış kaynaklı projelerin belirli periyodlarla fiziki ve nakdi performanslarını 
izlemek, gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek. 

– Üye olunan uluslararası kuruluşların üyelik aidatları ve katkı payı ödemeleri ile 
veri tabanı ve süreli yayınların aidat işlemlerinin takibini sağlamak. 

– Bakanlık personelinin yurt dışı eğitim programlarını hazırlamak, bunlarla ilgili iş ve 
işlemleri takip etmek, ilgili birimler ile işbirliğinde bulunmak ve edinilen tecrübelerin 
Bakanlık birimleri ile paylaşımını sağlamak. 

– Bakanlık personelinin yurtdışı eğitim iş ve işlemlerini, Eğitim, Yayım ve Yayınlar 
Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek. 
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– Bakanlık yurt dışı teşkilatına ait yurt içi ve yurt dışı sürekli görev yolluğu, geçici 
görev yolluğu, maaş ve fazla mesai, sağlık giderleri tahakkuku ve ödemesi gibi iş 
ve işlemleri takip etmek. 

– Genel Müdürlüğün taşınır mal işlemlerini yürütmek. 
– Genel Müdürlüğün yıllık hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve 

uygulanmasını sağlamak. 
– Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen yazılı ve sözlü soru önergelerinin 

cevaplandırılmasında koordinasyonu sağlamak. 
– Genel Müdürlük personelinin; izin, terfi, atama, yer değiştirme, emeklilik, sağlık 

hizmetleri, maaş, yevmiye, yan ödeme, fazla mesai, özel hizmet tazminatı, geçici 
ve sürekli görev yolluklarıyla ilgili işlemleri yapmak, takip etmek ve ilgililere 
duyurmak, gerektiğinde bu konularda Personel Genel Müdürlüğü ve Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak. 

– Genel Müdürlük binasına ait temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve 
tasıma hizmetleri ile Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin 
temini bakımından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak. 

– Genel Müdürlük emrindeki hizmet taşıtlarının ihtiyaca göre tahsis ve kullanımını 
sağlamak, kontrolünü yapmak. 

– Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerinin ilgili mevzuatı çerçevesinde 
yürütülmesini koordine etmek. 

– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak görev, sorumluluk ve yetkileri yerine 
getirmek (Bkz. Daire Başkanı Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  

– Bölümde yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine 
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri 
izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 

– Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara 
uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
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– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Daire Başkanı 
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). 

– Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama 
yetkisine sahip olmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
Genel Müdür Yardımcısı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI :                                                               
- Personel İşleri ve Koordinasyon Grup Sorumlusu 
- Bütçe ve Mali İşler Grup Sorumlusu 
- Evrak - Arşiv ve Dokümantasyon Grup Sorumlusu 
- Eğitim Grup Sorumlusu 
- İç Kontrol Sistemi Grup Sorumlusu 
- Sivil Savunma Uzmanı 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– En az bir yabancı dili görevinin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmek. 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
 

ÇALIŞMA KOŞULLARI : 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
    Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait pesonel ve  idari iş ve 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların 
gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine etmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– Genel Müdürlük iç ve dış hizmet alanlarının temizlik, bakım, aydınlatma ve ısıtma 

hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 
– Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılacak vasıtaların, bakım ve 

onarımını yaptırmak. 
– Genel Müdürlükte çalışan personele ait görevlendirme, göreve başlama ve 

görevden ayrılma yazıları ve gizli yazılar ile ilgili işlemlerin yürütülmesini 
sağlamak. 

– Personelin tayin talepleri ve emeklilik işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
– Personelin mal beyanı, kimlik kartı, sağlık karnesi, sevk ve kayıt işlemleri, sıhhi 

izinler, disiplin, lojman başvuruları ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 
– İşçi puantajlarının hazırlanmasını sağlamak. 
– Personelin özlük dosyalarının hazırlanmasını sağlamak. 
– Senelik izin ve raporlar  için gerekli yazışmaların ve takibinin yapılmasını 

sağlamak. 
– Personele ilişkin günlük imza listelerini oluşturmak.   
– Personel listelerinin bilgisayar ortamında güncellenmesini koordine etmek. 
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Genel Müdürlüğe  gelen yazılara cevap 

yazılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 
– Genel Müdürlüğün birden fazla dairesini ilgilendiren konularda, ilgili daireler 

arasında gerekli yazışmaların koordinasyonunu sağlayarak Genel Müdürlük 
görüşünün hazırlanması için gereken çalışmaları yürütmek.  

– Genel Müdürlük tarafından yürürlüğe konulan tedbirlere yönelik Bakanlığımıza 
verilen görevlerin koordinasyonunun sağlanması ile ilgili işve işlemleri yürütmek.  

– Bilgilendirme Yasası kapsamında gönderilen dilekçeleri koordine ederek 
cevaplanmasını sağlamak. Gelen soru önergelerinin diğer dairelerle işbirliği 
yaparak cevaplanmasını sağlamak.  

– Kurum dışından gelen duyuruların ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesini 
sağlamak.  

– Genel Müdürlük Yayın Kurulunu oluşturmak ve yayın hizmetlerini yürütmek. 
Kurumun ihtiyaç duyduğu her türlü basın, yayın, halkla ilişkiler, organizasyon vb. 
faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek.  



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Personel İşleri ve Koordinasyon Grup Sorumlusu 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  

– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI : 
– Personel ve İdari işler Görevlisi 
– Koordinasyon Görevlisi  
– Sistem Destek Görevlisi 
– Sekreter 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü  bitirmiş olmak. 
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– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI : 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç ve ilkelere uygun olarak; personel planlaması, işe alımları, birimde çalışan 
personelin izin, başlama/ayrılma, atanma vb. özlük işlemleri ile ilgili faaliyetleri 
mevzuata uygun olarak yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– İhtiyaç duyulan insan gücü sayısını ve niteliğini belirlemek, geleceğe yönelik 

insan gücü planlaması yapmak. 
– Birimde görev yapmak üzere başvuran adayların niteliklerini değerlendirmek ve 

uygun görülenlerin işe alınmasını sağlamak. 
– Hizmet kalitesini yükseltmek, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla anket 

çalışmaları yapmak ve mevcut durumu analiz etmek. 
– Personelin başarısını, uyum düzeyini, motivasyonunu ve verimliliğini artırıcı 

düzenlemeleri gerçekleştirmek. 
– Personel performansının değerlendirilmesi için başarı ölçeklerini geliştirmek. 
Personel İşlemleri ile ilgili olarak; 
– Personelin göreve başlayış, ayrılış, emeklilik, sendika, askerlik, disiplin, vb. özlük 

işlemlerine ilişkin belgeleri hazırlamak, yazışmaları yapmak ve ilgili 
kurum/kuruluşlara göndermek. 

– Atama ve Nakil Yönetmeliği çerçevesinde, personelin atama talepleri veya yer 
değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

– Birim personelinin izin belgelerini hazırlamak, zamanında imzalanmasını 
sağlamak ve izin süreleri ile izin dönüşlerini takip etmek. 

– Personelin saatlik, yıllık, hastalık, mazeret ve ücretsiz izin işlemlerini mevzuatın 
öngördüğü tarz ve sürelerde kullanılmasını sağlayacak şekilde yürütmek ve 
takibini yapmak. 

– Personelin mal bildirimine ilişkin işlemleri yürütmek. 
– Personel kayıtlarını sürekli güncelleyerek ilgili birimler ve Bakanlığa bildirimini 

yapmak.  
– Gün içinde gelen bilgisayar/kapı/pencere vb. arıza taleplerini kabul etmek ve 

değerlendirip ilgili elemana yönlendirmesini yapmak. 
– Birimin yemek, ulaşım, güvenlik, vb. idari faaliyetlerini yürütmek. 
– Birime ait fiziki yapıların temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onarım hizmetleri 

ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 
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– Birimin ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli araç-gereç ve malzemenin temin 
edilmesini sağlamak 

– Binada ve ekipmanlarda gerekli tamirat, tadilat, bakım, onarım hizmetlerini 
yapmak ya da yapılmasını sağlamak. 

– Hizmet aracının günlük görevlendirmesini yapmak. 
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Personel İşleri ve Koordinasyon Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI :                                                               
- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren - tercihen İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesinin ilgili bir bölümünü veya Psikoloji, Sosyoloji -
bölümlerinden birini- bitirmiş olmak. 
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– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
       Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Birimler arasında gerekli olan koordinasyonu 
sağlamak, Bakanlık Birimlerinden ya da Kurum/Kuruluşlardan gelen görüş talep 
yazıları için Daire Başkanlıkları arasında koordinasyon sağlamak ile ilgili faaliyetleri 
gerçekleştirmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI :  
– Genel Müdürlüğün birden fazla dairesini ilgilendiren konularda, ilgili daireler 

arasında gerekli yazışmaların koordinasyonunu sağlayarak Genel Müdürlük 
görüşünü hazırlamak.  

– Genel Müdürlük tarafından yürürlüğe konulan tedbirlere yönelik Bakanlığımıza 
verilen görevlerin koordinasyonunun sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
bilgilendirme yasası kapsamında gönderilen dilekçelerin koordinasyonunu 
sağlayarak cevaplamak.  

– Gelen soru önergelerini diğer dairelerle işbirliği ile cevaplamak.  
– Kurum dışından gelen duyuruları ilgili Daire Başkanlıklarına göndermek.  
– Gelen günlük yazışmaların ilgili birimlere iletilmesi için koordinasyonu sağlamak. 

yanlış gelen evrakların doğru yerlere iletilmesi için koordinasyonu sağlamak.  
– 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 

kamuoyuna açıklanacak raporların periyodik olarak hazırlanması ve ilgili birime 
iletilmesini sağlamak. 

– Diğer dairelerle işbirliği içerisinde Genel Müdürlükçe yürütülen projelerin 
kayıtlarının tutulması, genel olarak takiplerinin yapılması ve değerlendirilmesi 
çalışmalarını yapmak.  

– Diğer dairelerle işbirliği içerisinde mastır plan ile ilgili çalışmaları koordine etmek.  
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– Milletvekillerinin, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Genel Müdürlük faaliyetleri 

kapsamında göndermiş oldukları soru önergelerini, ilgili birimlerle koordinasyon 
sağlayarak cevaplandırmak. 

– Bütçe görüşmelerinde sorulabilecek soru ve cevapları, ilgili birimlerle 
koordinasyon sağlayarak hazırlamak. 

– Başbakanlık Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde, Başbakanlık İletişim Merkezi 
başvurularını değerlendirip ilgili yerlere sevk etmek ve takibini yapmak. 
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– Başvuruları cevaplandırma işlemleri ile ilgili süreci takip ve kontrol etmek. 
– Genel Müdürlüğü ilgilendiren her türlü faaliyetin duyurusunu yapmak. 
– Hukuk Müşavirliğine bilgi ve belge sağlanması için ilgili faaliyetleri yürütmek. 
– Bölümler arası diğer koordineli yazışmaları yapmak. 
– Genel Müdürlüğe gelen e-postaların cevaplanması için ilgililere yönlendirmek. 
– Aylık ve yıllık faaliyet raporları Daire Başkanlıklarından derlemek ve ilgili birime 

iletmek. 
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Personel İşleri ve Koordinasyon Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:    
------ 
                                                            
 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Koordinasyon Görevlisi 

BÖLÜMÜ İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
Personel İşleri ve Koordinasyon Grup Sorumluluğu 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü – tercihen İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümünü - bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere Kamu 

deneyimine sahip olmak. 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 
     Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve 
talimatlara uygun olarak; bilgi sistemleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen 
sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine etmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Genel Müdürlüğün bilişim teknolojileri altyapısının ve stratejisinin oluşturulması 

konusunda teknik destek sağlamak. 
– Mevcut sistemlerin işlerliğinin sağlanmasını, kontrol edilmesini ve sistemlere dair 

yedeklemelerin alınmasını sağlamak. 
– Genel Müdürlük bilgisayar ağına dair güvenlik kontrollerini yapmak. 
– Genel Müdürlük içerisindeki bağlı kullanıcıların internet kontrollerini yapmak. 
– Yazılım geliştirme ve tedariki ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 
– Kullanılan yazılımların bakım, uyarlama, güncelleme, düzeltme, yedekleme vb. 

işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 
– Web sitesinin tasarımını yapmak. 
– Web sitesini güncellemek. 
– Web sitesine dair haber modülleri, duyurular, mevzuat bilgileri gibi isteklere cevap 

vermek ve gerekli düzeltmeleri yapmak. 
– Genel Müdürlük ve personeline ait web adresi tanımlamalarında koordinasyonu 

sağlamak. 
– Genel Müdürlüğün tüm bölüm/birimlerine web sitesi ile ilgili bilgilendirilmeleri 

yapmak. 
– Proje çalışmalarında ortak ihtiyaçların belirlenmesi ile ilgili çalışmalara katılmak. 
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon, komite vb. 

çalışma gruplarında yer almak.  
– Bilgi teknolojilerine ilişkin yayınları düzenli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 
– Merkezi IPS ve güvenlik duvarının yönetimini ve sürekliliğini sağlamak. 
– Genel Müdürlük ağ anahtarlarının yönetimini ve sürekliliği sağlamak. 
– Proje çalışmalarında ve bilişim alımlarında network ile ilgili teknik destek 

sağlamak. 
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 
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– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Personel İşleri ve Koordinasyon Grup Sorumlusu 
ALTINDA BAĞLI İŞ ÜNVANLARI  
--- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– İki yıllık veya dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; protokol kuralları çerçevesinde sekreterliğini 
yaptığı yöneticisinin iletişimini sağlamak, randevu ve görüşmelerini düzenlemek, 
yazılarını yazmak ile ilgili faaliyetleri yapmak.  
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Sekreterliğini yaptığı yöneticisinin randevularını düzenlemek, günlük ziyaretçi 

trafiğini yönlendirmek, yönetmek ve ziyaretçilerin ağırlanmasından sorumlu olmak. 
– Sekreterliğini yaptığı yöneticisinin talimatına göre dahili ve harici telefon 

bağlantılarını yapmak, faks, e-posta ve diğer haberleşme hizmetlerini yürütmek, 
günlük yapılan telefon görüşmelerini kaydetmek. 

– Sekreterliğini yaptığı yöneticisinin yazılarını yazmak, imzaya gelen evrakın 
imzalanmasını ve ait olduğu yere gönderilmesini sağlamak. 

– Sekreterliğini yaptığı yöneticisinin dokümantasyon ve dosyalama işlemlerini takip 
etmek.  

– Sekreterliğini yaptığı yöneticisine bağlı personelin izin, görev, seyahat ve benzeri 
formlarını, dilekçelerini almak ve yöneticisine onaylatmak. 

– Sekreterliğini yaptığı yöneticisinin toplantı, seyahat ve diğer programlarının 
organizasyonunu yapmak. 

– Birimlerden gelen evrakı kaydetmek, yöneticisine iletmek, imzadan çıkmış evrakı 
ilgili birime göndermek. 

– Çalışma yerindeki araç-gereç, doküman ve mefruşatın doğru bir şekilde 
kullanmasını ve gereken bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasını 
sağlamak. 

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
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– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Personel İşleri ve Koordinasyon Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:                                                               
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık ilgili bir bölümünü - tercihen Büro 

Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü - bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Ofis programlarını çok iyi düzeyde bilmek. 
– Türkçe gramer, yazma ve konuşma kurallarını iyi uygulamak. 
– Protokol kurallarını bilmek. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
   Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; cari ve transfer bütçesi ile performans 
programına dair faaliyetler ile personel maaşları, görev yollukları, satın alma ile ilgili iş 
ve işlemleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– Genel Müdürlük ve Dış Temsilcilik bütçesi ve yurt dışı teşkilatı ile ilgili tenkis, 

ödenek gönderme, ödeme emri işlemlerini yapmak ve yıllık kesin hesap kanun 
tasarısına ilişkin bilgileri hazırlamak ve ilgili birime iletmesini sağlamak. 

– Bütçe görüşmeleri için gerekli dokümanları hazırlamak. 
– Genel Müdürlük ve Dış Temsilcilik cari bütçesinin hazırlanmasını sağlamak. 
– Genel Müdürlük Performans Program ve Hedeflerinin hazırlanması ve üçer aylık 

dönemler halinde izlenmesini sağlamak. 
– Yapılan ihaleler ile ilgili işleri takip ederek sonuçlandırmak ve sonucu hakkında üst 

amirine bilgi vermek. 
– Genel Müdürlük birimlerine ait taşınır ve tüketim malzemelerinin kayıt ve kontrol 

işlemlerinin yapılmasını sağlamak.  
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
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– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
- İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI :                                                               
- Bütçe ve Performans Görevlisi 
- Maaş ve Diğer Ödemeler Görevlisi 
- Satın Alma Görevlisi 
- Taşınır Kayıt Kontrol Görevlisi 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü – tercihen İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümünü - bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın 
hazırladığı rehberler doğrultusunda yıllık ve uzun dönemli birim ve Dış Temsilcilik cari 
bütçesini hazırlama, izleme ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili faaliyetlerini 
mevzuata uygun olarak yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Genel Müdürlük ve Dış Temsilcilik cari bütçesinin hazırlanmasını sağlamak. 
– Bölümlerden gelen bütçe tekliflerini kontrol ve konsolide ederek birim ve Dış 

Temsilcilik bütçe teklifini hazırlamak ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’na 
göndermek.    

– Bölümlerle koordineli bir şekilde performans programı ve performans esaslı 
bütçenin hazırlanması ile ilgili işleri yapmak. 

– Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde istenilen tabloları 
hazırlamak ve e-bütçe sistemine girişini yapmak. 

– Ayrıntılı harcama programı hazırlamak, SGB.net sistemine kaydetmek ve bütçe 
uygulaması ile ilgili onayları almak. 

– Bütçe kayıtlarını tutmak, uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek, raporlamak ve bütçe kesin hesabı ile malî tabloları ve istatistikleri 
hazırlamak.  

– Ödenek talebi, aktarımı, revizesi, tenkisi, vb. cari nitelikli bütçe işlemleri ile ilgili 
faaliyetleri yürütmek. 

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
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– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Bütçe ve Mali İşler Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:                                                               
--- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü – tercihen İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümünü - bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 
 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç ve ilke ve talimatlara uygun olarak; personel maaşları, görev yollukları, fatura 
ödemeleri ve diğer ödemelerin yapılası ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak 
yapmak.  
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– Birim personelinin maaş ve performans, vb. gibi ek ödeme işlemlerini yapmak. 
– Ödemelerin ilgili hesaplara aktarılması için banka talimatı vermek. 
– Genel Müdürlük personelinin geçici ve sürekli (yurt içi/yurt dışı) görev yolluklarının 

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek. 
– Bakanlık yurt dışı teşkilatına ait yurt içi  ve yurt dışı sürekli görev yolluğu, geçici görev 

yolluğu, maaş ve fazla mesai, sağlık giderleri tahakkuku ve ödemesi gibi iş ve işlemleri 
yapmak. 

– Birim personelinin adli, idari veya özlük haklarındaki durumlara bağlı ortaya çıkan 
kesinti veya iyileştirmeleri çalışanların maaş ve ek ödemelerine yansıtmak. 

– Birime ait faturaları kontrol etmek ve ödemeleri ile ilgili işlemleri yapmak. 
– Birime ilişkin diğer ödeme işlemlerini yapmak. 
– Ödeme Emri Belgelerini hazırlamak ve ilgili birime göndermek. 
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
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YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
Bütçe ve Mali İşler Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI :                                                               
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık bir bölümünü – tercihen İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümünü - bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 
  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; birimin mal ve hizmet alımlarının 
gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili satın alma faaliyetlerini mevzuata 
uygun olarak yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Birimin mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satın alma yöntemini 

belirlemek. 
– Satın alma usul ve esaslarına göre satın alma planlarını hazırlamak ve 

güncellemek. 
– Birimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alımlarla ilgili piyasa fiyat araştırması 

yapmak.  
– Satın alınması planlanan mal veya hizmetin yaklaşık maliyetini hesaplamak. 
– İlgili birimlerle koordineli olarak teknik şartnamenin hazırlanmasını sağlamak. 
– Satın alma sürecindeki ilgili dokümanları hazırlamak ve teslim alınan evrakın 

uygunluk kontrolünü yapmak. 
– Gerektiği takdirde muayene kabul iş ve işlemlerini yapmak veya komisyonda 

görev almak. 
– Gelen malzemelerin muayenesinin yapılarak depoya teslim edilmesini sağlamak. 
– Kamu İhale Kurumu (KİK) sisteminde sonuç formunu doldurmak.  
– Birimin olası ihtiyaçlarına yönelik uygun koşulları taşıyan tedarikçi envanterini 

oluşturmak ve güncel tutmak.  
– Araç ve hizmet alımı için aylık hak ediş raporu düzenlemek. 
– Hizmet alımı yoluyla kiralanan araçların hak ediş raporunu düzenlemek.  
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
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– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Bütçe ve Mali İşler Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:   
--- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren - tercihen İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesinin ilgili bir bölümünü - bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve 
talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait taşınır demirbaş ve tüketim 
malzemelerini bulundurmak, saklamak, dağıtımını yapmak ve kayıt altına almak ile 
ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yönlendirmek ve yapmak. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– Genel Müdürlüğün tüm birimlerine ait demirbaş ve tüketim malzemelerini 

bulundurmak, sıhhi bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak ve kayıtlarını 
tutmak. 

– İlgili birim ve bölümlere gerekli malzemeyi yazılı talep karşılığı zimmetle teslim 
etmek. 

– Alınan tüm malzemelerin kabul işlemlerini yapmak ve fatura bilgisini bilgisayara 
işlemek. 

– Üç ayda bir tüketim çıkış raporu hazırlamak ve Bakanlık Merkez Saymanlığına 
yazı ile bildirmek. 

– Yıl sonunda ambara giriş ve çıkışları denkleştirmek için gerekli işlemleri yapmak. 
– Ambar kayıtlarında fazla veya az mal çıkması durumunda gerekli belgeleri 

düzenlemek ve işlemleri yapmak. 
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
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YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
Bütçe ve Mali İşler Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI : 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yükseköğrenim kurumlarının en az iki yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait evrak, bilgi, belge ve 
arşiv işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak 
gerçekleştirmek ve yapılan işleri koordine etmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– Genel Müdürlüğün evrak, bilgi, belge, kayıt ve arşiv işlemlerini mevzuata uygun 

olarak gerçekleştirmek. 
– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 

saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz 

ortak görev,sorumluluk ve yetkiler). 
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı 
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI : 
– Evrak ve Arşiv Görevlisi 
– Dokümantasyon Görevlisi 
– Evrak Dağıtıcısı 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve 
talimatlara uygun olarak; birimin evrak - arşiv ve yazışmaları ile ilgili faaliyetleri 
mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– Genel Müdürlüğe gelen evrakın kaydını yaparak Genel Müdürlüğe iletmek. 
– Genel Müdür tarafından havale edilen evrakın ilgilisine iletilmesini sağlamak. 
– Genel Müdürlüğe gelen ilgisiz evrakı, ilgili Birime/Kuruma göndermek. 
– Genel Müdürlükten giden evrakın kaydını yaparak ilgilisine gönderilmesini 

sağlamak. 
– Genel Müdürlüğe ait evraklarla ilgili arşiv hizmetlerini yürütmek. 
– Gelen talimatları ve duyurulması gereken yazıları birim içindeki personele 

duyurmak. 
– Çalışma yerindeki araç-gereç ve dokümanları düzenli bir şekilde kullanmak ve 

yapılması gereken bakım ve temizlik işlerini yürütmek.  
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
Evrak-Arşiv ve Dokümantasyon Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI : 
--- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve/veya 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen 

genel niteliklere sahip olmak. 
– En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç ve ilkelere uygun olarak;  kurum kütüphanesi ile ilgili ihtiyaçların temini, gerekli 
düzenlemenin yapılması ile ilgili faaliyetleri yapmak. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– Kurum politikaları doğrultusunda personelin ihtiyaç duyduğu yurt içi ve yurt dışı 

yayınların takibini yapmak ve bunların satın alınmasını sağlamak. 
– Birimlerden gelen kitap, dergi vb. yayın taleplerini incelemek ve satın alınması 

uygun görülenlerin temini için gerekli girişimlerde bulunmak. 
– Satın alınmasına karar verilen yayınların eksiksiz ve zamanında gelmesini 

sağlamak ve kontrol etmek. 
– Satın alınan yayınların demirbaş ve ayniyat işlemlerinin takibini yapmak. 
– Kütüphanede bulunan kitap, dergi vb. yayınları kütüphanecilik kurallarına göre 

düzenlemek personelin hizmetine sunmak. 
– Kütüphaneye yeni gelen yayınların listesini çıkartmak, belirli sürelerle birimlere 

duyurulmasını sağlamak. 
– Kütüphanenin bakımı, raf veya dolapların onarımı ve gerekiyorsa takviyesi için 

sorumlusuna öneride bulunmak. 
– Kütüphanecilik alanındaki yenilikleri takip ederek günün şartlarına uygun, modern 

kütüphanecilik ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek ve bu konudaki her türlü 
ekipman ve donanımı kurmak için gerekli çalışmaları yapmak. 

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
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YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
Evrak - Arşiv ve Dokümantasyon Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI :                                                               
– --- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık belge bilgi yönetimi, dokümantasyon, 

kütüphanecilik bölümünü/bölümlerini- bitirmiş olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; gelen ve giden evrakları sistemli bir şekilde, 
zamanında ve sorunsuz olarak iletilmesi gereken birimlere teslim etmek.  
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– Evrak ve arşiv işlemleri görevlisinin verdiği gelen ve/veya giden tüm evrakları 

doğru yerlere iletmek. 
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Evrak - Arşiv ve Dokümantasyon Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve/veya 4857 sayılı İş Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
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İŞİN KISA TANIMI :  
 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından 
belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Bakanlık personelinin yurt dışı 
eğitimleriyle ilgili işleri ile her türlü yurt dışı geçici görevlendirme ve bunlarla ilgili iş ve 
işlemleri takip etmek, ilgili birimler ile işbirliğinde bulunarak edinilen tecrübelerin 
Bakanlık birimleri ile paylaşımını sağlamak, Genel Müdürlük personelinin hizmet içi 
eğitim programları ile ilgili çalışmaları planlamak, yürütmek ve koordine etmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI :  
 
– Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza tahsis edilen yurt dışı eğitim 

kontenjanlarının tüm Bakanlık teşkilatına duyurulmasını sağlayarak; başvuruları 
toplamak ve adayların uygunluğunu Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli olarak 
değerlendirmek. 

–  Yurt dışı eğitim kontenjanları için adayları belirlemek üzere oluşturulacak Sınav 
Kurulu ve Seçme Komisyonunun teşkili ile ilgili tüm iş ve işlemleri koordine etmek. 

– Komisyon tarafından seçilen adayların duyuru ve Makam Olur’u işlemlerini 
gerçekleştirmek. 

– Yurt dışı eğitimi için gidecekleri ülkeden kabul belgesi getiren adayların yurt dışı 
geçici görevlendirme Olur’larının alınmasını sağlamak.  

– Bakanlık personelinin resmi ve özel burslar kapsamındaki yurt dışı eğitimleriyle 
ilgili  işlemleri yürütmek. 

– Bakanlık personelinin yabancı ülkelerin resmi kurumlarında veya uluslararası 
kuruluşlarda görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

– Bakanlık personelinin eğitim, toplantı, seminer, sempozyum vb. yurt dışı geçici 
görevlendirmelerine ait görev dönüşü bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesini 
ve sunumların Bakanlık web sitesinde yayınlanması işlemlerini yürütmek.  

– Görev raporları ve/veya yönetici özetlerinin e-posta ile ilgili Bakanlık birimlerindeki 
kişilerin adreslerine göndermek.  

– Bakanlık personelinin yurt dışı eğitim iş ve işlemlerini Bakanlığın ilgili birimleri ile 
koordineli olarak yürütmek.  

– Genel Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili gerekli 
çalışmaları yapmak, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, hizmet içi eğitim 
programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için Bakanlığın ilgili birimleri ile 
koordinasyonu sağlamak.  

– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  

– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 
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– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli araç ve gereçleri  kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak.(Bkz. Ortak Görev 

Sorumluluk ve Yetkiler) 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI :    
- Yurt Dışı Eğitimler Görevlisi  
- Yurt İçi Eğitimler Görevlisi   
                                                                                           
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü  bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 

deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
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ÇALIŞMA  KOŞULLARI : 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI :  
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Bakanlık personelinin yurt dışı eğitimleriyle 
ilgili işleri ile her türlü yurt dışı görevlendirme ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri takip 
etmek, ilgili birimler ile işbirliğinde bulunarak edinilen tecrübelerin Bakanlık birimleri 
ile paylaşımını sağlamak.  

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI :  
 
– Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza tahsis edilen yurt dışı eğitim 

kontenjanlarının tüm Bakanlık teşkilatına duyurulmasını sağlayarak; başvuruları 
toplamak ve adayların uygunluk işlemlerini Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli 
olarak yapmak. 

–  Yurt dışı eğitim kontenjanları için adayları belirlemek üzere oluşturulacak Sınav 
Kurulu ve Seçme Komisyonunun teşkili ile ilgili tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 

– Komisyon tarafından kontenjan dahilindeki yurt dışı eğitimler için seçilen adayların 
duyuru ve Makam Olur’u işlemlerini gerçekleştirmek. 

– Yurt dışı eğitimi için gidecekleri ülkeden kabul belgesi getiren adayların yurt dışı 
geçici görevlendirme Olur’larının alınması ile ilgili işleri yapmak.  

– Bakanlık personelinin resmi ve özel burslar kapsamındaki yurt dışı eğitimleriyle 
ilgili  iş ve işlemleri takip etmek.  

– Bakanlık personelinin yabancı ülkelerin resmi kurumlarında veya uluslararası 
kuruluşlarda görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 

– Bakanlık personelinin her türlü yurt dışı geçici görevlendirme Olur’ları ile ilgili iş ve 
işlemleri yapmak. 

– Bakanlık personelinin eğitim, toplantı, seminer, sempozyum vb. yurt dışı geçici 
görevlendirmelerine ait görev dönüşü bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesini 
ve sunumların Bakanlık web sitesinde yayınlanması işlemlerini gerçekleştirmek. 

– Görev raporları ve/veya yönetici özetlerinin e-posta ile ilgili Bakanlık birimlerindeki 
kişilerin adreslere göndermek.  

– Bakanlık personelinin yurt dışı eğitim iş ve işlemlerinin Bakanlığın ilgili birimleri ile 
koordineli olarak yürütmek.  

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
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– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
Eğitim Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI :    
- --- 
                                                                                           
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
–  Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI : 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI :  
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitim 
programları ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI :  
 
– Genel Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili gerekli 

çalışmaları yapmak, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, hizmet içi eğitim 
programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için Bakanlığın ilgili birimleri ile 
koordineli olarak gerçekleştirmek. 

– Hizmet içi eğitim programlarının yeri ve katılımlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
– Genel Müdürlük birimlerinin talepleri doğrultusunda hizmet içi eğitim programlarını 

hazırlamak. 
– Bakanlık personelinin, ATAUM tarafından düzenlenen eğitim programlarına 

katılımları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.  
– Faaliyetlerine ilişkin  bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği  kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli araç ve gereçleri  kullanmak. 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
Eğitim Grup Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI :    
- --- 
                                                                                           
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA  KOŞULLARI : 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin kurulması, 
standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması ve üst 
yönetimin İç Kontrol Sistemine yönelik çalışmalarının etkinliğini ve verimliliğini 
artırmak için gerekli hazırlıkların yapılması ile ilgili faaliyetleri planlamak ve yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması 

konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak ve denetlemek. 
– İç kontrole ilişkin eğitim programları hazırlanmasını koordine etmek. 
– İdarenin görev alanına ilişkin konularda gerektiğinde yeni iç kontrol standartları 

hazırlanmasını sağlamak. 
– Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirler 

önerilmesini sağlamak. 
– İç ve dış denetim raporlarının izlenmesini denetlemek. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
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– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 
Sorumluluk ve Yetkiler).  

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI : 
– İç Kontrol Standartları Görevlisi 
– İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Görevlisi 
 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü - tercihen Endüstri 
Mühendisliği bölümünü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerini - 
bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere 5 yıllık kamu 
deneyimine sahip olmak 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve 
talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması 
ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli, ekonomik 
ve hızlı bir şekilde projelendirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması 

 konularında çalışmalar yapmak. 
– Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda İç Kontrol Sisteminin      

oluşturulması projesi çalışmalarına katılmak. 
– İç kontrol mevzuatına ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 
 ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  
– İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 

incelemek, Genel Müdürlük içi kapasite araştırması yaparak hizmetlerin etkinliğini 
ve tahmin düzeyini analiz etmek ve diğer bölümlerle işbirliği yapmak. 

– Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirler
 önermek. 
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. 
 çalışma gruplarında yer almak.  
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
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YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI : 
- --- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü - tercihen Endüstri 

Mühendisliği bölümünü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerini - 
bitirmiş olmak. 

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI : 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI : 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve 
değerlendirmesi ile ilgili tüm faaliyet ve çalışmaların düzenli, ekonomik ve hızlı bir 
şekilde projelendirilmesine yönelik iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– İç kontrol sisteminin işleyişinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak. 
– Üst yönetimin izleme ve değerlendirme işlevinin etkinliğini artırmak için gerekli 

hazırlık çalışmalarında görev almak.  
– İç ve Dış Denetim Raporlarına istinaden İç Kontrol Sisteminin işleyişini 

değerlendirmek ve denetim raporlarını İç Kontrol Sistemiyle uyumlulaştırmak. 
– Birimin görev alanına giren konularda, İç Kontrol Sistemini etkileyebilecek iç ve 

dış faktörlerin analizini yapmak. 
– İç Kontrol Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talep ve şikâyetlerin 

değerlendirilmesini sağlamak. 
– İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili eğitim ve çalışmalara 

katılmak.  
– Yıllık risk değerlendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlere yönelik anket 

çalışmalarını yürütmek. 
– İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi için kontrol noktaları 

belirleme çalışmalarında görev almak. 
– İzleme ve değerlendirmeye yönelik performans göstergeleri oluşturulmasını 

sağlamak.  
– İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirmesine dair tüm faaliyet ve 

çalışmaların yazışma ve iletişim işlemlerini yürütmek. 
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi 

tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütmek. 
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– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 
İç Kontrol Sistemi Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
- --- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü - tercihen Endüstri 

Mühendisliği bölümünü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerini - 
bitirmiş olmak. 

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak.  
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
 
 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Sivil Savunma Uzmanı 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

İŞİN KISA TANIMI : 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet acil 
durumlarının koordinasyonunu sağlamak, sivil savunma hizmetlerini kanun, 
yönetmelik, mevzuat ve yönergelere uygun olarak yapılması ile ilgili faaliyetleri 
planlamak, koordine etmek ve denetlemek. 
 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : 
– Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve bunları güncel tutmak. 
– Kurumun tahliye ye ilişkin planlamasını koordine etmek. 
– Afet, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle 

koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak. 
– Sivil Savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak. 
– Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve 

malzemenin tedarik ve temini ilgili birimlerle koordine ederek  planlamasını 
yapmak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak. 

– Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri 
bilgilendirmek. 

– Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların 
gereklerini yapmak. 

– Kurum ile Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak. 

– Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN)  ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda 

uygulamasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek. 
– İkaz alarm haberlerinin alınıp verilmesi, siren sisteminin işletilmesine ilişkin 

işlemlerin kontrolünü yürütmek. 
– Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek. 
– Afet, sivil savunma, acil durum, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ile ilgili 

konularda kurum personeline eğitim vermek. 
– Afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ile ilgili tatbikatlarda kurumu adına 

sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili tatbikat düzenlemesini ve 
yürütülmesini sağlamak. 

– Kurumun afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu hizmetlerini 
denetlemek. 

– Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili planları yapmak. 
– Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunun sağlamak, kurum amiri adına 

hizmetin takip ve denetimini yapmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 

Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Sivil Savunma Uzmanı 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

 

GTHB.ABDGM .İKS.FRM. xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKİLERİ : 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 
– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler).  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ :  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI : 
– Güvenlik Görevlisi 
– Nöbetçi Memurluğu Görevlisi 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusuyla ilgili olarak en az üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak. 
– Sivil Savunma Uzmanı olarak ataması yapılmış olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 



 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Sivil Savunma Uzmanı 

BÖLÜMÜ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı; 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– İş gereği seyahat etmek. 
 
 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 

EK-4 
                İŞ AKIŞ ŞEMALARI 



 

TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 

 

GTHB.ABDGM.İKS.TBL.00X                                                                                                           Revizyon No: 00 
                                                                                                                                                            Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

OPERASYONEL SÜREÇLER YÖNETİM ve DESTEK SÜREÇLERİ 

 
1- DIŞ İLİŞKİLER ve AB KOORDİNASYON SÜRECİ 

- Görüş Talebi Nedeniyle Koordinasyon Süreci 
- Toplantı veya Proje/Eğitim Katılımcı Talebi 

Nedeniyle Koordinasyon Süreci 
- Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Anlaşması veya 

İşbirliği Anlaşması ve Aidatlar Süreci 
 
2- BİLGİ, GÖRÜŞ OLUŞTURMA ve ONAY SÜRECİ 

- Makama Arz Süreci 
- Makam Oluru Süreci 
- Bilgi Notu Süreci 
- Görüş Hazırlama Süreci 
- Rapor, Makale ve Yayın Hazırlama Süreci 
- Bakan Dosyası Hazırlama Süreci 
- Araştırma Talebinin Onay Süreci 

 
3- PROJE HAZIRLAMA, İZLEME, EĞİTİM VE 

UYGULAMA SÜRECİ 
- Proje Hazırlama ve Geliştirme Süreci 
- Projelerin İzlenmesi Süreci 
- Proje Eğitimi Süreci 
- Proje Uygulanması Süreci 
- Sektörel İzleme Komiteleri ve Alt Komiteleri 

Toplantıları Süreci  
- Temel Dayanak Dokümanların Hazırlanması 

veya Katkı Sağlanması Süreci 
 

 
4-   TOPLANTI ORGANİZASYONU ve SEKRETARYA 

SÜRECİ 
- Uluslararası Toplantıların Organizasyon ve 

Sekretarya Süreci 
- Sekretaryası ABDGM Tarafından Yürütülen 

Toplantıların Organizasyon ve Sekretarya 
Süreci 

 
5- ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve PROTOKOL 

SÜRECİ 
- Ağırlama Süreci 
- Temsil Süreci 
- Anlaşmalar Süreci 

 
6- AB UYUM FAALİYETLERİ SÜRECİ 

- Mevzuat Çalışmaları Süreci 
- Türkiye - AB Temel Belgelerinin Hazırlanması 

Süreci 
- İzleme ve Değerlendirme Süreci 
- TAIEX Süreci 

 
7- BÜTÇE SÜRECİ 

- Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması ve Bütçe 
Uygulama Süreci 

- Performans Programı Hazırlanması Süreci 
 
8- SATIN ALMA HİZMETLERİ SÜRECİ 

- İhale Usulüne Tabi Satın Alma İşlemleri Süreci 
- Doğrudan Temin Usulüne Tabi Satın Alma 

İşlemleri Süreci 
- İstisna Kapsamında Satın Alma İşlemleri Süreci 
- Taşınırların Kayıt Altına Alınma Süreci 

 
9- İDARİ HİZMETLER SÜRECİ 

- Personel İşlemleri Süreci 
- Arşiv İşlemleri Süreci 
- Evrak İşlemleri Süreci 
 

10- EĞİTİM SÜRECİ  
- Yurtdışı Eğitimler Süreci 
- Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumlarında veya 

Uluslararası Kuruluşlarda Görevlendirme Süreci 
- Yurtdışı Geçici Görev Raporları Paylaşım Süreci  
- Yurtiçi Eğitimler Süreci 

 
11-  İÇ KONTROL SİSTEMİ SÜRECİ 

- Kontrol Ortamı Süreci 
- Risk Değerlendirme Süreci 
- Kontrol Faaliyetleri Süreci  
- Bilgi ve İletişim Süreci 
- Planlama, İzleme ve Değerlendirme Süreci 

 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 

DIŞ İLİŞKİLER ve AB 
KOORDİNASYON SÜRECİ 

 İŞ AKIŞ ŞEMALARI 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.01/01.01 

ŞEMA ADI: ULUSLARARASI KURULUŞLAR RUTİN YAZIŞMALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI  

Alınan yazının  İlgili  Genel Müdürlüklere 
bir üst yazı ile gönderilmesi. 

Resmi yazının ilgili 
personele gelmesi. 

 

 

 Gid.Ev İ..A.Ş 

Gid. Ev. İ.A.Ş. 

   P-SR 

  P-DB 

 
   P-GY 

   O-GM 

 

   P-PR 

 

İlgili Genel Müdürlüklerden gelen bilgi, 
görüş yazılarının toplanması ve varsa 
Genel Müdürlüğümüzün görüşü de 
eklenerek resmi yazı yazılması. 

   P-PR 

 

Hazırlanan cevabi yazının 
ilgili Kurum/Kuruluş’a 
gönderilmesi.  
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    EVET   

                                                                                                    

 

                           HAYIR                                                      

                            

    

 

 

  

 

 

 

 

 

  
      

  

 

                       

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM. İKS. ŞMA.01/01.02 

ŞEMA ADI: DTÖ TARIM MÜZAKERELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

DTÖ Tarım Müzakereleri, Tarım, SPS ve diğer 
ilgili komitelerin toplantılarında alınan kararla ve 
görüşülen konular ile ilgili Bakanlık görüşü için, 
DTÖ Daimi Temsilciliğimiz aracılığıyla, Genel 
Müdürlüğümüze (Daire Başkanlığımıza) talep 
gelmesi 

 

Genel Müdürlüklerden görüş 
alınır. 

 

Konuyla ilgili Bakanlık görüşümüz 
oluşturulur. 

 

Bakanlığımız ilgili 
birimleriyle toplantı 
düzenlenmesi 

 

Bakanlığımız görüş ve değerlendirmelerinin  gereği 
için DTÖ Daimi Temsilciliğimize iletilmek üzere Dış 
İşleri Bakanlığına  ve bilgi amaçlı olarak Ekonomi 
Bakanlığı’na gönderilmesi 

 

 
 

Konunun aciliyeti 
ve önemine göre 

toplantı gerekli mi? 

Toplantıda alınan 
kararların tutanak 
haline getirilmesi 

 

Pr      :P 
ÇGS : P 
DB    : P 
GY    : P 
GM   : O 
 
 
 
 
 

Pr      :P 
ÇGS : P 
DB    : O 

Pr      :P 
ÇGS : P 
DB    : P 
GY    : P 
GM   : O 
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                                                                                                  HAYIR                                                                         

 

                                                

                                             EVET 

    

 

 

 

 EVET 

 

         HAYIR              EVET              

 

 

 

  
      
 

  

 EVET  

                                                                                      

    

    

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.01/01.03.01 

ŞEMA ADI: STA/TTA MÜZAKERELERİ 

Ekonomi Bakanlığı taviz listeleri, anlaşma 
metnine ve diğer müzakere konularına 
ilişkin Bakanlığımızdan resmi yazı ile 

görüş ister. 

 

 İlgili ülkeye dair rapor hazırlanır. 

Genel Müdürlüklerden 
görüş alınır. 

 

Görüşlerde 
eksiklik 

  

Bakanlığımız görüşleri Ekonomi 
Bakanlığı’na iletilir. 

Müzakereler öncesi hazırlık 
toplantısına katılım sağlanır. 

İlave görüş 
isteniyor 

mu? 

 

Çeviri 
gerekli 
mi? 

Mütercim veya ilgili uzman 
tarafından gerekli çeviri 

yapılır. 

Bakanlık görüşü oluşturulur. 

A

 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 
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                       HAYIR HAYIR 

 

        

                                                                                                                                     EVET     
 

                    

   

                                                                                                         
  
                 

Müzakerelere katılım 
sağlanarak Bakanlığımız 

temsil edilir. 

Müzakereler 
sonuçlandı 

mı? 

 

Anlaşmanın yürütülmesinden sorumlu olan 
Ortak Komite toplantılarıyla süreç takip 

edilir. 

Ekonomi Bakanlığı ile resmi 
yazışma süreci yeniden başlar. 

A
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.01/01.03.02 

ŞEMA ADI: BİRİMLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE BİRİMLERDEN GÖRÜŞ ALINMASI İŞ AKIŞ 
ŞEMASI 

STA/TTA ile ilgili gelişmeler 
hakkında bilgilendirme ihtiyacı 

doğması. 

Gelişmelere dair ilgili uzman 
tarafından bilgi notu hazırlanır. 

Bakanlığın ilgili birimlerine ve/veya 
Genel Müdürlüğün ilgili dairelerine 

ekli bilgi notu olmak üzere gelişmeler 
resmi yazı ile bildirilir.. 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 
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AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.01/01.04 

ŞEMA ADI: TİCARİ SORUNLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Dış Kurumlardan ya da 
Bakanlık Birimlerinden, 
herhangi bir kurum/kuruluş ya 
da firmaya dair ticari sorun 
hakkında görüş talebi 
 

Eğer varsa gerekli İngilizce tercüme yapılır 

İlgili Genel Müdürlüklerden görüş alınır 

Görüşlerde 
eksiklik var 

mı? 

 
 

Evet 

Hayır 

Görüşler toplanır 

Oluşturulan görüş, duruma 
göre Bakanlık görüşü olarak 

iletilir 

Tercümeye 
gerekli mi? 

 
 

Evet 

Hayır 

Gelen görüşlerden Bakanlığımız görüşü oluşturulur 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 
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AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI  
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.01/01.05.01 

ŞEMA ADI: VERİ TOPLAMA  

Konu hakkında araştırma 
yapılması  

İstatistik veri tabanları 
kullanılarak konu 

hakkında yeterli görüş 
oluşturulabilir mi? 

 

Hayır Evet 

Konu hakkında ilgili Genel 
Müdürlük ya da 

koordinatörlükten görüş talep 
edilmesi 

 
Araştırmalar sonucunda elde edilen 

istatistiklerin analiz edilmesi  
 

Makama  ya da diğer 
birimlerden/Bakanlıklardan bir konu 
hakkında  araştırma ve istatistik talebi 
gelmesi  

Konu hakkında yapılan 
araştırmalar ve ilgili 

birimlerden gelen görüşlerin 
birleştirilmesi 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 
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AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.01/01.05.02 

ŞEMA ADI: RAPORLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Bir konu hakkında  toplanan verilerin 
derlenmesi   

Verilerin analiz edilmesi ile konu 
hakkında rapor hazırlanması 

 

Raporun ilgili Koordinatör tarafından 
kontrol edilmesi      K -KR 

Raporun Daire Başkanı tarafından 
kontrol edilmesi      K -DB 

Raporun üst makama sunulması ya da 
ilgili birimlere/Bakanlıklara iletilmesi   
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.01/02.01 

ŞEMA ADI: FAO-SEC PROJE ÇAĞRI VE KABUL İŞ AKIŞ ŞEMASI 

FAO-SEC’den, proje 
teklifi çağrı  yazısının 
ilgili  personele gelmesi 
 

 

FAO-SEC’den gelen Proje teklifleri talep 
yazısının ilgili Genel Müdürlüklere bir 
yazı ile gönderilmesi. 

 

İlgili Genel Müdürlüklerden  gelen proje 
tekliflerinin Bakanlığımız FAO 
Komitesine gönderilmesi. 

Bakanlığımız Proje tekliflerinin 
değerlendirilmesi ve uygun görülenlerin 
FAO-SEC’e gönderilmesi.  

Onaylanan Projelerin resmi 
duyurusunun yapılması. 

Proje tekliflerinin FAO-SEC‘te 
derlenmesi. 

P-PR 

P-PR 

P-SR 

P-DB 

P-GY 

O-GM 

FAO-SEC’de  formülasyonu yapılan 
Projelerin imzalanmak üzere   
Bakanlığımıza gelmesi ve odak noktası 
talebiyle ilgili Genel Müdürlüğe 
gönderilmesi.  

 

 
İlgili Genel Müdürlükten İmzalanarak 
gelen Proje Anlaşmasının ve belirlenen 
odak noktasının FAO-SEC’e  
gönderilmek üzere üst yazısının 
hazırlanması. 

İmzalanan Proje 
Anlaşmasının FAO-
SEC’e  geri gönderilmesi. 

 
Gid. Ev. İ.A,Ş. 

Komite İ.A,Ş. 

Yönlendirme Komitesi Toplantısının 
gerçekleştirilmesi ve proje onayının  
yapılması. 

 

Yön.K. İ.A.Ş  
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İŞ AKIŞ SEMASI 

 BİRİM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI  
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.01/02.02 

ŞEMA ADI: FAO-SEC JTO GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞ SEMASI 

FAO-SEC’den Yardımcı Teknik 
Personel (JTO) 
görevlendirilmesine ilişkin  talep 
ve Başvuru Formunun  ilgili  
personele gelmesi. 

 

FAO-SEC tarafından uygun bulunan  
adayların isimlerinin ilgili Genel Müdürlüklere 
bildirilmesi.  

FAO-SEC’den Yardımcı Teknik Personel 
(JTO) görevlendirilmesine ilişkin duyuru ve 
Başvuru Formunun ilgili Genel Müdürlüklere 
resmi yazı ile gönderilmesi. 

 

İlgili Genel Müdürlüklerden gelen aday 
Başvuru Formlarının resmi yazı ile  
FAO_SEC‘e gönderilmesi. 

P-PR 

P-PR 

 

 

P-S 

P-DB 

P-GY 

O-GM 

Gid. Ev. İ.A.Ş. 

Makam Onay’ı alınması için İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığına yazı yazılması. 

Makam Onay’ı ı için 
İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığına 
yazılan yazının 
gönderilmesi. 

 

P-PR 

 

 

P-S 

P-DB 

P-GY 

O-GM 

Gid  Ev  İ A Ş  
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AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.01/03.01 

ŞEMA ADI: ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK ANLAŞMASI VEYA 
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANMASI SÜRECİ 

İmza yetki istihsali için Dışişleri Bakanlığına yazı 
yazılması.  

Bakanlığımızın Uluslararası 
Kuruluşa üyelik konusunun Makam 
Onayı hazırlanarak Makam’a 
sunulması. 

İlgili Kuruluşlardan 
/Bakanlığımız 
birimlerinden üyelik 
konusunda talep 
yazının görevli  
personele gelmesi 

 

 

 

 

Uluslararası 
Kuruluşa üye 
olunacak mı? 

 

 

 

 

 
 

 
   

   P-PR 

 

Üyelik kararınn Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi. 

              Anlaşmanın imzalanması  

 

A 

Anlaşmanın ön incelemesinin 
yapılması. 

Dışişleri Bakanlığının aracılığı ve ilgili birimlerin 
katılımı ile Anlaşma Metni Taslağının 
Uluslararası Kuruluş ile müzakerelerinin 
yapılması. 

 

İmza sonrası anlaşmayı kanunlaştırmak için 
girişimlerde bulunulmasına ilişkin Dışişleri 
Bakanlığına yazı yazılması.  

 

İlgili kuruluşa bilgi 
verilmesi 

Gid Ev İ A Ş 



GTHB.ABDGM.İKS.ŞMA.xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

    

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                                          

 

                                                                                                                                                                     

 

 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmesi. 

 

Anlaşmanın Bakanlar 
Kurulu veya Meclisten 
geçerek onaylanması; 
Anlaşma aidat 
ödenmeyecekse 
Bakanlar K .K ile 
onaylanması. 

A 

Sonuçtan ilgili 
birimlere haber 
verilmesi. 

Anlaşmanın Türkçe çevirisi ile Dışişleri 
Bakanlığı’na iç onayı tamamlanmak üzere 
gönderilmesi. 

Gid.Ev İ..A.Ş 

   P-PR 

    P-SR 

    P-DB 

    P-GY 

    O-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI  
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.01/03.02 

ŞEMA ADI: ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN ÜYELİK AİDATI ÖDEMELERİNİN 
TAKİBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Gelen yazıya istinaden Dışişleri 
Bakanlığına ödemenin yapıldığı 
miktar ve tarihi resmi yazı ile 
bildirilmesi. 

 

Görevli personel tarafından 
Bakanlığımızın ilgili Genel 
Müdürlüklerine resmi yazıyla 
ödenmesi gereken yıllık aidat miktarı 
ve banka hesap numaralarının 
iletilmesi. 

 

Uluslararası Kuruluş /Dışişleri 
Bakanlığından ödenmesi gerekli yıllık 
üyelik aidatının miktarı ve ödemenin 
yapılması gereken banka hesap 
numaralarını içeren resmi yazının görevli 
personele gelmesi.  

 

 

Gid. Ev. İ.A.Ş. 
 

   P-PR 

 

Doldurulan 
Formların TİKA’ya 
iletilmek üzere 
resmi yazıyla İkili 
İlişkiler Daire 
Başkanlığı’na 
gönderilmesi  

 

Genel Müdürlüklerden ödemelerin 
yapılmasını takiben resmi yazının 
gelmesi. 
 

TİKA tarafından gönderilen resmi 
yazı ve Türkiye Kalkınma Yardımları 
Envanteri-TİKA Envanter Bilgi 
Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu 
uyarınca üye olduğumuz 
uluslararası kuruluşlara ait yıllık 
üyelik aidatlarının dolar kuruna 
çevrilerek internet ortamında 
doldurulması. 

  O-GM 

  P-PR 

 
  P-SR 

   P-GY 

  P-DB 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 

BİLGİ, GÖRÜŞ OLUŞTURMA VE ONAY 
SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.02/01.01 

ŞEMA ADI: MAKAMA ARZ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

Makam’a Arz yazısının 
hazırlanması  

Hazırlanan Makama Arz 
yazısının Bakan’a arz 

edilmesi 

Konuyla ilgili 
Makam’dan talimat 

alınmışmıdır? 

Evet 

Hayır 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   P-GM 

 

 

 

 

 

 

   P-MSY 

 

 

 

 

 

 

   P-MS 

 

 

 

 

 

 

Talimatın gereğinin 
yapılması 

Dosyalama sistemine 
uygun bir şekilde 

dosyalamanın yapılması 

Makama Arz talimatının 
alınması 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.02/01.01 

ŞEMA ADI: MAKAMA OLURU İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Havale edilen yazı değerlendirilerek Makam 
Onayı yazısı hazırlanması 

Koordinatör tarafından değerlendirilmesi ve 
paraflanması 

Daire Başkanın tarafından değerlendirilmesi ve 
paraflanması 

Genel Müdür Yardımcısı tarafından 
değerlendirilmesi ve paraflanması 

 

Genel Müdür tarafından değerlendirilmesi ve 
paraflanması 

Müsteşar Yardımcısı tarafından değerlendirilmesi 
ve paraflanması 

A 
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A 

Müsteşar  tarafından değerlendirilmesi ve 
paraflanması 

Bakan’a imzaya sunulmas İmzalanan Makam 
Onayı yurt içi/yurtdışı görevlendirme dışındaki bir 
konudaysa, alınan talimat ABDGM ile ilgiliyse 

     

İmzalanan Makam Onayı’nın yurt içi/yurtdışı görevlendirme 
olması durumunda görevlendirilen personele bildirilmesi ve söz 
konusu personelin görevle ilgili gerekli işlemlere başlaması 

 

İmzalanan Makam Onayı’nın Bakan’ın yurtdışı 
seyahatine ilişkin olması durumunda Özel Kalem’e 

gönderilmesi 

Makam Onayı’nın yurt içi/yurtdışı görevlendirme olması durumunda, 
imzalanan Makam Onayı’nın aslının PERGEM’e gönderilmesi 

İmzalanan Makam Onayı yurt içi/yurtdışı görevlendirme 
dışındaki bir konudaysa, alınan talimat ABDGM ile ilgiliyse 
gereğinin yapılması, değilse ilgili birim/kuruluşa iletilmesi. 

 

İmzalanan Makam Onayı’nın Bakan’ın yurtdışı 
seyahatine ilişkin olması durumunda Özel 

Kalem’e gönderilmesi 



 

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.02/03.01 

ŞEMA ADI: BİLGİ NOTU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Makam’a ulaşan bilgi notuna ilişkin 
varsa gerekli talimatın alınarak, 

yerine getirilmesi 

Gelen görüşlerin ve yapılan kaynak 
taramalarının değerlendirilerek bilgi 

notu yazılması 
 

Bilgi notu hazırlanacak konuyla 
İlgili Bakanlığımız birimlerinden 

görüş talep edilmesi 
 

Gerek duyulan konu 
hakkında, bilgi notu 
hazırlanmasına ilişkin 
talebin resmi yazı,        
e-posta veya sözlü 
talimat yolu ile alınması 

Bilgi notu hazırlanacak konu ile 
ilgili kaynak ve belge taramasının 

yapılması 
 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Giden Evrak  İş 
Akış Şeması 

İ-GM 

Hazırlanan bilgi notunun, sunulacak 
Makam düzeyine göre kontrol, onay 
ve/veya imza sürecine tabi tutulması   

 

O-GM 

Hazırlanan bilgi notunun, ilgili 
dosyaya konulup, gerekiyorsa ilgili 

birimlere de iletilmesi  

İ-GM 

Konu hakkında, 
kurumlardan gelen 
resmi görüş yazıları 

O-GY 

O-DB 

K-GS 

İ-MS 

Oluşturulan 
bilgi notu 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI  
ŞEMA NO ABDGM.İKS.AŞM.02/03.01 
ŞEMA ADI ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ (PSE) VE TARIMSAL POLİTİKALAR BİLGİ 

NOTU İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Bil.Nt.Hz.İ.A.Ş. 

  

Hazırlanan Excel 
Tablosu Bilgi 
Notu’nun OECD 
Sekretaryası ve 
T.C. OECD Daimi 
Temsilciliğine e-
posta yoluyla, 
her sene en geç 
15 Şubat tarihine 
kadar 
gönderilmesi.  
 

 

   P-PR 

    P-SR 

    P-DB 

    P-GY 

    O-GM 

 

Gid.Ev.İ.A.Ş. 

  

Bilgi ve veri istemine ilişkin resmi yazının 
(Her yıl,  Aralık ayının sonunda) 
hazırlanması.            ( Bakanlık İçi: BÜGEM, 
TAPGEM, TMO, GKGM, SGB, TKDK ; 
Bakanlık Dışı: Hazine Müsteşarlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı, TÜİK, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, Şeker Kurumu) 

 

 

   K-PR Giden Ev.İ.A.Ş. 

     P-PR 

    P-SR 

    P-DB 

    P-GY 

 

Genel Müdürlüklerden gelen 
veri ve bilgilerin PSE Excel 
Tablosuna yerleştirilmesi ve 
Tarımsal Politikalar Bilgi 
Notunun Hazırlanması. 

   O-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMALARI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.02/04.01 

ŞEMA ADI: GÖRÜŞ OLUŞTURMA İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

Giden Evrak İş Akış Şeması 

İlgili Kurumdan görüş talebinin 
alınması 

Toplanan görüşlerin 
düzeltilip, birleştirilerek 

Bakanlık görüşünün 
oluşturulması 

Bakanlık ilgili birimlerinden 
konu hakkında yazı ile görüş 

talep edilmesi 

Bakanlık görüşünün 
oluşturulması için ilgili 

birimlerle toplantı 
düzenlenmesi gerekli 

midir? 

Toplantı organizasyonu iş 
akış şeması 

Evet 

Hayır 

Bakanlık görüşünün talep 
eden kuruma yazı ile 

gönderilmesi  

Giden Evrak İş Akış Şeması 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 

 

 

 

 

 

 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 
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                    Hayır 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
 

BİRİM: ABDGM 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.02/05-01 

ŞEMA ADI: MAKALE VE YAYIN HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Diğer dairelerden bilgi talep 
edilmesi 

Daire Başkanı ve Genel Müdür’ün 
uygun görüşü (varsa düzeltmeleri) 
alındıktan sonra talepte bulunulan yere 
e-posta veya resmi yazı yolu ile 
iletilmesi   

Konu ile ilgili uzmandan makale 
veya yayını hazırlamasının talep 
edilmesi 

Bakanlık Basın 
Müşavirliği’nden/ herhangi 
bir basın yayın organından 
herhangi bir konu 
hakkında makale veya 
yayın hazırlanmasına 
ilişkin talebin resmi yazı 
veya e-posta yolu ile 
alınması 

   K-DB 

Diğer dairelerden 
bilgi alınması 
gerekiyor mu? 

 

Evet 

İlgili uzmanın; web taraması, 
toplantı notları, yazılı doküman 
taranması ve Makam’a arz ve 

talimatlardan yararlanarak 
hazırlığını yapması 

Giden 
Evrak İş 
Akış Şeması 

O-GM 

O-GMY 



GTHB.ABDGM.İKS.ŞMA.xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

 
 
 
 

   
 
 
 

   
 

   
 

   
 
 
 

  

  

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.02/05.02 

ŞEMA ADI: RAPOR HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Görev dönüşü 
raporunun hazırlanarak 
resmi yazı ile İİKDB’ na 
iletilmesi 

Formun Daire Başkanına 
onaylatılarak dairenin evrak 
arşivine teslim edilmesi 

Makam’a arz edilmesi gereken 
bir husus var ise Makam’a Arz 
formunun hazırlanarak arz 
edilmesi 

 K-DB 

Toplantıyı 
Başkanlığımız mı 
koordine ediyor? 

 

Evet 

Toplantı sırasında görüşülen 
konular ve alınan kararların 
not halinde ”Toplantı Takip 

Formu”na yazılması 
Hayır 

İlgili toplantı sırasında ABDGM 
personelinin gerekli notları tutması 

Toplantı sonucunda alınan 
kararların maddeler halinde 
yazılması 

Oluşturulan toplantı 
raporunun katılım 
sağlayan kurumlara 
resmi yazı ile iletilmesi  

 

Giden Evrak İş Akış 
Şeması 

Diğer kurumlardan alınan 
yazı çerçevesinde 
toplantıya katılım 
sağlanması  

 

Toplantı 
yurtdışında mı 

olmuş? 
 

Evet 

Hayır 



 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AB UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.2.5.3 
ŞEM ADI: BÜLTEN HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

Basımı yapılan Bültenlerin ilgili birimlere 
gönderilmesi 

Bültenin basımının yapılabilmesi için 
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi 

Başkanlığına gönderilmesi 

İçeriğin bülten tasarımına 
dönüştürülmesi, 

İ-GM Giden Evrak  İş 
Akış Şeması 

Bültenin Redaksiyonu, 

Giden Evrak  İş 
Akış Şeması 

İ-GM 

Bültenin Bakanlığımız web-
sitesinde yayınlanması ve e-
posta olarak ilgili personele 

gönderilmesi 

Bülten içeriğinin hazırlanması 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 

ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.02/07.01 

ŞEMA ADI: ARAŞTIRMA TALEBİ KOORDİNASYON SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

  P-PR 

  P-SR 

  P-DB 

  P-GY 

  O-GM 

P-PR 

Gelen araştırma talep yazısı 
incelenmesi ve ilgili Genel 
Müdürlüğe (TAGEM) ve İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü/ Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmesi. 

Gelen görüş yazısına göre İlgili 
kurum/kuruluşa iletilmek üzere 
Dışişleri Bakanlığına yazı yazılması 

Gid Ev İ A Ş

İlgili kurum/kuruluşdan 
araştırma talep yazısının 
ilgili personele gelmesi. 

Gid. Ev.İ.A.Ş.  

Gelen görüşler 
doğrultusunda 
hazırlanan yazının 
İlgili kurum/kuruluşa 
iletilmek üzere 
Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmesi. 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 

PROJE HAZIRLAMA, UYGULAMA VE 
İZLEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI 
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Sektörel yaklaşıma uygun 
olarak sektör fişinin 

hazırlanması 

Sektör Fişi 

 

 

 
 

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.03/01.01 

ŞEMA ADI: SEKTÖR FİŞİ HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Tedbir/operasyon tanımlama 
dokümanları hakkında çalışma 

yapılması 

 
Bakanlık birimlerine bu çağrının 

resmi yazı ile iletilmesi 

Birimlerce hazırlanan 
Tedbir/operasyon tanımlama 
dokümanlarının toplanması 

Proje 
tanımlama 
dokümanı 
hakkında 
görüş ve 
Revize 
Taslak 

Doküman 

Tedbir/operasyon 
tanımlama dokümanı 

uygun mudur? 

Doküman ile ilgili Genel 
Müdürlük görüşünün 

oluşturulması ve taslak 
dokümanın revize 

edilmesi 

Tedbir/operasyon tanımlama 
dokümanlarının ilgili birim 
tarafından revize edilmesi 

Genel Müdürlük 
görüşünün ve revize 

taslak dokümanın ilgili 
birime iletilmesi 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

IPA sektörel yaklaşım 
kapsamında tedbir/operasyon 

tekliflerinin hazırlanmasına 
ilişkin AB Bakanlığından resmi 

yazının alınması 

 

Evet 

Hayır 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Görüş Oluşturma İş 
Akışı Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.03/01.01 

ŞEMA ADI: SEKTÖR FİŞİ HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

AB tarafına iletilmek üzere Sektör 
Fişinin AB Bakanlığına iletilmesi 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

AB Bakanlığının Sektör Fişini AB 
tarafına iletmesi ve Sektör Fişi ile 

ilgili toplantı düzenlenmesi 

Sektör fişi AB 
Bakanlığı ve AB 
tarafından uygun 
bulundu mu? 

Sektör Fişi revizyon 
çalışmalarının ilgili 
hizmet birimleri ile 

koordineli bir şekilde 
yapılması ve AB 
Bakanlığına AB 

tarafına iletilmek üzere 
gönderilmesi  

 

Komisyonca uygun bulunan 
Sektör Fişinin AB Bakanlığı 

ve/veya MFİB tarafından 
Bakanlığımıza bildirilmesi ve 
SPO belirlenmesinin talep 

edilmesi 

 

Hizmet Birimlerinin Sektör 
Fişi hakkında bilgilendirilmesi 
ve SPO bildirimleri hakkında 

resmi yazı iletilmesi 

 

Belirlenen SPO’ların AB 
Bakanlığı’na ve/veya 
MFİB’ye bildirilmesi  

 

Evet 

Hayır 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.03/02.01 

ŞEMA ADI: PROJELERİN İZLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile ilgili bilgilerin 
ve Proje İzleme Tablolarının doldurulması 

talebinin elektronik posta ile iletilmesi  

 
Proje İzleme Tablolarının 

Toplanması 

 
Taslak Raporun 

Katılımcılara resmi yazı 
ile iletilmesi ve görüş 

toplanması 
 

DIS Toplantı gündeminin 
oluşturulması ve salon tahsisine 

ilişkin resmi yazının ilgili 
birimlere iletilmesi 

    
  

 

 
Toplantının 

gerçekleştirilmesi 

 
Toplantı Taslak 

tutanağının oluşturulması 

Final Raporunun 
hazırlanması, toplantı 

katılımcılarına iletilmesi 
ve dosyalanması 

Katılımcıların görüşleri 
doğrultusunda nihai hali verilen 
rapor E-posta ile katılımcılara 
iletilmektedir. Ayrı bir onay söz 
konusu değildir. 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

IPA finans anlaşmasının 
akdedilmesi 

 

Taslak Toplantı 
Tutanağı 

 
 

Final Raporu 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.03/03.01 
ŞEMA ADI: PROJE EĞİTİMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Eğitimin/Eğitimlerin 
planlanması (içerik, eğiticiler, 

tarih, yer) 

Eğitimin verilmesi 

Düzenlenecek 
eğitime/eğitimlere ilişkin 

bilgilerin PERGEM’e iletilmesi 

Bakanlık birimlerinden gelen 
cevapların değerlendirilmesi 

Düzenlenmesi planlanan 
eğitimlere dair Bakanlık 

birimlerine resmi yazı ile bilgi 
verilmesi 

P- PR 
P-PR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

Eğitim 
düzenlenecek 

mi? 

Evet 

Hayır 
Eğitim düzenlenmeyeceği 
hususunun resmi yazı ile 
PERGEM’e bildirilmesi 

P- PR 
P-PR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

Eğitim talebinin 
değerlendirilmesi  

 
Eğitim sunumları ve ilgili diğer 

dokümanlar 

Eğitim materyallerinin 
hazırlanması 

Personel Genel Müdürlüğü 
(PERGEM) Hizmetiçi Eğitim 

Programı kapsamında, Genel 
Müdürlüğümüzden talep ettiği 

eğitimlere ilişkin yazı  

P- PR 
P-PR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

Bakanlık birimlerinden gelen cevaplara 
istinaden eğitimlerdeki ihtiyaçlar 
belirlenmesi ve temin edilmesi 

Verilen eğitime ilişkin 
değerlendirme raporu 

hazırlanması ve PERGEM ile 
Makama sunulması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Makama Arz İş Akışı 
Şeması 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 

ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.03/04.01 

ŞEMA ADI: PROJE UYGULANMASI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

P- PR 
P-PR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

 
AB Komisyonunca proje fişinin kabul 

edilmesi  

 
Teklif sahibi hizmet birimine durumun 

resmi yazı ile olarak iletilmesi 

 
İhale için tekliflerin gelmesi 

 

İhale sürecinin tamamlanması 
ve durumunun yükleniciye 

bildirilmesi 

Teklif sahibi birimin tedbir/operasyon 
üzerinde çalışması  

AB Bakanlığı tarafından finansman için 
uygun bulunan proje tekliflerinin Genel 
Müdürlüğümüze resmen iletilmesi 

 

Teklifler yeterli mi? 

Teklif sahibi birimin Teknik Şartname 
hazırlaması ve Merkezi Finans ve 

İhale Birimine iletmesi 

 
Teknik Şartname 

MFİB tarafından ihale dosyalarının 
hazırlanması ve ihale için teklif 

çağrısına çıkılması 

 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Hayır 

Evet 

A 
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İş Akış Şeması 

BİRİM: Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı 

ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.03/04.01 

ŞEMA ADI: Proje uygulanması süreci İş Akış Şeması 

Tedbirde/oper
asyonda 

öngörülen 
faaliyet türü 

Çizimlerin tamamlanması, inşaat denetimi 
için ihalenin tamamlanması, inşaata 

başlanması ve tamamlandığında ön/nihai 
kabullerin yapılması 

İhalesi tamamlanan 
malların teslim edilmesi ve 

ön/nihai kabullerinin 
yapılması 

 

Teklif sahibi birim tarafından 
Yönlendirme Komite Toplantılarının 

düzenlenmesi 

     
 

 

Tedarik Bileşeni 
Başlangıç Toplantısı (Kick-

off meeting) ile projeye 
başlanması, AB 

uygulamaları hakkında 
teknik destek sağlaması 

 

 

TW veya TA Bileşeni 

İnşaat Bileşeni 

 
Tedbirin/operasyonun tamamlanması 

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.03/05.01 

ŞEMA ADI: SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ VE ALT KOMİTELERİ TOPLANTILARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Hizmet 
Birimlerine bilgi 
verilmesi 
gerekiyor mu? 

Toplantıya Genel 
Müdürlüğümüzü temsilen 

katılacakların bilgilerinin resmi 
yazı ile ilgili Bakanlığa iletilmesi 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

Toplantıya ili  
Hizmet Birimle  
hazırlık yapmas  
gerek var mı? 

 
Hizmet Birimlerine toplantıya 
ilişkin resmi yazı yazılması 

Hizmet Birimlerine toplantıya 
ilişkin resmi yazı yazılması ve 

hazırlık yapılmasının talep 
edilmesi, toplantı katılımcılarına 

ait bilgilerin ve hazırladıkları 
dokümanların istenmesi 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

 
Gönderilen hazırlık 

dokümanlarının incelenmesi ve 
katkı sağlanması 

 
Hazırlık Dokümanları 

(Bilgi notu, sunum 
vs) 

Toplantıya Bakanlığımızı temsilen 
katılacakların bilgilerinin ve hazırlık 
dokümanlarının resmi yazı ile ilgili 

Bakanlığa iletilmesi 

 
Toplantıya Bakanlığımızı temsilen 
katılacakların bilgilerinin resmi yazı 

ile ilgili Bakanlığa iletilmesi 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

 
Toplantı katılımcılarına ait 

bilgilerin resmi yazı ile Hizmet 
Birimlerinden alınması  

 
Toplantıya katılım sağlanması 

 
Toplantı tutanağının 

hazırlanması 

 
Toplantı Tutanağı 

Toplantıya  
ilişkin Makama  
bilgi verilmesi 
gerekiyor mu? 

 
Sektörel İzleme Komitesi/ Alt 

Komitesi toplantıları hakkında ilgili 
Bakanlıktan resmi yazının alınması 

 

 
Makama Arz 
Hazırlanması 

Makama Arz İş 
Akış Şeması 

Hayır 

Hayır 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

Hayır 

Evet 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Hazırlanan dokümanların 
önceden ilgili Bakanlığa 
gönderilmesi gerekiyor 
mu? 

 

Hayır 

Evet 

Evet 

Evet 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.03/06.01 

ŞEMA ADI: TEMEL DAYANAK DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI VEYA KATKI SAĞLANMASI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 
Hazırlanması gereken 

dokümana ilişkin Hizmet 
Birimlerine resmi yazı iletilmesi 

Hazırlanması talep edilen dokümanın Hizmet 
Birimleri görüş ve katkıları göz önünde 

bulundurularak Taslak Dokümanın hazırlanması 

 
 

Taslak Doküman 

 
Makama Arz Hazırlanması 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

AB Bakanlığından temel dayanak 
dokümanların hazırlanmasına 
ilişki talep yazısının alınması 

 

Hazırlanması 
talep edilen 
doküman 
hakkında 

Makama bilgi 
verilmesi 

gerekiyor mu? 

Makama Arz İş 
Akış Şeması 

Hayır 

Evet 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

A 
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İş Akış Şeması 

BİRİM: Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.03/06.01 

ŞEMA ADI: Temel Dayanak Dokümanların Hazırlanması veya Katkı Sağlanması Süreci İş Akış Şeması 

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

 
Taslak Dokümanda revizyon 

yapılması 

Toplantı tutanağının 
hazırlanması 

Taslak Doküman hakkında 
Bakanlığımızda toplantı 
yapılması gerekli midir? 

Taslak Doküman ile ilgili Kurum 
içi toplantı hazırlıklarının 
yapılması ve toplantının 

düzenlenmesi  

Hayır 
Evet 

 
Taslak Dokümanın resmi yazı 
ile AB Bakanlığına iletilmesi 

Hayır 

Taslak 
Dokümanda 

revizyon gerekli 
midir? 

A 

B 

Evet 
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İş Akış Şeması 

BİRİM: Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.03/06.01 

ŞEMA ADI: Temel Dayanak Dokümanların Hazırlanması veya Katkı Sağlanması Süreci İş Akış Şeması 

Taslak Dokümanın AB 
Bakanlığı tarafından 

düzenlenmesi  

Taslak Dokümana 
ilişkin AB 

Bakanlığı ve AB 
tarafı ile toplantı 

gerekli midir? 

Taslak Doküman hazırlıklarına 
katkı sağlayan Hizmet 

Birimlerine toplantının resmi 
yazı ve eposta bildirilmesi  

P-PR 
P-SR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

 
Toplantının düzenlenmesi 

Toplantı 
tutanağının 

hazırlanması 

AB Bakanlığı tarafından 
düzenlenen Taslak Dokümanın 

eposta olarak alınması 

Genel 
Müdürlüğümüz
ce revizyonu 
gerekli midir? 

Gerekli düzenlemelerin 
yapılması ve AB 

Bakanlığına eposta 
olarak iletilmesi 

Genel Müdürlüğümüzün AB 
Bakanlığı revizyonlarında 

mutabık kalması 

Taslak Dokümanda gerekli 
revizyonların yapılması 

Nihai Dokümanın AB 
tarafına iletilmek üzere AB 
Bakanlığına gönderilmesi 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

Hayır 

Evet 

Evet 

Hayır 

Giden Evrak İş Akışı 
Şeması 

B 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 

TOPLANTI ORGANİZASYONU VE 
SEKRETARYASI SÜRECİ İŞ AKIŞ 

ŞEMALARI 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.04/01.01 

ŞEMA ADI: ULUSLARARASI TOPLANTI DÜZENLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

Yapılması talimatlandırılan toplantı. 

Teknik şartname hazırlanması. İdari işler ve Koordinasyon 
Daire Başkanlığına gönderilmesi. 

 

 
İhale sürecinde Başkanlığımızdan İdari işler ve Koordinasyon 
Daire Başkanlığına destek verilmesi. 

 

Konaklama, toplantı salonu tanzimi, ikram, hediyeler 
(Bakanlara) ulaşım gibi hazırlıkların tamamlanması. 

 

İhale süreci tamamlanıp firmayla sözleşme yapıldıktan sonra 
toplantı çalışmalarına başlanması. 

 
Davet mektupları ve katılım formları Dışişleri Bakanlığı 
aracılığı ile katılımcılara gönderilmesi. 

Teyitler belirli bir tarihe kadar alınması, katılımcı listesi 
hazırlanması. 

 

Toplantıyı yönetecek kişiye göre moderasyon-senaryo 
konuşma metni hazırlaması. 

 Hazırlıklar sürekli kontrol edilmesi. Olası durumlar için 
organizasyon ekibi hazır bulunması. 

 

Toplantı Tutanağı/Raporu’nun Raportörler tarafından 
hazırlanması. 

 

P-PR 

P-SR 

P-DB 

P-GY 

O-GM 

Toplantı 
sonuçlarının 
katılımcılara 
iletilmesi. 

 
Gid.Ev.İ.A.Ş.  

Gid.Ev. İ.A.Ş.  P-PR 

P-SR 

P-DB 

Gid.Ev. İ.A.Ş.  

Makam tarafından toplantı  yer ve tarihi  talimatlandırılması. 

Toplantının içeriği ile ilgili bilgi notları ve gerekli  dokümanlar 
hazırlanması, gerekiyorsa katılımcılara gönderilmesi.  Gid.Ev. İ.A.Ş.  

Toplantının gerçekleştirilmesi. 
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İŞ AKIŞ ŞEMALARI 

BİRİM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 

ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.04/01.02 

ŞEMA ADI: 
TOPLANTI DÜZENLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI (DIŞ 
KURUMLAR/GENEL MÜDÜRLÜKLER/GENEL MÜDÜRLÜK İÇİ) 

Yapılması talimatlandırılan toplantı.

Yapılacak toplantı ile ilgili, Dış Kurumlara/Genel 
Müdürlüklere /Başkanlıklara davet yazısının İlgili 
Kurumlara /Genel Müdürlüklere gönderilmesi. 

Toplantı yerinin ayarlanması İçin İdari İşler ve 
Koordinasyon Daire Başkanlığı’na yazı yazılması. 

Toplantı Tutanağı/Raporu’nun Raportörler 
tarafından hazırlanması. 

P‐PR

P‐S 

P‐DB

P‐GY

O‐GM

Hazırlanan Toplantı 
Tutanağı/Raporu’nun  ilgili 
Kurumlara /Genel 
Müdürlüklere/Başkanlıklara 
gönderilmesi. 

Gid. Ev.İ.A.Ş

Giden Ev.İ.A.Ş

Toplantı gündemi ve içeriğine ilişkin bilgi notu ile 
gerekli belgelerin ve sunumların hazırlanması. 

Toplantının düzenlenmesi. 



GTHB.ABDGM.İKS.ŞMA.xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

    

  

 

 

 

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.04/01.03 

ŞEMA ADI: FAO-SEC PROJE İZLEME DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İŞ AKIŞ 
SEMASI 

Toplantı yeri  ve gündeminin belirlenmesi . 

Toplantı sonuçlarının ve raporun,   
katılımcılara ve  FAO_SEC Alt Bölge 
Ofisi’ne iletilmek üzere resmi  yazı 
yazılması. 

 İlgili Genel Müdürlüklere ve FAO Orta 
Asya (SEC) Alt Bölge Ofisi’ne toplantı 
tarihini  ve yerini bildiren resmi yazı 
gönderilmesi. Gerekiyorsa sunum ve 
konuşma notlarının, toplantı dosyasının 
hazırlanması. 

 

Toplantı Tutanağı/Raporu’nun 
Raportör’ler tarafından hazırlanması. 

Bir önceki toplantıda karar 
verilen toplantı tarihi 
kesinleştirilmesi.(Toplantı 
3 ayda bir gerçekleştirilir.) 

Hazırlanan yazının katılımcılara 
ve  FAO_SEC Alt Bölge Ofisi’ne  
gönderilmesi. 

Gid. Ev. İ.A.Ş. 

Gid. Ev. İ.A.Ş. 

   P-PR 

 
   P-SR 

 
   P-DB 

 
   P-GY 

 
   O-GM 

 

Toplantının  gerçekleştirilmesi. 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL  DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.04.01.04 

ŞEMA ADI: İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL TOPLANTI/SEMİNER/KONFERANS 
ORGANİZASYONLARI İŞ AKIŞI 

İlgili yabancı ortak ülke ile e-posta ve telefon yoluyla iletişimin 
sağlanması 

Etkinlik programının oluşturulması, etkinlik yerinin belirlenmesi ve 
ilgili etkinlik programının ilgili yabancı ülkenin de görüşüne 

sunularak netleştirilmesi. 

Etkinlik davetiye ve programının ilgiliyerlere gönderilmesi. 

Katılımlarını teyit eden katılımcıların isim, kurum, unvan vb. 
bilgilerin kaydedilerekkatılımcı listelerin oluşturulması 

Etkinliğin yabancı konukları için simultane çeviri hizmeti temini 

Etkinliğin programa ygun ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi 
için gerekli koordinasyonun sağlanması 

Etkinlik sonrası yapılan çalışma ve çıktıların rapor edilerk ilgili ülke 
dosyasına konulması 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AB UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA:04/02.03 
ŞEM ADI: TÜRKİYE- AB BALIKÇILIK DİYALOG TOPLANTILARI İŞ AKIŞ ŞEMASI 
 

 

 
 
         
 
 
 
 

 

 

 

 

                       

  

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                     

 

Gündemin ilgili Daire Başkanlıklarına, 
Genel Müdürlüklere ve Kurumlara iletilip, 

katılımcı bilgilerinin talep edilmesi 

A 

Türk Heyet bilgilerinin AB Komisyonuna 
Dışişleri bakanlığı üzerinden iletilmesi 

Toplantıya katılım öncesi 
hazırlık 

Türkiye-AB Balıkçılık Diyalog Toplantı 
gündemi ve toplantı tarihi hakkında, AB 

Komisyonu ile mutabakata varılması 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

İ-GM 

Makam Olur’u İş 
Akış Şeması 

O-MS 
Yurtdışı görev 

olurlarının alınması  

 

Toplantı 
yurtdışında mı 

yapılacak? 

Evet Hayır Toplantı yerinin 
organizasyonu 

 

Toplantıya katılım 
sağlanması 

 

AB Komisyonu ile görüşülecek konuya 
ilişkin Dışişleri Bakanlığından gündem ve 

toplantı tarihi önerisinin gelmesi 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AB UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA: 
ŞEM ADI: TÜRKİYE- AB BALIKÇILIK DİYALOG TOPLANTILARI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  Sayfa 2 / 2 

 

Toplantı tutanağının bir kopyasının 
ilgili dosyaya konması 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Toplantı sonrası görüşmelere ilişkin hazırlanan 
nihai tutanağın, kurumlara gönderilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giden Evrak İş Akış 
Şeması 

 

Mutabık kalınan Taslak Toplantı tutanağının AB 
Komisyonuna iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına 

iletilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

 

A 

Hazırlanan toplantı tutanağının ilgili 
kurumlara görüşlerini almak üzere iletilmesi 

Toplantı sonucunda takip edilecek 
konulara ilişkin bilgi notunun 

oluşturulması ve makama arzı 

 

İ-GM 

İ-GM 

İ-GM 

Makama Arz İş 
Akış Şeması 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI  
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.04/01.06 

ŞEMA ADI: FAO, OECD VE BAKLİYAT KOMİTESİ TOPLANTISI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

Gid.Ev.İ.A.Ş.  
   P-SR 

 

   P-PR 

 
   P-DB 

 
  O-GM 

 

   P-GY 

Toplantı tutanağı,raporu tutulması. 

İhtiyaca binaen toplantı  kararı 
alınması. 

Toplantı raporunun 
Bakanlığımız ilgili 
Genel Müdürlüklerine   
gönderilmesi. 

 

Toplantı duyurusunun ve 
belgelerin İlgili Genel Müdürlüklere 
remi yazı ile gönderilmesi. 

 

Toplantının gerçekleştirilmesi. 

Toplantı hazırlığının yapılması. 
(Sunum, doküman vs.) 

Toplantı yeri, tarihi ve gündeminin  
belirlenmesi. 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI  
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.04/02.01 

ŞEMA ADI: 
FAO ALT BÖLGE OFİSİ İLE YÜRÜTÜLEN FAO –TÜRKİYE ORTAK 
PROGRAMI (FTPP) KAPSAMINDA YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI 
DÜZENLENMESİ VE ALINAN KARARLARIN TAKİBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

Gid.Ev.İ.A.Ş.  

   P-SR 

 

   P-PR 

 
   P-DB 

 
  O-GM 

 

   P-GY 

Toplantı, yeri, tarihi, gündemi ile 
belgelerin iç ve dış Kurum/Kuruluşlara  
resmi yazı ile gönderilmesi. 

Toplantıda alınan 
kararların, gereği 
yapılmak üzere 
Bakanlığımız ilgili 
kuruluşlarına/Dış 
Kurluşlara 
gönderilmesi. 

 

FTPP Anlaşması kapsamında 
oluşturulan Yönlendirme Komitesinin 
anlaşma uyarınca yılda en az bir kez 
toplanması.  

 

Toplantının gerçekleştirilmesi. 

Toplantı yeri ve tarihinin belirlenmesi. 

 

Toplantının toplantı raporunun  
hazırlanması. 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.04/02.02 

ŞEMA ADI: TOPLANTI ORGANİZASYONU İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Dış ve iç kurumlara resmi yazı 
ile toplantı çağrısı yapılması 

(gerekliyse e-posta da 
gönderilir) 

Toplantının yapılması 

Toplantı salonunun 
ayarlanması amacıyla gerekli 

yazışmanın yapılması 

Giden Evrak İş Akış 
Şeması 

Taslak raporun elektronik 
posta ile taraflara gönderilerek 

görüşlerinin alınması 

Taslak toplantı raporunun 
hazırlanması 

Taslak rapora son halinin 
verilmesi 

Nihai rapor resmi yazı ile 
taraflara gönderilmesi 

(gerekliyse e-postayla da 
gönderilir) 

Giden Evrak İş Akış 
Şeması 

Giden Evrak İş Akış 
Şeması 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 

 

 

 

 

 

 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 

 

 

 

 

 

 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 

 

 

 

 

 

 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE 
PROTOKOL SÜRECİ İŞ AKIŞ 

ŞEMALARI 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.05/01.01 

ŞEMA ADI: YABANCI BAKAN KABULÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Ziyaret talebinin Makama Arzı ve Makamdan onay ve 
uygun tarih alınması 

Makama sunulacak dosya için Bakanlık 
Kurumları ile Ekonomi ve Dışişleri 
Bakanlıklarından bilgi notu talebi 

Ziyaret ve toplantı sırasında ilgili 
koordinasyon ve yönlendirmenin 

sağlanması 

A 

Bakana eşlik edecek Heyet ve ziyaret 
programının belirlenmesi ve teyidi 

B 

Mihmandar temin edilmesi ve gezi süresince 
mihmandarlık hizmetinin koordinasyonu 

Davet mektubunun hazırlanarak karşı tarafa iletilmesi ve 
ziyaretin gerçekleşeceğinin teyit edilmesi 

Uçuş ve konaklama rezervasyonu, karşılama/uğurlama, VIP, hediye, araç 
tahsisi, eskort ve koruma temini, konuk heyetin planladığı diğer randevuların 

alınması, resmi görüşmeortamının düzenlenmesi gibi organizasyonel işlemlerin 
yapılması, ilgili Bakanlık, Kurum ve elçiliklere bildirilmesi 

Gelen bilgi notlarının derlenerek 
Makama sunulacak dosyanın 

hazırlanması 
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Ziyaret, Toplantılar ve programla 
ilgili koordinasyon ve 

yönlendirmenin sağlanması 

A 

Tüm kabul sürecinin, gerçekleştirilen 
etkinlikler, gelişmeler ve ulaşılan 

sonuçların rapor edilmesi 

 

   
  

 

   
   

    
   

   

   
    

    
  

 

B 

Görüşmelerdeki 
tercümanlık hizmetlerinin 

sağlanması 

Resmi görüşmelerin kayıt 
altına alınması 

Resmi görüşmelere katılacak 
üst düzey, Makam ve 

yöneticilerin belirlenip, teyid 
edilmesi 

Resmi görüşmelere katılacak üst düzey Makam 
ve Yöneticiler haberdar edilip katılımlarının teyit 

edilmesi 

 

Eğer program sadece resmi görüşmeyle sınırlı 
değilse, Konuk Bakan onuruna bir resmi akşam 

yemeğinin düzenlenmesi 

Bakanlığımız Basın Birimi ile koordinasyonun 
sağlanması 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.05/01.02 

ŞEMA ADI: YABANCI HEYET KABUL İŞ AKIŞ ŞEMASI 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.05/02.01 

ŞEMA ADI: ÜST DÜZEY MAKAMIN YURTDIŞI ZİYARETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Davet mektubunun çevirisi, 
Makama Arzı ve Makamın 

cevabının karşı tarafa 
bildirilmesi 

Makama sunulacak dosya için 
Bakanlık Kurumları ile Ekonomi 

ve Dışişleri Bakanlıklarından 
bilgi notu ve konuşma notu 

talebi 

Konaklama durumu, Makama 
eşlik edecek heyet ve ziyaret 

programının teyidi 

Bakana sunulacak dosyanın ve 
konuşma notlarının 

hazırlanması 

Ziyaret ve toplantı sırasında ilgili 
koordinasyon ve 

yönlendirmenin sağlanması 

Bakanlığımız Basın Birimi ile 
koordinasyonun sağlanması 

Uçuş ve konaklama rezervasyonu, 
karşılama/uğurlama, VIP, vize, akreditasyon, 

hediye gibi organizasyonel işlemlerin 
yapılması, ilgili bakanlık, Kurum ve elçiliklere 

bildirilmesi 

Bakan ya da üst düzey makam ve 
beraberindeki heyet üyeleri için Yurtiçi Görev 

Olurunun hazırlanması ve ilgili birimlere 
gönderilmesi 

A 
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Resmi görüşmelerin kayıt 
altına Alınması 

  

Tüm ziyaret sürecinin, 
gerçekleştirilen etkinlikler, 

gelişmeler ve ulaşılan sonuçları 
da içerecek şekilde rapor 

 

Varsa Makam talimatlarının 
yerine getirilmesi 

  

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.05/02.02 

ŞEMA ADI: BAKANIMIZIN YURTDIŞI ZİYARETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.05/02.03 

ŞEMA ADI: YURTDIŞI HEYET ZİYARETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Davet mektubunun çevirisi, 
Makama Arzı ve Makamın 

cevabının karşı tarafa bildirilmesi 

Heyet Başkanına sunulacak 
dosya için Bakanlık Kurumları ile 

Ekonomi ve Dışişleri 
Bakanlıklarından bilgi notu ve 

konuşma notu talebi 

Heyetin kimlerden oluşacağının 
ve ziyaret programının 
belirlenmesi ve teyidi 

Heyet Başkanına sunulacak 
dosyanın ve konuşma notlarının 

hazırlanması 

Ziyaret ve toplantı sırasında ilgili 
koordinasyon ve 

yönlendirmenin sağlanması 

Bakanlığımız Basın Birimi ile 
koordinasyonun sağlanması 

Uçuş ve konaklama rezervasyonu, 
karşılama/uğurlama, VIP, vize, akreditasyon, 

hediye gibi organizasyonel işlemlerin 
yapılması, ilgili bakanlık, Kurum ve elçiliklere 

bildirilmesi 

Olur yazısının hazırlanması, ilgili 
birimlere Gönderilmesi 

A 
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Resmi görüşmelerin kayıt 
altına Alınması 

  

Tüm ziyaret sürecinin, 
gerçekleştirilen etkinlikler, 

gelişmeler ve ulaşılan sonuçları 
da içerecek şekilde rapor 

 

Varsa Makam talimatlarının 
yerine getirilmesi 

  

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.05/02.04 

ŞEMA ADI: BAKANIMIZIN YA DA ÜST DÜZEY MAKAMIN YURTİÇİ ZİYARETLERİ İŞ AKIŞ 
ŞEMASI 
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                                                                Evet                                                                 İlgili birim 

 

 

  

                              Hayır                                                                   Makam  

 

 

 

  

 

     

                                                                                                           

                                                                                 

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.05/02.05 

ŞEMA ADI: FUAR-SERGİLER İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Fuar davetine ilişkin yazıların alınması 

Katılım 
sağlanacak 

mı? 

Makamın cevabı 

Makama arz 

İlgili kuruma bilgi verilmesi 

Katılım kim 
tarafından 

sağlanacak? 

İlgili birimlerin 
bilgilendirilmesi 

Makam dosyası 
hazırlanması, 

ayarlamaların yapılması  

P- PR 
P-PR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

P- PR 
P-PR 
P-DB 
P-GY 
O-GM 

P- PR 
P-PR 
P-DB 
P-GY 
P-GM 



GTHB.ABDGM.İKS.ŞMA.xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

 

 

 

 

 

   Türkiye 

 

                                                                                                       Yurtdışı  

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.05/03.01 

ŞEMA ADI: TARIM YÜRÜTME KOMİTESİ (TYK) TOPLANTISI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Yurtdışında TYK ise, davet mektubunun 
çevirisi, Makama arzı, cevabın iletimi; 

yurtiçinde ise, davet  mektubunun 
hazırlanması, cevabın iletimi ve teyid 

edilmesi 

TYK Toplantısı 
nerede olacak?                      
 
                  

Toplantı için, Bakanlık kurumları, 
Ekonomi ve Dışişleri 

Bakanlıklarından bilgi notu talebi 

TYK Toplantısı Teknik Dosyası’nın 
ve gerekiyorsa, konuşma notu 

hazırlanması ı  

Makam görüşlerinin alınarak metne 
son şeklinin verilip,  imzaya 

hazırlanması 

 

A 

Heyet ve ziyaret programının     
hazırlanması ve teyid edilmesi  

Heyet ve ziyaret programının     
hazırlanması ve teyid edilmesi 

İ-GM Olur yazısı hazırlanması ve ilgili 
birimlere gönderilmesi  Mihmandar temin edilmesi ve gezi süresince mihmandarlık 

hizmetinin koordinasyonuMihmandar temini ve 
koordinasyonu 

 

Uçuş ve konaklama rezervasyonu, karşılama/uğurlama, VIP, 
vize, akreditasyon, hediye, araç tahsisi, konuk heyetin planladığı 
diğer randevuların alınması, toplantı ortamının düzenlenmesi 
gibi organizasyonel işlemlerin yapılması,  lgili Bakanlık, Kurum 
ve elçiliklere bildirilmesi 

Uçuş, konaklama, 
karşılama/uğurlama, VIP,koruma,vize 
ve pasaport,Bakanlık kurumları,elçilik 

ve ilgili birimlerle koordinasyon 

 

Bakanlığımız Basın birimi 
ile koordinasyon 

Görüşmeler için tercüme 
hizmetlerinin sağlanması 

Taslak Tutanak metninin oluşturulması veya karşı tarafın 
önerdiği metnin incelenmesi, çevirisi ve Bakanlık 
Kurumlarına iletilerek görüş talep edilmesi 

Kurumlarımızdan gelen görüşler ve karşı tarafın 
önerilerinin metne aktarılarak Makama sunulması, 
Makam görüşü ile imzaya hazır hale getirilmesi 

Resmi görüşme katılımcılarının 
haberdar edilip, teyid edilmesi 

Konuk Heyet için Resmi Akşam 
Yemeğinin planlanması 

Ziyaret ve Toplantı sürecinin 
koordinasyonu ve yönetimi 

 

İ-GM 
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A  

Resmi görüşmelerin kayıt 
altına alınması 

Tutanak esas alınarak bir izleme cetveli oluşturulması, 3 
aylık periyotlarla izleme cetvelinin Bakanlık Kurumlarına 

gönderilerek gelişmelerin takip edilmesi ve alınan bilgilerin 
derlenerek gerektiğinde Makama sunulmak üzere hazır 

edilmesi 

 

   
  

 

   
   

    
   

   

   

İmzalanmış Toplantı Sonuç  Metni kopyalarının Bakanlık 
Kurumlarına gönderilmesi; bir kopyasının da ülke 

dosyasına konulması, rapor hazırlanması,Toplantı sonrası 
Makam talimatlarının tamamlanması 
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                                                                                                                                            Türkiye  

 

                                    Yurtdışı 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.05/03.02 

ŞEMA ADI: TARIM ALANINDA ULUSLARARASI ANLAŞMA VE PROTOKOLLERİN 
HAZIRLANMASI VE İMZALANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Yurtdışında imzalanacaksa, davet 
mektubunun çevirisi, Makama Arzı 

ve cevabın iletilmesi; Yurtiçinde 
imzalanacaksa ise Makam talimatı 

ile davet mektubunun 
hazırlanması ve karşı tarafa 

iletilmesi; teyit edilmesi 

İmza töreni nerede 
gerçekleşecek?
 
                  

Bakana sunulacak dosya ve anlaşma metninin 
hazırlanması için Bakanlık Kurumları ile 

Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıklarından bilgi 
notu ve konuşma notu talebi 

Bakana sunulacak dosyanın ve konuşma 
notlarının hazırlanması ve Taslak anlaşma 

metninin oluşturulması için Bakanlık 
Kurumlarından görüş talep edilmesi  

Kurumlarımızdan gelen görüşlerin 
derlenerek taslak metnin oluşturulması, 

çevirisi, karşın tarafın önerilerinin de 
eklenerek tekrar Kurumlarımızdan görüş 

talep edilmesi 

A 

Heyet ve ziyaret programının     
hazırlanması ve teyid edilmesi  

Heyet ve ziyaret programının     
hazırlanması ve teyid edilmesi 

C D 
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           Hayır   

 

                                      

                   Evet    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  

Karşı taraf kabul 
ediyormu? 

Uzlaşılan Metnin, imzaya 
hazır hale getirilmesi 

Üzerinde mutabık kalınan bir 
anlaşma metni 

oluşturuncaya denk, 
yazışmaların devam etmesi 

ya da bir mutabakata 
varılamıyorsa çalışmanın 

askıya alınması 

Anlaşmanın, Bakanımızın 
ülke ziyareti ya da konuk 
Bakanın, Ülkemizi ziyareti 

sırasında imzalanması 

Resmi görüşmelerin kayıt 
altına alınması 

İmzalanan nüshaların kopyalarının Bakanlık Kurumlarına iletilmesi, 
orijinal nüshanın Dışişleri Bakanlığına gönderilip kopyasının 
dosyalanması, rapor hazırlanması, toplantı sonrası Makam 

talimatlarının yerine getirilmesi gibi çalışmaların tamamlanması 

B 

 
   Bakan 

 D 

Bakana vekalet edecek kişinin belirlenmesi için 
Başbakanlığa vekalet yazısının, yetki 

kararnamesi için Dışişleri Bakanlığına yetki 
kararnamesi yazısının yazılması 

Uçuş ve konaklama rezervasyonu, karşılama/uğurlama, VIP, vize, 
akreditasyon, hediye, araç tahsisi, koruma ve eskort temini, konuk 
heyetin planladığı diğer  randevuların alınması, toplantı ortamının 
düzenlenmesi gibi organizasyonel işlemlerin yapılması, ilgili 
Bakanlık, Kurum ve elçiliklere bildirilmesi 

Olur yazısının hazırlanması, ilgli 
birimlere gönderilmesi 

Uçuş ve konaklama 
rezervasyonu, karşılama/ 
uğurlama, VIP, vize, 
akreditasyon, hediye gibi 
organizasyonel işlemlerin 
yapılması, ilgili Bakanlık, Kurum 
ve elçiliklere bildirilmesi 

Mihmandar temin edilmesi 
ve gezi süresince 
mihmandarlık hizmetinin 
koordinasyonu 

Görüşmelerdeki 
tercümanlık hizmetlerinin 
sağlanması 

Bakanlığımız Basın Birimi ile 
koordinasyonun sağlanması  

Resmi görüşmelere 
katılacak üst düzey, 
Makam ve yöneticilerin 
belirlenip, teyid edilmesi 

İ-GM 

Gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan 
taslak metnin Bakanlığımız ve Dışişleri 

Bakanlığı Hukuk Müşavirliklerine 
gönderilmesi, bu Kurumların görüşlerinin 
metne aktarılarak Makama sunulması ve 

Makam görüşünün alınması ve varsa karşı 
tarafın önerilerinin incelenerek Makamın 

görüşüne sunulması  

Ziyaret ve imza töreni 
sırasında ilgili koordinasyon 
ve yönlendirmenin  
sağlanması 

B 

Konuk Bakan onuruna bir 
resmi akşam yemeğinin 
organize edilmesi 

Bakanlığımız Basın Birimi ile 
koordinasyonun sağlanması  

C 
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Anlaşmanın Meclis Onayı için Müsteşar 
Yardımcısına sunmak üzere, anlaşma ve 

gerekçesinin de eklendiği bir ülke 
dosyasının hazırlanması 

Anlaşmanın Meclis Onayı ve Resmi 
Gazetede yayın süreci ile süreli 

imzalanmış anlaşmaların takibinin 
yapılması, Makam talimatlarının 

izlenmesi 

B 
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Bir KEK Toplantısı yapılacağına ve gündeme ilişkin Ekonomi 
Bakanlığından alınan yazışmanın, ilgili Bakanlık Kurumlarına 
gönderilerek bilgi notu, görüş ve protokol metni önerilerinin talep 
edilmesi 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                        

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.05/03.03 

ŞEMA ADI: KARMA EKONOMİK KOMİSYON (KEK) TOPLANTISI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Kurumlardan gelen bilgi notu, görüş ve gündem maddesi önerileri 
ve anlaşma metni önerilerinin derlenerek bilgi notları ve tarım 

protokol metinlerin hazırlanması 

Hazırlanan metnin Makamın görüşüne 
sunulması, Makam talimatlarının izlenmesi 

Makam talimatları doğrultusunda son şekli 
verilen metnin Ekonomi Bakanlığına iletilmesi 

 

   
  

 

   
   

    
   

Toplantıda görüşülecek konularla ilgili olarak 
Bakanlığımız Kurumlarından katılımın sağlanması 

hususunda gerekli işlemlerin yapılması 

 

Genel Müdürlüğümüzden kimin katılacağı 
belirlenerek ilgili işlemlerin yapılması 

Süreç boyunca Bakanlığımızın ilgili KEK Toplantısına katılımı 
hususunda gerekli organizasyon ve Bakanlığımız ilgili kurumları 

ve Ekonomi Bakanlığı ile koordinasyonun sağlanması 

Toplantıda hazır bulunularak gündeme gelen konular ve 
varılan sonuçların not edilmesi  

İmzalanan KEK Protokolünün çoğaltılarak Bakanlığın 
ilgili kurumlarına gönderilmesi, bir örneğinin de ilgili 

ülke dosyasında saklanması 

KEK Toplantısına ilişkin raporun hazırlanarak ilgili 
ülke dosyasına konması 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 

 AB UYUM FAALİYETLERİ SÜRECİ İŞ 
AKIŞ ŞEMALARI 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/01.01 

ŞEMA ADI: AB MEVZUATININ İNCELENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Önemli gelişmeler Türkçe 
’ye çevrilir. 

AB Mevzuatı ve AB ile ilgili 
gelişmeler düzenli olarak AB 
Komisyonu’nun Tarım Genel 
Müdürlüğü ve EuroLex internet 
sayfalarından takip edilir.  

Kamuoyunun ve diğer 
kurumların 

bilgilendirilmesi 
yönünde Makam 

talimatı var mıdır? 

İnternet sitesine bilgi konulur. Hizmet Birimleri yazı ile 
bilgilendirilir. 

Makama Arz İş Akış 
Şeması 

Gelişmelerin 
çevirisinin yapılması 

yönünde Makam 
talimatı var mıdır? 

Evet 

Hayır 

Giden Evrak iş Akışı 
Şeması 

İlgili Fasıl Dosyasına 
Kaldırılır 

Önemli gelişmeler Makama Arz 
edilir 

Hayır 

Evet 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/01.02 

ŞEMA ADI: MEVZUAT HAZIRLAMA ÇALIŞMASINA KATKI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Mevzuat hazırlık çalışmalarına katkı 
sağlayacak personeli talep eden 
ilgili Bakanlık birimi yazısı  

 

İlgili personel tarafından, geçici 
görevlendirme yazısı 

çerçevesinde, ilgili konuda 
mevzuat hazırlama 

çalışmalarına katkı sağlanır 
 

Konuyla ilgili personelin tespit 
edilerek geçici görevlendirme 
yazısının yazılması 

Giden Evrak iş Akışı 
Şeması 

P-PR 

P-KR 

P-DB 

P-GMY 

İ-GM 



GTHB.ABDGM.İKS.ŞMA.xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

 

 

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/01.03 

ŞEMA ADI: UYUM DURUMUNUN İNCELENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Hazırlanan bir mevzuatın uyum 
durumunun TOC tablosu halinde 
ortaya konulmasının talep edildiği 
Avrupa Birliği Bakanlığı yazısı 

Tablo Avrupa Komisyonu’na 
iletilmek üzere AB Bakanlığına 
gönderilir. 

Hazırlanan Türk mevzuatı 
madde madde tablonun sol 
tarafına, her bir maddenin 
uyumlu olarak hazırlandığı ilgili 
AB mevzuatı maddesi ise 
tablonun sağ tarafına işlenir. 
Türk mevzuatında veya AB 
mevzuatında uyum açısından 
karşılık bulamayan maddeler 
için gerekli açıklamalar tabloya 
işlenir. 

Giden Evrak iş Akışı 
Şeması 

TOC Tablosu 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 
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Ulusal Program 
(UP) 
kapsamındaki 
gelişmeleri Excel 
formatında bir 
tabloda talep 
eden Avrupa 
Birliği Bakanlığı 
yazısı (3 ayda bir) 

 

Bakanlık/Başkanlık ilgili birimlerine (TRGM, 
GKGM, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Gen. Müd. ve TKDK) yazı yazılarak, hem 
mevzuattaki gelişmelerin Avrupa Birliği 

Bakanlığı’nın gönderdiği Excel tablosuna 
işlenmesi hem de yeni çıkarılan mevzuatın 

Başkanlığımızca hazırlanan Word 
tablosuna işlenmesinin talep edilmesi  

 
Bakanlık birimlerinden gelen tabloların 

birleştirilerek Word ve Excel formatındaki iki 
ayrı tabloya son şekillerinin verilmesi  

Excel tablosunun Avrupa Birliği 
Bakanlığındaki temas kişisine e-posta ile 

iletilmesi 

Word tablosundaki bilgilerin, temas kişisi 
tarafından (şifre ile) UP veritabanına 

girilmesi 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Bakanlık 
birimlerinden gelen 
güncellenmiş 
tablolar 

Avrupa Birliği Bakanlığına yazı yazılarak, 
Excel tablosunun e-posta ile iletildiğinin 

bildirilmesi  

Makam’ın konu ile ilgili bilgi talebi varsa 
Makama Arz Bilgi Notu Hazırlanır 

Makama Arz 
Bilgi notu İş 
Akış Şeması 

P-PR 

P-KR 

P-DB 

P-GMY 

İ-GM 

P-PR 

P-KR 

P-DB 

P-GMY 

İ-GM 

Güncellenmiş Mevzuat Tablosu  

 

 

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/02.01 

ŞEMA ADI: TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI’NIN TAKİBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/02.02 

ŞEMA ADI: İLERLEME RAPORU KATKISI ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

AB’ye uyum kapsamında 11.,12. ve 
13. fasıllara ilişkin gelişmelerin talep 
edildiği bir yazının AB 
Bakanlığı’ndan alınması 

AB 
Komisyonu’ndan 
düzeltme talep 

edildi mi? 

İlgili Genel Müdürlüklerden 
konuyla ilgili gelişmeler talep 
edilir 

Giden Evrak İş Akış 
Şeması 

Bakanlık Görüşü 
Oluşturma İş Akış 
Şeması 

Alınan gelişmeler / bilgiler derlenip 
düzeltilerek AB Komisyonu’na 
iletilmek üzere AB Bakanlığı’na 
gönderilir 

Evet Hayır 

Bakanlık Görüşü  

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 

 

 

 

 

 

 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   P-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/02.03 

ŞEMA ADI: TEKNİK MEVZUAT BİLDİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Bakanlık Görüşü Oluşturma 
İş Akış Şeması 

Bakanlık Birimlerinden alınan 
mevzuat listeleri Avrupa 
Komisyonuna İletilmek üzere 
Ekonomi Bakanlığına gönderilir 

Ekonomi Bakanlığı’ndan 
alınan bir yazı ya da e-posta 
ile 2/97 kapsamında 
Bakanlığımız uhdesinde 
gerçekleşen mevzuat 
güncellemeleri hakkında 
bilgi talebi 

Giden Evrak İş Akış Şeması 

Söz konusu mevzuat 
güncellemelerini içeren 
listeler ilgili Bakanlık 
birimlerinden resmi yazı ile 
istenir 

   P-PR 
   P-SR 
   P-DB 
   P-GMY 
   İ-GM 

Mevzuat Listesi 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/02.04 

ŞEMA ADI: STRATEJİ BELGESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Alınan listenin ilgili Bakanlık 
birimlerine iletilmesi 
(KKGM, BÜGEM, HAYGEM 
vs.) ve bu listede yer alan 
mevzuattan 
uyumlaştırılacak olan 
kısımlarla ilgili bilgi talep 
edilmesi 

AB Bakanlığından AB müktesebat 
listesinin alınması 

Güncellenen Strateji Belgesi ve 
Ekleri AB Bakanlığı’na iletilir 

Alınan bilgiye göre Gıda 
Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki 
Sağlığı Strateji Belgesi ve Ekleri 
güncellenir 

Giden Evrak iş Akışı 
Şeması 

Giden Evrak iş Akışı 
Şeması 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 

 

 

 

 

 

 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GMY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/03.01 

ŞEMA ADI: GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAKLIK KOMİTESİ FAALİYETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Tarım ürünleri ihracatına 
yönelik, Gümrük Birliği Ortaklık 

Komitesi Toplantısı için,  
Ekonomi Bakanlığı’ndan görüş 

talebi yazısının gelmesi 

Gelen resmi yazının, ilgili  Genel 
Müdürlüklere gönderilerek, bilgi ve görüş 

istenmesi 

Toplantı dönüşü, görüşmelerin Rapor haline 
getirilerek, ilgili Genel Müdürlüklere 

bildirilmesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İ-GM 

Konuyla ilgili gelen görüşlerin 
değerlendirilerek, Ekonomi Bakanlığı’na 

iletilmesi 

İ-GM 

Bakanlık 
Görüşü 

A 

Toplantı’ya katılım sağlanarak, tartışılan 
sorunlara ve konulara yönelik, Bakanlığımız adına 

açıklamalar yapılması, görüşlerin sunulması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 
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Tüm sürecin, ilgili Genel 
Müdürlüklerle eşgüdümlü 

sürdürülmesi 

Gümrük Birliği’ne ait sorunlu konuların çözümü 
için gerektiğinde, Ekonomi Bakanlığı ile ayrı 

Toplantıların organize edilmesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı sonrası, tartışılan ve sorun oluşturan konulara 
yönelik, gerekli yazışmalara devam edilmesi, ihtiyaç 

varsa alt çalışma grupları oluşturulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması İ-GM 

Toplantı 
Raporu 

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/03.02 

ŞEMA ADI: FINDIK DANIŞMA KOMİTESİ FAALİYETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Fındık Danışma Komitesi 
Toplantısı için,  Ekonomi 

Bakanlığı’ndan görüş 
talebi yazısının gelmesi 

Gelen resmi yazının ilgili Genel 
Müdürlüklere gönderilerek, gündem 
görüşleri ve katılımcı ismi istenmesi 

İ-GM 

Gelen görüşlerin değerlendirilerek, Ekonomi 
Bakanlığı’na iletilmesi 

İ-GM 

Bakanlık 
Görüşü 

Komite Toplantı’sı öncesi talep olmuşsa, Hazırlık 
Toplantısı’na katılım sağlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Toplantı yurtdışında yapılacaksa, görev olurları 

ve rezervasyonların yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Olur Hazırlama 
İş Akış Şeması 

A 

İ-MS 
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Toplantı bilgi notunun bir kopyasının 
ilgili dosyaya konması 

 

Ekonomi Bakanlığı’nın Toplantı sonrası görüşmelere 
ilişkin hazırladığı ve Genel Müdürlüğümüze ilettiği bilgi 

notunun, ilgili Genel Müdürlüklere gönderilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fındık Danışma Komitesi Toplantısı’na 
katılım sağlanarak, tartışılan konulara 
yönelik toplantı notunun oluşturulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Bilgi Notu Hazırlama 
İş Akış Şeması P-DB 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması İ-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/03.03 

ŞEMA ADI: TARIM-BALIKÇILIK ALT KOMİTESİ FAALİYETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

AB Komisyonu ile koordine edilecek 
konuya ilişkin olarak, AB 

Bakanlığı’ndan gündem ve toplantı 
tarihi hakkında bilginin gelmesi 

Gündemin ilgili Genel Müdürlüklere 
iletilip, gerekli sunumların, katılımcı ismi 

ve bilgi notlarının talep edilmesi 

İ-GM 

Katılımcı ve gündeme ilişkin sunumların AB 
Bakanlığı’na resmi yazı ile gönderilmesi 

 

İ-GM 

Bilgi Notu 

Sunum 

Toplantı yurtdışında yapılacaksa, görev 
olurları ve rezervasyonlarının yapılması 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

A 

Gelen sunumların ve bilgi notlarının 
derlenerek son halinin verilmesi 

Bilgi Notu Oluşturma İş 
Akış Şeması 

P-DB 

Tarım-Balıkçılık Alt Komitesi gündemi ve 
toplantı tarihi hakkında, AB Komisyonu 

ile mutabakata varılması 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 
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Toplantı bilgi notunun bir kopyasının 
ilgili dosyaya konması 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması İ-GM 

Toplantı sonrası görüşmelere ilişkin 
hazırlanan bilgi notunun, ilgili Genel 

Müdürlüklere gönderilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Notu Oluşturma 
İş Akış Şeması 

Bilgi Notu 

Tarım-Balıkçılık Alt Komitesi Toplantısı’na katılım 
sağlanarak, tartışılan konulara yönelik toplantı 

notunun oluşturulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-DB 

Makam Olur’u İş 
Akış Şeması O-MS 

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/03.04 

ŞEMA ADI: İÇ KOORDİNASYON UYUM KOMİTESİ (İKUK) FAALİYETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

AB Bakanlığı’ndan, İç 
Koordinasyon ve Uyum 

Komitesi Toplantısı’nın tarihi ile 
gündem konularını bildiren 

yazının alınması 

Gelen bilgilerin Makam’a arz 
yapılarak, Müsteşar Yardımcısı’nın 

talimatlarının beklenmesi 
 

İ-MY 

Toplantıya katılacak heyet ve gerekli 
bilgilerin, AB Bakanlığı’na bildirilmesi 

 

Bilgi Notu 

AB müzakere çalışmalarını yürüten Genel 
Müdürlüklerimize / Kurumlarımıza resmi yazı 
yazılarak, müzakere fasıllarında kaydedilen 

gelişmelere ve diğer gündem konularına ilişkin bilgi ile 
katılımcı isimlerinin istenmesi 

 

A 

Toplanan bilgi ve görüşlerin dosya haline 
getirilerek, AB Daimi Temas Noktası olan 

Müsteşar Yardımcısı’na sunulması 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

İ-GM 

Makam’a Arz İş 
Akış Şeması 

Bilgi Notu Oluşturma 
İş Akış Şeması 
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Toplantı bilgi notunun bir kopyasının    
ilgili dosyaya konması 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması İ-GM 

Bilgi Notu Hazırlama 
İş Akış Şeması 

Bilgi Notu 

Toplantı sonrası görüşmelere ilişkin 
hazırlanan bilgi notunun, ilgili Genel 

Müdürlüklere gönderilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

İç Koordinasyon Uyum Komitesi Toplantısı’na 
katılım sağlanarak, Makam’ın Toplantı sonrası 

talimatlarının yerine getirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması İ-GM 

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/03.05 

ŞEMA ADI: MÜZAKERE YÖNETİM KURULU (MYK) FAALİYETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

AB uyum kapsamında, kaydedilen 
gelişmeler  veya yaşanan sorunların 

değerlendirilmesi için  Genel 
Müdürlüğümüzün veya Makam’ın 

toplantı talebinin alınması 

Toplantının gerçekleştirilerek, bir 
önceki ve yeni gündem maddelerinin 

görüşülmesi 
 

AB Temas   Noktası Müsteşar 
Yardımcısı ile toplantı gündemi, 

katılımcılar  ve tarihe karar verilmesi 

MYK Üyeleri ve katılımcıların resmi 
yazı ile toplantıya davet edilmesi 

 

İ-GM 
Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Fasıl İzleme ve Değerlendirme 
Toplantısı için fasıl sorumlusu 

Müsteşar Yardımcısı ile iletişimin 
sağlanması 

 

A 
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Toplantı bilgi notunun bir kopyasının 
ilgili dosyaya konması 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Toplantı 
Raporu 

Toplantı raporunun hazırlanarak, ilgili birimlere 
resmi yazı ile gönderilip, gerekli değerlendirmelerin 

ve işlemlerin yapılmasının istenmesi 

İ-GM 

Toplantı kararlarının kaydedilerek, 
aynı zamanda katılımcılara da 

imzalatılması 

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/03.06 

ŞEMA ADI: PİYASA GÖZETİM VE DENETİMİ (PGD) KOORDİNASYON KURULU 
FAALİYETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Yılda 2-3 kez yapılan PGD Koord. 
Kurulu Toplantısı için Ekonomi 
Bakanlığı’ndan bilgi ve katılımcı 

talep yazısının gelmesi 
 

İlgili yazının Gıda ve Kontrol Gn.Md. ile 
Bitkisel Üretim Gn.Md.’ne gönderilerek, 
PGD hakkındaki gelişmeler ve görüşler 

hakkında bilgi talep edilmesi 

Toplantı kararlarının ve görüşme 
konularının rapor edilmesi 

İ-GM 

Toplanan bilgilerden PGD Raporu 
oluşturularak, katılımcı isimleriyle birlikte 
gerekli bilgilerin Ekonomi Bakanlığı’na 

iletilmesi 
 

İ-GM 

Toplantı’ya Genel Müdürlük temsilcimizle 
birlikte katılım sağlanarak, tartışılan 

konulara yönelik, Bakanlığımız adına 
görüşlerin sunulması 

 

Üç ayda bir, ilgili Gen. Müd.’den alınan 
bilgilerle PGD denetim rakamlarının 

Ekonomi Bakanlığı’na bildirilmesi 
 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

A 

PGD Raporu 

Toplantı 
Raporu 
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İki yılda bir, PGD Strateji Belgesi’nin 
hazırlanması ve ilgili Bakanlığa 

iletilmesi 

İ-GM 
Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

PGD Strateji 
Belgesi 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması İ-GM 

Her yıl ayrıca, PGD Ulusal Programı’nın 
oluşturulup, ilgili Bakanlığa bildirilmesi 

 

PGD Ulusal 
Programı 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması İ-GM 

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/03.07 

ŞEMA ADI: HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

AB Bakanlığı’ndan, Hayvan 
Sağlığı Çalışma Grubu 

Toplantısı için, gündem ve bilgi 
talebine ilişkin yazının gelmesi 

Toplantıya katılacak heyet ve gerekli 
bilgilerin, AB Bakanlığı’na bildirilmesi 

 

İ-GM 

Gelen bilgiler toplanarak, Toplantı gündemi 
üzerinde bilgi notu ve sunum hazırlanması 

 

Gelen resmi yazının konuyla ilgili Gıda ve 
Kontrol Gen.Md.’ne gönderilerek, bilgi, görüş 

ve katılımcı bilgilerinin istenmesi 

İ-GM 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Bilgi Notu Hazırlama 
İş Akış Şeması 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

A 

Bilgi Notu 
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Nihai Rapor’un bir kopyasının  
ilgili  dosyaya  konması 

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması İ-GM 

Nihai Rapor’un  ilgili Genel Müdürlüklere 
gönderilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Komisyonu tarafından gönderilen 
Toplantı sonrası nihai raporun, 

Bakanlığımıza gelmesi 

 

 

 

 

 

 

 

Hayvan Sağlığı Çalışma Grubu Toplantısı’na 
katılım sağlanarak, toplantı notlarının 

oluşturulması 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA. 06/03.08 

ŞEMA ADI: GIDA GÜVENİLİRLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI KAYNAKLI TİCARİ 
KONULAR İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Ekonomi Bakanlığı’ndan 
ticari sorunların çözümüne 
yönelik gündem ve görüş 

talebinin alınması 

Gelen resmi yazının, ilgili   Genel 
Müdürlüklere gönderilerek, bilgi, 
görüş ve katılımcı ismi istenmesi 

İ-GM 

Konuyla ilgili gelen görüşlerin 
değerlendirilerek, Ekonomi Bakanlığı’na 

iletilmesi 

İ-GM 

Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 
Kaynaklı Ticari Konular Çalışma Grubu Toplantısı’na 
katılım sağlanarak görüşlerin sunulması, gerekiyorsa 

sunum yapılması 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

A 

Bakanlık 
Görüşü 
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A 

Oluşturulan Alt Çalışma Grubu’na teknik destek 
olarak bilgi sağlanması 

 

Ana Toplantı öncesi ihtiyaç varsa Alt Çalışma 
Grupları’nın oluşturulması 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması İ-GM 

Toplantı dönüşü, görüşmelerin Rapor 
haline getirilerek, ilgili Genel 

Müdürlüklere bildirilmesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı 
Raporu 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/03.09 

ŞEMA ADI: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FMH) ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ İŞ AKIŞ 
ŞEMASI 

FMH Çalışma Grubu Toplantısı için, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları 
Genel Müdürlüğü’nden toplantı gündemi 

ile katılımcı talebinin alınması 

İlgili Genel Müdürlüklerimizden toplantı 
gündemine ilişkin görüşlerin ve toplantı için 

katılımcı isimlerinin istenmesi 
 

İ-GM 

Gündemle ilgili gelen görüşlerin değerlendirilerek, 
katılımcı isimleri ile birlikte Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’na resmi yazı ve e-posta ile iletilmesi 
 

İ-GM 

Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Toplantısı’na katılım sağlanarak 
görüşlerin sunulması, toplantı tutanağının hazırlanıp, Fasıl 

Koordinatörü’ne ve Daire Başkanına sunulması P-DB 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Toplantı 
Raporu 

Bakanlık 
Görüşleri 

A 
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Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

İ-GM 

Gelen görüşlere kendi görüşümüz de ilave edilerek, 
resmi yazı ve e-posta ile istenen görüşlerin,  söz 

konusu Bakanlığa iletilmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

İ-GM 

Toplantıya katılım sağlayan birimlerimizden, gelen 
taslak Toplantı Tutanağı hakkında resmi yazı ve e-

posta ile görüş istenmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB Komisyonu’nca hazırlanan taslak toplantı tutanağına 
ilişkin, görüşlerimizi soran resmi yazı ve e-postanın Kültür 

ve Turizm Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze 
iletilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Bakanlık 
Görüşleri 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/03.11 

ŞEMA ADI: GÜNCEL GELİŞMELERİN TAKİBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Önemli bulunan gelişmelerin, bilgi 
notu haline getirilmesi. 

 

Bildirimi önemli, acil veya gerekli bulunan 
gelişmelerin ve bilgilerin, Makam’a 

bildirilmesi. 
 

AB ve Türk Resmi Gazeteleri’nde yayınlanan 
gelişmelerin takip edilmesi amacıyla, ilgili kaynaklara 

başvurulması 
 

Ayrıca, ilgili internet kaynaklarının, basılı güncel 
dökümanların, verilen demeç ve beyanların, alınan 
önemli toplantı kararlarının incelenmesi 

Bilgi Notu Hazırlama  
İş Akış Şeması 

Makam’a Arz  İş Akış 
Şeması 

İ-MS 

İ-MS 

Gelen cevabın, gerek duyulan veya 
talimatlandırılan birimlere bildirilmesi.  

 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

İ-GM 

A 
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Gelişmeler hakkında oluşturulan doküman 
veya bilgi notlarının raporlanarak arşivlenmesi 

ve kuruluşlara bilgi amaçlı gönderilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

Gelişmeler 
hakkında, acil 
bir eylem planı  
gerekiyor mu? 

İlgili Birimlere acil 
eylem planı 

hakkında bilgi 
verilmesi 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

İ-GM 

Görüş Talebi İş 
Akış Şeması İ-GM 

Bildirimde, gerek olması durumunda, Genel 
Müdürlüklerden görüş talep edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO: ABDGM.İKS.ŞMA.06/04 

ŞEMA ADI: TAIEX EĞİTİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

TAIEX Ofisinden 
Bakanlığımız 
Eğitim İrtibat 

Yetkilisine (TLO), 
yıllık eğitim 

haritaları hazırlık 
sürecinin 

başlatılmasına 
ilişkin yazışma  

Eğitim Haritaları hazırlıkları 
kapsamında ilgili Genel Müdürlüklerin 

taleplerinin alınması 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

TLO’lar ile TAIEX yetkilileri arasında 
Brüksel’de yapılacak toplantılara, ilgili 

birimlerden katılımcıların talep edilmesi ve 
TAIEX Ofisine bildirilmesi 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Son güncellemelerin, TAIEX Ofisi ve 
ilgili birimlere gönderilmesi 

Alınan taleplerin ilgili Genel Müdürlükler, AB 
Bakanlığı ve AB Delegasyonu katılımı ile yapılan 
eğitim haritası ön-değerlendirme toplantılarında 

tartışılarak son güncellemelerin yapılması 

İ-GM 

İ-GM 

TAIEX Ofisinden Bakanlığımız Eğitim İrtibat 
Yetkilisine (TLO), gönderilen toplantıya davet 
mesajının alınması   

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

TLO 

A 
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Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

İ-GM 

Toplantı raporlarının hazırlanması, 
eğitim haritalarının toplantılarda 

alınan kararlara göre 
güncellenmesi, ilgili birimlere 
gönderilmesi ve dosyasına 

saklanması 

Makam Oluru İş 
Akış Şeması 

İ-MS 

Eğitim Haritaları ve 
Toplantı Raporu 

İ-GM 

A 

Giden Evrak İş 
Akış Şeması 

Brüksel’de gerçekleştirilen TLO 
Toplantılarına (Tarım, Veterinerlik, 
Gıda Güvenilirliği ve Bitki Sağlığı) 

katılım sağlanması 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
 
 
 
 

 BÜTÇE SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI 
 



GTHB.ABDGM.İKS.ŞMA.xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

BÜTÇE TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI VE BÜTÇE UYGULAMA  İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.007/01.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI

SGB’den Bütçe Hazırlama Çağrı Yazısının ABDGM İİKDB’na 
gelmesi

Bütçe Hazırlama 
Çağrı Yazısı

ABDGM Daire Başkanlıklarına Bütçe Hazırlama Çağrı Yazısının 
yazılması ve gönderilmesi

İlgili Daire Başkanlıklarının ABDGM ve Uluslararası  Kuruluşlara ait 
bütçe tekliflerini hazırlaması

P-
PR

Daire 
Başkanlıklarının 
Bütçe Teklifleri

Bütçe tekliflerinin SGB ile görüşülmesi ve değerlendirilmesi

Bütçe Teklifi SGB 
tarafından onaylandı mı?

Düzeltme istenen 
bütçe tekliflerinin 
ABDGM’ye iade 

edilmesi

SGB tarafından Bakanlık bütçesinin oluşturularak Maliye Bakanlığı/
Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmesi

Maliye Bakanlığı’nda yapılan bütçe görüşmelerine katılım ve 
bütçenin savunulması

Maliye Bakanlığı’nda 
yapılacak Bütçe Görüşme 

Programı Yazısı

ABDGM, Uluslararası  Kuruluşlar ve Dış Temsilcilik Birimi bütçe 
tekliflerinin  SGB.net veri tabanına girilmesi ve SGB’ye gönderilmesi

ABDGM, Uluslararası  
Kuruluşlar  ve Dış 

Temsilcilik Birimi Bütçe 
Teklifleri 

P-
SR İ-DB

Hayır

Evet

İ-GM

SGB tarafından gönderilen Maliye Bakanlığı’nın bütçe 
görüşmelerine katılım yazısının ABDGM’ye gelmesi

SGB tarafından gönderilen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve 
Genel Kurul’da yapılacak toplantı yazılarının ABDGM’ye gelmesi

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu ve Genel Kurul 

toplantı yazıları

Hazırlanan bütçe tekliflerinin kontrol edilerek ABDGM, Uluslararası 
Kuruluşlar ve Dış Temsilcilik Birimi bütçe tekliflerinin hazırlanarak, 

SGB.net veri tabanına girilmesi ve SGB’ye gönderilmesi

ABDGM, Uluslararası  
Kuruluşlar  ve Dış 

Temsilcilik Birimi Bütçe 
Teklifleri 

İ-GM

A
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul’da yapılan Bakanlık Bütçe 
görüşmelerine katılım sağlanması

Resmi Gazete’de yayınlanarak kesinleşen bütçenin elektronik ortamda 
dağılımlarının ve

 AHP’nin yapılması

Serbest bırakma dönemleri itibariyle Ödenek Gönderme Belgelerinin 
hazırlanarak SGB’ye gönderilmesi 

Ödenek 
Gönderme 

Belgesi İcmaleri

Tenkis yazısı SGB’den Tenkis yazısının ABDGM İİKDB’na gelmesi

Ödenek Tenkis 
Listeleri

ABDGM ve Dış Temsilcilik Birimine ait bütçe kesin hesap raporlarının  yıl 
itibariyle hazırlanarak SGB’ ye gönderilmesi

 Kesin Hesap  
Hazırlama yazısı

ABDGM ve Dış 
Temsilcilik 

Birimi Kesin 
Hesap 

Raporları

Revize, 
Aktarma, Ek 

Ödenek talepleri

İ-GM

İ-GM

İ-GM

İ-GMYılı Bütçesi içinde Makam tarafından gerek görüldüğü takdirde Revize, 
Aktarma, Ek Ödenek Taleplerinin SGB’ye gönderilmesi

SGB’den Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlanma yazısının ABDGM 
İİKDB’na gelmesi

Ayrıntılı Harcama Programı 
Hazırlama yazısı

ABDGM, Uluslararası Kuruluşlar ve Dış Temsilcilik Birimine ait Ayrıntılı 
Harcama Programı tekliflerinin hazırlanarak, SGB.net veri tabanına girilmesi 

ve SGB’ye gönderilmesi

ABDGM, 
Uluslararası  

Kuruluşlar  ve 
Dış Temsilcilik 

Birimi AHP 
Teklifleri 

İ-GM

İlgili Daire Başkanlıklarıyla görüşülerek tenkis edilecek ödeneklerin 
belirlenmesi ve tenkis listelerinin hazırlanarak SGB’ye gönderilmesi

 SGB’den Kesin Hesap  Hazırlama yazısının ABDGM İKDB’na gelmesi

A

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

BÜTÇE TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI VE BÜTÇE UYGULAMA  İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.007/01.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ
ABDGM.İKS.ŞMA.007/02.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI

SGB’den Performans Programı Hazırlama Çağrısı Yazısının 
ABDGM İİKDB’na gelmesiPerformans Programı 

Hazırlama Çağrısı Yazısı

ABDGM Daire Başkanlıklarına Performans Programı Hazırlama 
Çağrısı  Yazısının gönderilmesi

İlgili Daire Başkanlıklarından gelen yazıya istinaden Performans 
Programı ekibinin oluşturulması

İlgili Daire Başkanlıklarından alınan görüşler doğrultusunda, bütçe içi 
kaynaklar göz önünde bulundurularak Stratejik Planda yer alan amaç 

ve hedeflerin belirlenmesi

P-PR

Kalkınma, Hükümet 
Programı, Orta Vadeli 

Program ve Orta Vadeli 
Mali Plan Görüş 

Yazıları

ABDGM’nin 
Görüşü

P-SR İ-DB

İ-GM

ABDGM Çalışma 
Grubu Listesi 

Önümüzdeki 3 yıla ait  
Performans Programı Hedef 

ve Göstergelerinin 
Belirlenmesi Yazısı

ABDGM Daire Başkanlıklarına konu ile ilgili görüş yazısı yazılması 

İ-GM

P-PR P-SR İ-DB

ABDGM Görüşü SGB 
tarafından onaylandı mı?

Düzeltme istenen amaç ve 
hedeflere ait görüşün 

ABDGM’ye iade edilmesi
Hayır

Evet

Performans Programı Çalışma Grubu Ekibinin oluşturularak SGB’ye 
bildirilmesi

SGB’den önümüzdeki 3 yıla ait  Performans Programı Hedef ve 
Göstergelerinin Belirlenmesi Yazısının 

ABDGM’ye gelmesi

SGB’den Kalkınma, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program ve Orta 
Vadeli Mali Plan Görüş Yazılarının ABDGM İİKDB’na gelmesi

A
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ABDGM Daire Başkanlıklarına  önümüzdeki 3 yıla ait  Performans Programı 
Hedef ve Göstergelerinin belirlenmesi yazısının gönderilmesi

Performans Programı Taslağı SGB 
tarafından onaylandı mı?

Düzeltme istenen Performans 
Programı Taslağının 

ABDGM’ye iade edilmesi

SGB tarafından bir önceki yıl onaylanan Performans Programı Performans 
Hedef ve Göstergelerinin, ABDGM tarafından 3'er aylık dilimlerle (Nisan-20, 
Temmuz-20,Ekim-20 ve Ocak-20) izleme ve değerlendirilmesinin yapılması

İlgili Daire Başkanlıklarından alınan görüşler doğrultusunda, 3'er aylık 
dönemler halinde Performans Programı İzleme ve Değerlendirme raporlarının 

hazırlanarak, sgb.net veri tabanına işlenmesi ve SGB’ye gönderilmesi

İlgili Daire Başkanlıklarından alınan görüşler doğrultusunda, üst düzey ve 
Performans Programı Çalışma Grubuyla birlikte belirlenen hedef ve 
göstergelere ait açıklamaların netleştirilerek SGB’ye gönderilmesi 

Yıl sonunda kesinleşen sapma oranları ile gerçekleştirme oranları raporları 
Makam tarafından onaylandıktan sonra sgb.net veri tabanına işlenmesi ve 

SGB’ye gönderilmesi

Hayır

İ-GM

ABDGM’nin 
Görüşü

 Revizyonları tamamlanan ve onaylanan Taslak Performans Programı, 
Makamın talimatları doğrultusunda  Performans Programı e-bütçe ve 

SGB.net’e girilerek Maliye Bakanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığına SGB 
tarafından gönderilmesi

Performans 
Programı İzleme 
Değerlendirme 

yazısı

Evet

ABDGM Daire Başkanlıklarına Performans Programı İzleme ve Değerlendirme
  Yazısının gönderilmesi

ABDGM’nin Performans 
Programı İzleme ve 

Değerlendirme Raporu

ABDGM yıl sonu 
Performans Programı 

İzleme ve 
Değerlendirme Raporu

P-PR P-SR İ-DB

P-PR P-SR İ-DB

İ-GM

İ-GM

SGB’den Performans Programı izleme ve 
Değerlendirme yazısının ABDGM İİKDB’na gelmesi

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ
ABDGM.İKS.ŞMA.007/02.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI

A

 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
 
 
 
  

SATIN ALMA HİZMETLERİ SÜRECİ  
İŞ AKIŞ ŞEMALARI 

 



GTHB.ABDGM.İKS.ŞMA.xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

Açık ihale usulü ile alımı yapılacak ihtiyaç talep 
yazısının ve ilgili belgelerin İdari İşler ve 

Koordinasyon Daire Başkanlığına gelmesi

İhtiyaç talep yazısı

İhale dokümanlarının hazırlanması
İhale komisyonunun 

görevlendirilmesi

İhale Komisyonu 
Görevlendirme 

Yazısı

İhale işlem dosyasının açılması ve 
ihale onayının alınması

 Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale 
dokümanını alması

Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararın 
verilmesi

Sözleşme görüşmeleri yapılması ve 
sözleşmenin imzalanması

Alım Sözleşmesi

A

KİK  Ekap’tan numara alınarak ihale 
ilanının yapılması

Tekliflerin toplanması ve ön 
değerlendirmelerinin yapılması

BİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/01.01

 
İŞ AKIŞ ŞEMASI

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

İ-PR

İ-GM

İ-GM

K-PR

İ-GM

İ-GM
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Mal ya da hizmet alımının yapılması

Mal ya da hizmetin faturasının alınması

Muayene kabul komisyonu tarafından 
muayene kabul tutanağının düzenlenmesi

Taşınır işlem fişinin 
kesilmesi

Mal ya da hizmet 
alımı faturası

Muayene kabul 
tutanağı

Satın almanın türü TİF

Hizmet işleri kabul tutanağı düzenlenmesi

Faturanın ödenmesine yönelik ödeme 
emrinin düzenlenmesi ve Harcama 
Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisi 
tarafından imzalanması ve Merkez 

Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesi

Hizmet işleri kabul 
tutanağı 

Giden Evrak İş 
Akışı

Ödeme Emri ve 
Tahakkuk Evrakı 

teslimat formu

Mal Alımı

Mal ya da hizmet 
uygun mu?

Mal ya da hizmetin kabulü

Mal ya da hizmette tesbit 
edilen eksiklik ve aksaklıkların 

firmaya bildirilmesi
Hayır

A

Evet

Hizmet Alımı

BİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/01.01

 İŞ AKIŞ ŞEMASI

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

İ-PR

K-PR

İ-GM

İ-GM

İ-GMİ-DB
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Belli istekler arasında ihale yöntemi ile alımı 
yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve ilgili 
belgelerin Daire Başkanlığına  gelmesi

İhtiyaç talep yazısı

 EKAP Üzerinden Ön 
yeterlilik ve İhale 

dokümantasyonunun 
hazırlanması

İhale komisyonunun 
görevlendirilmesi

İhale Komisyonu 
Görevlendirme 

Yazısı

Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması

Sözleşme görüşmeleri yapılması ve 
sözleşmenin imzalanması

A

İhale ilanının yapılması

Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması

İhalenin hangi tür satın alma için 
yapıldığının tespiti 

Diğer mal/hizmet alımıDanışmanlık hizmeti

Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması ve 
davetiye ile birlikte ihale dokümanının 

gönderilmesi

Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması

Tekliflerin alınıp teknik değerlendirme ve 
puanlamanın yapılması

Mali değerlendirme ve puanlamanın 
yapılması ve konsolidasyon

Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale 
dokümanını alması

Fiyatı da içeren tekliflerin alınması ve ön 
değerlendirmelerin yapılması

Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararın 
verilmesi

Danışmanlık 
sözleşmesiMal/hizmet alımı 

sözleşmesi

BİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

BELLİ İSTEKLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/01.02

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

İhale onayının alınması İ-GM

İ-GM

K-PR

İ-GM

İ-GM

K-PR

İ-GM

İ-GM
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Mal ya da hizmet alımının 
yapılması

Mal ya da hizmetin faturasının 
alınması

Muayene kabul komisyonu 
tarafından muayene kabul 
tutanağının düzenlenmesi

Taşınır işlem fişinin 
kesilmesi

Mal ya da hizmet 
alımı faturası

Muayene kabul 
tutanağı

Satın almanın türü TİF

Hizmet işleri kabul tutanağı 
düzenlenmesi

Faturanın ödenmesine yönelik 
ödeme emrinin düzenlenmesi 

ve Harcama Yetkilisi ile 
Gerçekleştirme Görevlisi 
tarafından imzalanarak 

Merkez Saymanlık 
Müdürlüğüne gönderilmesi

Hizmet işleri kabul 
tutanağı 

Giden Evrak İş 
Akışı

Ödeme emri ve 
Tahakkuk Evrakı 
Teslimat Formu

Mal Alımı

Mal ya da hizmet 
uygun mu?

Mal ya da hizmetin kabulü

Mal ya da hizmette tespit 
edilen eksiklik ve 

aksaklıkların firmaya 
bildirilmesi

Hayır

A

Evet

Hizmet Alımı

BİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

BELLİ İSTEKLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/01.02

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

İ-PR

K-PR

İ-GM

İ-GM

İ-GMİ-DB
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Talep yazılarının satın alma birimine 
gelmesi

Alım için bütçe tertibinde yeterli ödenek 
olup olmadığının kontrol edilmesi

Ödenek var mı?

İlgili birime ödeneğin olmadığının 
bildirilmesi

HayırEvet

Piyasadan alınacak teklifierin SGB.net’e 
girilmesi sonunda işin yaklaşık maliyetinin 

belirlenmesi 

İhale Dokümanı Hazırlama Komisyonunun 
kurulması

Kamu İhale Kurumunun KİK Ekap’tan  ihale 
numarasının alınması

A

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

PAZARLIK USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/01.03

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Talep Yazısı

Teknik Şartname

K-PR

İ-DBPiyasa fiyat araştırma komisyonunun 
kurulması

Yaklaşık Maliyet 
Cetveli

İş ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması

İhale Onay 
Belgesi

İhale onay belgesinin Gerçekleştirme Görevlisi 
ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması

Fiyat araştırma komisyonunun Yaklaşık 
Maliyet Cetvelini onaylaması

İ-GM

İ-PR

İ-GM
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A

Firmalara ihaleye katılmaları için davet yazılarının 
yazılması

Satınalma birimi tarafından ihale dokümanının 
Saymanlıktan edinilecek makbuz karşılığı firmalara 

teslim edilmesi

İhale işlemlerini gerçekleştirmek üzere hizmet 
alacak birim tarafından en az 5 kişilik (aynı sayıda 

yedek üye) ihale komisyonunun oluşturulması

Firma dosyalarının ihale saatinden önce satınalma 
birimi tarafından imza karşılığında teslim alınması

İhale Komisyonunun firma yetkililerinin yanında 
ihale zarflarını kontrol etmesi ve zarfı mevzuata 
uygun olmayanların tutanakla tespit edilmesi ve 

ihale dışı bırakılması

İhale komisyonu tarafından tekliflerin aldığı sıraya 
göre düzenlenen tutanağın imzalanarak firmalara 

verilmesi

Firmaların verdiği tekliflerin açıklanması

KİK’in belirlemiş olduğu teklif vermeye davet 
yazısının yazılarak firmalardan son fiyat 

tekliflerinin istenmesi

Alınan tekliflerin aynı komisyon tarafından 
firmaların huzurunda yaklaşık maliyetle birlikte 

açıklanması ve tutanak altına alınarak bir 
nüshanın firmalara verilmesi

B

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:

PAZARLIK USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/01.03

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İ-GM

İ-GM

İhale Dokümanı 
Teslim Tutanağı İ-PR

İ-PR
İhale Zarfı Teslim 

Alma Tutanağı

K-PR

Firmaların verdiği ihale dokümanlarının kontrol 
edilmesi K-PR

İ-PR

Zarf Açma Belge 
Kontrol Tutanağı

Uygun Olmadığı için 
Değerlendirmeye 

Alınmayan Zarflarına İlişkin 
İhale Komisyon Tutanağı

İsteklilerce teklif 
edilen son fiyat 

tutanağı

İ-GM

Belgeleri eksik ya da hatalı olan davetlilerin 
elenmesi İ-PR
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:

PAZARLIK USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/01.03

İŞ AKIŞ ŞEMASI

B

Son teklifler açıklandıktan sonra komisyon 
tarafından karar verilmesi ve kararın imzalanması

Kazanan firmaya sözleşmeye davet yazısının 
yazılması

İdare ve Firma arasında sözleşme imzalanarak işe 
başlanması

Komisyon kararının ihale yetkilisine sunulması

İhale Yetkilisi 
onaylıyor mu?

İhalenin iptalinin gerekçesiyle birlikte firmalara 
bildirilmesi

Evet

Hayır

İhale sonucunun katılan tüm firmalara bildirilmesi

Firmalardan 10 günlük süre içerisinde şikayet 
gelirse cevaplandırılması

İ-PR

İ-GM

İ-GM

İ-GM

İ-GM

İ-GM

İ-GM
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/02.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Gelen yazının Daire Başkanı  tarafından satınalma 
sorumlusuna havale edilmesi

Alım için bütçe tertibi ödenek durumuna bakılması

Ödenek var mı?

Alım için ödenek olmadığı harcama birimine yazı ile 
bildirilmesi ve talep yazısının arşivde dosyaya 

kaldırılması

HayırEvet

Piyasa fiyat araştırması için komisyon kurulması

Teknik şartname doğrultusunda hizmet alımı için 
piyasa fiyat araştırması yapılması ve teknik 

şartnamenin firmalar gönderilmesi

Gelen tekliflerin komisyonda açılması ve yaklaşık 
maliyetin hesaplanması

SGB.net üzerinden ihale onay belgesi düzenlenmesi.
İhale Onay 

Belgesi

Harcama Yetkilisine (İhale Yetkilisi) imzaya sunulması

A

Hizmet alacak 
birimin talep yazısı P-DB

K-PR

İ-DB

Teknik Şartname

Giden Evrak İş Akışı

Gelen Evrak İş Akışı

İ-DB

İ-GM

Teknik Şartname
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A

Komisyon tarafından 2.tekliflerin alınması ve en düşük 
teklif veren firmaya ihalenin verilmesi, SGB.net’ten 
piyasa fiyatı araştırma tutanağının düzenlenmesi

Piyasa fiyat araştırma 
tutanağı

3 kişiden oluşan komisyondan olur alınması

Sözleşme düzenlenmesi ve imzalanması

Firmanın mevzuatta belirlenen oranda sözleşme 
bedelinin damga vergisini saymanlığa yatırması

Götürü bedel/birim fiyat tutanağının düzenlenmesi
Götürü bedel/birim 

fiyat tutanağı

Ödemeler bazında hizmet işleri kabul tutanağı 
düzenlenmesi

Hizmet İşi Kabul 
Tutanağı

Ödemeler bazında hakediş raporunun düzenlenmesi Hakediş Raporu

Hakediş İcmali düzenlenmesi Hakediş İcmali

Firma tarafından düzenlenen faturanın satın alma 
tarafından ödenmesi

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/02.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sözleşme yapılacak mı?

İ-GM

Evet

İ-GM

Hayır

İ-GM

Hakediş raporlarının düzenlenmesi ve Harcama 
Yetkilisi onayına sunulması

Hakediş Raporları

İ-GM

Ödemeler bazında hizmet 
işleri kabul tutanağı 

düzenlenmesi
İ-GM

Hizmet İşi kabul 
Tutanağı
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/02.02

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Mal talep yazılarının satın alma birimine 
gelmesi

Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup 
olmadığının kontrol edilmesi

Ödenek var 
mı?

İlgili birime ödeneğin olmadığının bildirilmesi

Hayır

Piyasa fiyat araştırmasının yapılması

Piyasadan alınacak tekliflerin SGB.net’e 
girilmesi sonunda yaklaşık maliyetinin 

belirlenmesi 

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net 
üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması

A

Birimlerin Talep 
Yazıları

İhale Onay 
Belgesi

İhale onay belgesinin Gerçekleştirme Görevlisi 
ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması

İ-DB

K-PR

Teknik Şartname

Evet

Fiyat araştırma komisyonunun kurulması İ-GM

Fiyat araştırma komisyonunun Yaklaşık 
Maliyet Cetvelini onaylaması

Yaklaşık Maliyet 
Cetveli

İ-GM

İ-PR
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2.tekliflerin alınması için piyasa fiyat 
araştırmasının yapılması

A

SGB.net üzerinden Piyasa fiyat araştırma 
tutanağı düzenlenerek çıktısının alınması

En uygun teklif verenden alıma karar verilmesi

Muayene kabul komisyonun kurulması

Mallar alım için 
uygun mu?

Fatura ile malların muayene kabul komisyonu 
tarafından teslim alınması 

Malların uygun olanının temin edilmesinin 
sağlanması

Tutanak tutularak malların ambara girişinin 
sağlanması

Fatura karşılığı malların bedelinin ödenmesi

HayırEvet

Muayene Kabul 
Komisyonu 
Tutanağı

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının, Fiyat 
Araştırma Komisyonu tarafından onaylanması

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/02.02

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Piyasa Fiyat 
Araştırma 
Tutanağı

İ-PR

K-PR

İ-GM

Malların uygunluk kontrolünün muayene kabul 
komisyonu tarafından yapılması K-PR

İ-GM

İ-PR
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İhtiyaç talep formunun Daire Başkanlığına 
gelmesi

Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması

İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarak 
katalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile 

karşılaştırılması

İşlemin ilgili personele havale edilmesi

İhtiyaç duyulan malzemeler 
katalogda var mı?

İhtiyaçların katalogda bulunan kod 
numaralarından oluşan  DMO malzeme istem 

listesi oluşturulması

Malzeme Listesi

DMO Malzeme 
İstem Listesi

Üst yazı hazırlanarak liste yazı ekine 
eklenmesi ve DMO ya gönderilmesi

DMO ya kredi açılması

Hayır

Mutemet görevlendirilmesi

A

İhtiyaç talep listesi

Evet

BİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

İHTİYACIN DMO KATALOĞUNDAN KARŞILANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/03.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

P-DB

K-PR

Satın alma yönteminin 
belirlenmesi

İ-GM

İ-GM
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A

DMO hesabına para aktarılması için 
Muhasebe İşlem Fişi düzenlenerek 

Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi 
tarafından imzalanarak Merkez Saymanlık 

Müdürlüğüne gönderilmesi 

Muhasebe İşlem 
Fişi

DMO dan malların teslim alınması 

Muayene kabul komisyonu tarafından malların 
kontrol edilmesi

Mallar uygun mu?

Fatura

Ödeme emrinin düzenlenmesi, Gerçekleştirme 
Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından 

imzalanarak Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 
gönderilmesi ve kredinin mahsup edilerek 

kapatılması

Giden Evrak
İş Akışı

MİF

Hayır

Evet

Ödeme Emri 
Belgesi

DMO ile bağlantı kurulması

BİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

İHTİYACIN DMO KATALOĞUNDAN KARŞILANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/03.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

İ-GM

İ-PR

İ-GM

İ-DB
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

TAŞINIR TESLİM ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/04.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Satın alma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene 
kabul komisyonu olurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol 

Görevlisine gelmesi

Fatura ve 
Muayene Kabul 

Komisyonu Oluru

Malın kontrol edilerek depoya alınması

Fatura bilgilerine göre SGB .net programına mal girişlerinin 
yapılması

Taşınır İşlem Fişi

Taşınır İşlem Fişinin teslim eden (Satın Alma Görevlisi) ve 
teslim alan (Taşınır Kayıt ve Kontrol Görevlisi) tarafından 

imzalanarak dosyaya kaldırılması

K-PR

Muayene Kabul 
Komisyonu 
Tutanağı
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL HİZMETLERİ TALEP KARŞILAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/04.02

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birimlerden gelen taşınır istek belgesinin veya resmi talep 
yazısının taşınır kayıt ve kontrol görevlisine ulaştırılması

Taşınır İstek Belgesi

Talep edilen malzemenin stok durumunun SGB.net 
programından kontrol edilmesi

Stokta mevcut mu?

Evet

Hayır

Olmayan malzemenin alınması için İdari 
İşler ve Koordinasyon Dairesi  

Başkanlığına bildirilmesi

Satın Alma İş Akışı
Demirbaş malzemesi mi? 
Tüketim malzemesi mi?

Talebin karşılanması Talebin karşılanması

Demirbaş
Tüketim

Zimmet 
Senedi

Taşınır İşlem 
Fişi

Taşınır işlem fişinin kişiye 
imzalattırılması

Zimmet senedinin malzeme teslim 
edilecek kişiye imzalattırılması

Malzemenin kişiye teslim edilmesi Malzemenin kişiye teslim edilmesi

Merkez Saymanlığa üç ayda bir 
tüketim raporu gönderilmesi

Giden Evrak İş 
Akışı

Tüketim 
Raporu

K-PR

Resmi Talep Yazısı

P-DB

Genel Müdür 
Onayı İş Akışı
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

YIL SONU TERKİN VE MAL SAYIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.008/04.03

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Terkin ve Sayım Komisyonu olur yazısının 
Taşınır Kayıt Kontrol Görevlisine gelmesi

Bütün taşınır ve demirbaşların fiili sayımının 
yapılması

Terkin ve Sayım 
Komisyonu Oluru

Eksik veya fazla var mı?

Sayım döküm cetvelinin hazırlanması

Eksik mi? Fazla mı?

Taşınır İşlem Fişinin düzenlenip Merkez 
Saymanlığa bildirilmesiSebebinin araştırılması

Eksik Fazla

Evet

Fazla olan miktarın hesaba geçmesinin 
sağlanması

31 Aralıkta sayım yapılarak 13 (Taşınır Sayım 
ve Döküm Cetveli) ve 14 No’lu (Harcama 

Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli) 
cetvellerin oluşturulması

Hayır

Cetvellerin iki hafta içinde üst yazı ile 
Saymanlığa ve Sayıştaya bildirilmesi

Yıl devri Taşınır İşlem Fişlerinin düzenlenerek 
yılın kapatılması

Eksik sebebinin tutanağa bağlanması ve ilgili 
personel tarafından imzalanması

Fiyat tespit komisyonunun kurulması

Tutanağa ve belirlenen fiyata istinaden 
Müsteşarlıktan olurunun alınması 

Kamu Zararlarının 
Tahsili İş Akışı

Müsteşar Onayı İş 
Akışı

Tutanak

13 No’lu 
Cetvel
14 No’lu 
Cetvel

K-PR

K-PR

K-PR

Komisyon tarafından eksik malzemenin 
fiyatının belirlenmesi

O-GM

Fiyat Tutanağıİ-PR

O-MS

İ-GM

İ-GM

O-GM

 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
 
 
 
  

İDARİ HİZMETLER  SÜRECİ 
İŞ AKIŞ ŞEMALARI 
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Personel maaş programında personelle ilgili bilgilerde 
değişiklik varsa güncelleme yapılması

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

MAAŞ TAHAKKUK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Saymanlık Müdürlüğünce hazırlanan ödeme emri ve 
eklerinin ABDGM Gerçekleştirme Görevlisi ve 

Harcama Yetkilisince imzalanması

Ödeme emri belgesi ve eklerinin Merkez Saymanlığına 
gönderilmesi

Maaş alacak personel listesinin ve miktarlarının 
elektronik ortamda ilgili bankaya gönderilmesi

Maaş ödemesinden sonra maaş ve diğer ödemeler 
görevlisince ilgili SGK ilgili birimlerine personel 
keseneklerinin internet ortamında gönderilmesi

Personel Maaşı ile ilgili 
evrak (Terfi, icra 

kesintisi, vb.)

Saymanlık Müdürlüğünden güncellenen maaş 
dokümanlarının alınması (Ödeme emri belgesi, icra 

listeleri, vb.)

İ-DB

İ-GM

Tahakkuk Evrakı 
Teslimat Formu

K-PR

K-PR

K-PR

K-PR

Ödeme Emri ve 
ekleri
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM      İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.02 
ŞEMA ADI  TARIM MÜŞAVİRLERİ MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Maaş bordrosu ve ödeme emri belgesinin Gerçekleştirme Görevlisi 
tarafından imzalanması 

Ödeme emri belgesinin Genel Müdürlük Harcama Yetkilisi tarafından 
imzalanması 

 

Üçer nüsha halinde hazırlanan ödeme emri belgesi ve maaş bordrosunun 
ikişer nüshasının Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ ne teslim edilmesi 

İİKDB Maaş ve diğer ödemeler görevlisi  tarafından Maliye Bakanlığı Yurt 
Dışı Aylıklarına Uygulanan Cetvel ve Emsal Katsayılar Kararnamesine 
göre, Tarım Müşavirinin görevlendirildiği ülke parasına göre Türk lirası 

olarak maaşının hazırlanması 

 

Tarım Müşavirinin yurt dışı maaşına yurt içi maaşından elde ettiği 
istihkakların hesaplanarak eklenmesi 

Tarım Müşavirinin görevlendirildiği ülkede açtırmış olduğu yurt dışı 
hesabına maaşının transfer edilmesi 

Maaş Nakil 
Bildirimi 

K-PR 

Atama 
Kararnamesi 

 

 

 

 

İ-DB 

İ-GM 

Ödeme Emri 
Belgesi  

 

 

 

Maaş 
Bordrosu 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.03-01.05 
ŞEMA ADI  YURT İÇİ/ YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Ödeme Emri Belgesinin Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama 
Yetkilisi tarafından imzalanması 

Görevlendirilen personel tarafından Yurt İçi/Yurt Dışı Geçici 
Görev yolluğu bildirim formunun ünvanı ve aylık kadro 

derecesine göre hazırlanması, maaş ve diğer ödemeler 
görevlisine teslim edilmesi 

Tahakkuk Sorumlusu tarafından Yolluk bildirimi ve eklerine 
göre ödeme emri belgesinin hazırlanması 

Yolluk Bildirimi ile İlgili ödeme Emri Belgesinin Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü’ ne teslim edilmesi 

Görevlendirme 
Oluru 

K-PR 

İ-DB 

İ-GM 

O-MS 

İ-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.04 
ŞEMA ADI  SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HARCIRAH İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Ödeme emri belgesinin Merkez Saymanlık 
Müdürlüğüne teslim edilmesi 

 

İlgili personel ABDGM’den ayrıldıktan sonra 
SGB.Net’den ve SGK’dan elektronik ortamda 

kurumdan ayrılışının yapılması 

Maaş ve diğer ödemeler görevlisi  tarafından 
Ödeme Emri Belgesinin hazırlanması 

 

 Ödeme emri belgesinin Gerçekleştirme 
Görevlisiyle Harcama Yetkilisinin imzasına 

sunulması ve imzalanması 

İ-DB 

Personel Hareket 
Onayı 

Maaş Nakil 
Bildirim Formu 

K-PR 

İ-GM 

Bakmakla 
Yükümlü Old. Aile 

Beyannamesi 

Ödeme Emri 
Belgesi 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.03-01.05 
ŞEMA ADI  YURT İÇİ/ YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Ödeme Emri Belgesinin Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama 
Yetkilisi tarafından imzalanması 

Görevlendirilen personel tarafından Yurt İçi/Yurt Dışı Geçici 
Görev yolluğu bildirim formunun ünvanı ve aylık kadro 

derecesine göre hazırlanması, maaş ve diğer ödemeler 
görevlisine teslim edilmesi 

Tahakkuk Sorumlusu tarafından Yolluk bildirimi ve eklerine 
göre ödeme emri belgesinin hazırlanması 

Yolluk Bildirimi ile İlgili ödeme Emri Belgesinin Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü’ ne teslim edilmesi 

Görevlendirme 
Oluru 

K-PR 

İ-DB 

İ-GM 

O-MS 

İ-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.06 
ŞEMA ADI  EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Emeklilik Talep Formunun üst yazı ile PERGEM’ e 
gönderilmesi 

Tebliğ edilen emeklilik belgelerinin üst yazı ile 
PERGEM’ e gönderilmesi 

Emekli olmak isteyen personel tarafından emeklilik 
talep formunun doldurulması 

 

Emeklilik Talep Formunun Makam tarafından İdari 
İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı’na havale 

edilmesi 

İ-GM 

Emeklilik Olurunun görevli personel tarafından 
emekliye ayrılacak personele tebliğ edilmesi 

Emeklilik Olurunun PERGEM tarafından ABDGM’ ye 
gönderilmesi 

Emeklilik 
Talep Formu 

Giden Evrak İş Akışı 

Emeklilik 
Oluru 

Gelen Evrak İş Akışı 

İ-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.07 
ŞEMA ADI  KAMU ZARARLARININ TAHSİLİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Kamu zararının tahsiline ait Makam Oluru 
hazırlanması 

 

Onaylanan Makam Oluru ve eklerinin işlem 
kontrolü için SGB’ye gönderilmesi 

 

SGB tarafından incelenip kontrol edilen belgelerin 
ABDGM’ ye iade edilmesi 

 

Kamu zararı oluşturan ilgili personelin kişi 
borcunun hesaplanması 

 

 
Kamu zararına ilişkin bilgi formu düzenlenerek 

miktarının belirlenmesi 

 

Kamu zararının tahsili için evrakların Merkez 
Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesi 

 

İlgili personel kamu zararına ait borcunu ödedikten 
sonra Merkez Saymanlıktan alınan dekontun bir 

suretinin ilgili görevliye teslim edilmesi 

 

Dekontun kişinin dosyasındaki borç takip evraklarına 
eklenmesi 

 

Müsteşar Oluru İş Akışı 

Giden Evrak İş Akışı 

Borç 
Dekontu 

O-MS 

Kamu Zararı 
Bilgi Formu 

Makam 
Oluru 
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

İŞÇİ KADROSU FAZLA MESAİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.08

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İmzalanan puantajların üst yazı ile işçilerin kadrosunun 
olduğu birimlerine gönderilmesi ve bir kopyasının 

dosyalanması

Fazla mesai yapan işçinin aylık puantaj tablosunu 
doldurarak imzalaması ve çalıştığı birimin amirine 

imzalatması

Aylık puantaj tablolarının İdari İşler ve Koordinasyon 
Daire Başkanlığına gelmesi ve İİKDB ve Genel Müdür 

tarafından imzalanması

İ-DB

Giden Evrak İş Akışı

İ-DB

İ-GM
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.09 
ŞEMA ADI  LOJMAN TALEP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

ABDGM’ deki tüm birimlere gönderilmek üzere konu 
görevlisince üst yazısı hazırlanması 

Lojman talep formlarının üst yazı ile DHDB’ na 
gönderilmesi 

DHD Başkanlığından lojman talep formunun üst yazı ile 
gelmesi 

İ-DB 

Formun birimlerdeki istekli personelce doldurulması ve 
İİKDB’ na gönderilmesi 

İİKD Başkanınca imzalanan yazı ve formun Daire 
Başkanlıklarına gönderilmesi 

Boş Lojman 
Talep Formu 

Lojman Talep 
Formu 

İ- GM 



GTHB.ABDGM.İKS.ŞMA.xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

Personel ve İdari İşler görevlisince  görevlendirilen personelin 
görevlendirme onayının hazırlanması

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

BAŞKA BİRİMDE GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.10

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Görevlendirme onayının İdari İşler ve Koordinasyon Daire 
Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından paraflanması

Genel Müdür Onayı İş 
Akışı 

ABDGM Genel Müdürü tarafından onaylanan görevlendirme 
yazısının ilgiliye tebliğ edilmesi

Başka bir birimde görevlendirilecek personelin talep yazısının 
Genel Müdür tarafından İdari İşler ve Koordinasyon Daire 

Başkanlığı’na havale edilmesi

P-DB

P-GMY

Personel Talep 
Yazısı
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.11 
ŞEMA ADI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

PERGEM’ e ilgili personelin yazısının gönderilmesi 

Diğer kuruluş ve birimlerden ABDGM’ ye atanan 
personelin atama onaylarının PERGEM’ den 

gelmesi 

PERGEM’ e personelin göreve başlama yazısının 
yazılması 

Personel ve idari işler görevlisinin atama onayını 
ilgili personele tebliğ etmesi 

Personel Atama 
Onayları 

Gelen Evrak İş Akışı 

Giden Evrak İş Akışı 

İ-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.12 
ŞEMA ADI  GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

PERGEM’ e ilgili personelin görevden ayrılma 
yazısının gönderilmesi 

Başka kurum birimlerine tayini çıkan personelin 
Personel Hareket Onayı belgesinin PERGEM 

tarafından ABDGM’ ye gönderilmesi 

Personel sorumlusu tarafından ilgili personelin 
görevden ayrılma yazısının yazılması 

İlgili belgenin ilişiğini kesecek personele tebliğ edilmesi 

Personel 
Hareket 
Onayları 

Gelen Evrak İş Akışı 

Giden Evrak İş Akışı 

İ-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.13 
ŞEMA ADI  İCRA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

İcra Dairelerinden ABDGM’ de çalışan personele ilişkin 
yazının İİKDB’ ye gelmesi 

Hazırlanan tüm yazıların Teslim İşlem Fişiyle Merkez 
Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesi 

Yazıdaki miktar üzerinden ilgili personelin aylık 
maaşından kesinti yapılmak üzere Merkez Saymanlık 

Müdürlüğüne yazının yazılması 

İcra Yazısı 

Teslim İşlem 
Fişi 

Gelen Evrak İş Akışı 

İcra Dairesi 
eksik/fazla 

kesinti yazıları 

Giden Evrak İş Akışı 

İ - GM 
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ABDGM’de göreve yeni başlayan personelin Kimlik 
Kartı Talep Formunu doldurması

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

PERSONEL KİMLİK KARTI ÇIKARTILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.14

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığına 
fotoğrafla birlikte formun gönderilmesi

Talebin Personel Genel Müdürlüğüne üst yazı ile 
gönderilmesi

Personel Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
kimlik kartının ABDGM’ye gelmesi

Talep eden personele imza karşılığı teslim edilmesi

Kimlik Kartı Talep 
Formu

K-PR

Giden Evrak İş Akışı

Personel Kimlik 
Kartı

İ-GM
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 İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.15 
ŞEMA ADI DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

                          Evet                                                                                                                        Hayır 

 

 

 

 

                                                                      Evet 

 

  

                          Hayır 

 

 

 

 

 

 

  

 

Disiplin Amirince konunun Üst  Disiplin 
Amirine arz edilmesinin değerlendirilmesi 

Disiplin Amirince belgelerin düzeltilmesi 
için ilgili personele talimat verilmesi 

 
GTHB Disiplin Yönetmeliğine göre belirlenen Disiplin 

Amirince tutanak veya şikayet başvurusunun 
incelenmesi 

 
  

Disiplin kurallarına 
uymayan personel 
hakkındaki tutanak/ 
şikayet başvurusu 

Tutanak veya şikayet 
başvurusu usule uygun 

mudur? 

Giden evrak iş akışı 

Arz etmek 
gerekli mi? 

 

 

 

 

Üst disiplin amirine arz 
edilmesi 

Disiplin amirince veya üst disiplin amirinin 
talimatı doğrultusunda ilgili personelin eylemi 

hakkında savunma istenmesi 

Savunma yazısının kapalı zarf içerisinde ilgili 
personele tebliğ edilmesi 

A 

K-DB 

P-PR 

İ-DB 

P-PR 

İ-DB 

İlgili Daire Başkanı tarafından 
imzalanması 
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 İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.15 
ŞEMA ADI DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

BBBB 
 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

               Evet                                                                                                       Hayır   

 

 

 

 

 

 

  

                           

 

 

 

Savunma yeterli görülmediyse disiplin amirince yetkisi 
dahilinde uygun görülen disiplin cezasının verilmesi 

Cezanın ilgiliye Tebliğ Belgesiyle tebliğ edilmesi 

 
Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde savunma 
istem yazısının ilgili tarafından cevaplandırılması ve 

evrak kayıt numarası alınması 
  

Savunma yeterli midir? Disiplin 
cezasının verilmesini gerektirecek 

bir eylem gerçekleşmiş midir? 

Giden evrak iş akışı 

Soruşturmanın sonlandırıldığının 
ilgililerine yazı ile bildirilmesi 

Yazının itiraz süresince Daire Başkanı tarafından 
bekletilmesi 

Disiplin Amirince savunma yazısının şikayet başvurusu   
veya ilgili tutanak çerçevesinde değerlendirilmesi veya 

bir karara varılması 

B 

K-DB 

P-PR 

İ-DB İ-DB 

K-PR 

P-PR 

A 
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 İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.15 
ŞEMA ADI DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

  

                            Hayır                                                                                                  Evet                        

 

 

  

 

 

    

 

                                                                                 Hayır                                                           Evet                                                                                                                                

 

   

  

 

 

 

 

  

                           

 

İtiraz süresinin sonunda disiplin cezasına 
ilişkin tüm evrakların üst yazı ile PERGEM’ e 

gönderilmesi 

Disiplin cezasının 
kaldırıldığı/ hafifletildiğine 
dair yazının üst disiplin 

amirince yazılması 

Cezaya personelin 
itirazı var mı? 

Giden evrak iş akışı 

Disiplin cezası verilen personelin 7 gün 
içinde yapmış olduğu itiraz dilekçesinin üst 

disiplin amirince incelenmesi 

Sonucun ilgili personele 
tebliğ edilmesi 

Verilen cezada usül 
hatası var mı? 

Verilmiş olan cezanın 
yerindeliğinin incelenmesi 

İ-GM 

K-GY 
P-PR 

P-DB 

İ-GY 

 B 
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

SENELİK İZİN ALINMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.16

İŞ AKIŞ ŞEMASI

ABDGM çalışanlarının yıllık izin formlarının İdari İşler ve 
Koordinasyon Daire Başkanlığına gelmesi

Doldurulan formun birim amiri tarafından imzalanması

Formun aslının İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
personel görevlisine verilmesi

İznini yurt dışında geçirmek isteyen personelin dilekçe ile Genel 
Müdürlük Makamına başvurması

İzin Formu

İ-DB

O-GM
İlgili personelin izin talebinin ABDGM Genel Müdürü tarafından 

onaylanması
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Evet                                                            Hayır 

 

 

 

 

 

 

  

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.17 
ŞEMA ADI SAĞLIK RAPORU İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Sağlık Raporu 

 

 

ABDGM çalışanlarının almış oldukları raporların Evrak 
Kayıt Birimine teslim edilmesi 

Evrak kayıt birimi tarafından raporun Makam’ a 
sunulması 

Makam tarafından Genel Müdür Yrd.na gönderilen 
raporların İdari işler ve koordinasyon Başkanlığına 

havale edilmesi 

Personel Sorumlusuna havale edilen Rapor 
fotokopisinin Tahakkuk sorumlusuna iletilmesi 

1 yıl içinden aldığı 
raporların gün sayısı 7 

günden fazla mı ? 

Tahakkuk sorumlusu tarafından 
7 günü geçen kısmı için maaş 

kesintisi yapılması 

Başka işlem yapılmadan 
özlük dosyasına 

kaldırılması 

   Evet                    Hayır

Alınan rapor   
heyet raporu mu? 
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

MAL BİLDİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.18

İŞ AKIŞ ŞEMASI

ABDGM çalışanları tarafından mal bildirim formunun 
doldurularak kapalı zarfla İdari İşler Ve Koordinasyon Daire 

Başkanlığına gönderilmesi

Mal Bildirim Formu

Mal bildiriminin Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmek 
üzere  üst yazısının hazırlanması

Teslim fişi düzenlenerek Personel Genel Müdürlüğüne 
gönderilmesi için elden teslim edilmesi

İ - GM

Giden Evrak İş Akışı
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.19 
ŞEMA ADI  İŞÇİ SİCİL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Birinci derece sicil amirlerince işçi personelin sicil 
formlarının doldurularak İİKDB’ ye gönderilmesi 

Genel Müdürlükte çalışan geçici daimi işçilerin sicil 
formlarının birinci derecede daire amirlerine 

gönderilmesi 

Sicil Formlarının yıl sonunda daimi işçilerin özlük 
haklarının bulunduğu birimlere üst yazı ile 

gönderilmesi 

İİKD Başkanlığınca İşçi sicil formlarının ikinci 
derece sicil amiri olan ABDGM Genel Müdür 

Yardımcısına iletilmesi 

İşçi Sicil 
Formları 

Giden Evrak İş Akışı 

İ - GM 
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

ARŞİV İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.009/02

 İŞ AKIŞ ŞEMASI

Evrak ve Arşiv İşlemleri Memuru tarafından evrakın ve 
malzemenin teslim alınması

Evrakın ve ekinin kayıt bilgilerine göre her birime ait 
önceden ayarlanmış kod numaralı klasörlere (gizli 

evraklara gizlilik kaşesi basılarak) takılması 

Evrakın ve eklerinin yasal süre sonuna kadar arşivde 
muhafaza edilmesi

Muhafaza mı edilecek ?
 Kurum arşivine mi gönderilecek ?

Her yıl Ocak ayında bir önceki yılın sonunda yasal 
süresi dolan evrakın arşiv işlemleri (ayrımı, 

hazırlanması, uygunluk kontrolü) ile ilgili olarak Daire 
Başkanlarından komisyon kurulmak üzere personel 

talep edilmesi ve komisyonun kurulması

Yönetmelikçe izin verildiği süre içerisinde (5 
yıl, 10 yıl, süresiz, vb.) evrakın muhafaza 

edilmesiEvrakın GTHB Kurum arşivine zimmet ile 
teslim edilmesi

GTHB  Kurum Arşivine gönderilecek Muhafaza Edilecek

ABDGM birimlerinden 
gelen arşivlenecek evrak 

ve ekindeki malzeme K-PR

O-DB

Komisyonun Arşiv Yönetmeliğine göre evrakın  
muhafazaya devamı veya Kurum arşivine 

gönderilmesine karar vermesi ve ilgili tutanağı 
imzalaması

İ-PR
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.009/03.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Evrakın evrak ve arşiv görevlisine gelmesi ve 
değerlendirilmesi

Evrak ABDGM ile ilgili 
mi?

Gelen birim/kurum/kuruluşa iade 
edilmesi

HayırEvet

Gelen tüm evrakların Genel Müdürlük Makamına 
gönderilmesi

Genel Müdür Yardımcısı tarafından ilgili Daire 
başkanlıklarına havale edilen evrakların evrak 

kayıt odasına gelmesi

Evrak dağıtıcıları tarafından ilgili Daire 
Başkanlıklarının zimmet defterinde kayıtlı 

evrakların teslim edilmesi

K-PR

Gelen evrak kayıt defterine veya elektronik 
ortamda kayıt numarası verilen evrakların iç 
dağıtımı için, Daire Başkanlıklarının zimmet 

defterine kayıt edilmesi

Gelen evrakların Genel Müdür tarafından Genel 
Müdür Yardımcısına havale edilmesi

Bakanlık Merkez, Taşra birimleri ile diğer 
kurum ve kuruluşlardan kargo ile gelen 

evrak

Faks İle gelen Evrak ve ABDGM 
birimlerinden gelen evrak

Bakanlığımız Merkez Birimleri ve  Bakanlık 
Genel Evrak Birimlerinden gelen evraklar
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM

ŞEMA ADI
ŞEMA NO

GİDEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM.İKS.ŞMA.009/03.02

 İŞ AKIŞ ŞEMASI

ABDGM birimlerinden gelen evrakın kaydının 
yapılarak değerlendirilmesi

ABDGM 
birimlerinden 
gelen resmi 

yazılar

Evrak Gizli/Hizmete özel/Kişiye 
özel mi?

Evrakın zarflanması

Evet

Evrak ne şekilde 
gönderilecek?

Ankara dışı Bakanlık 
birimleri, kurum, kuruluş ve 

şahıslara gönderilmek üzere 
Bakanlık genel evrak 
birimine zimmet fişi ile 

teslim edilmesi

Ankara içi Bakanlık birimleri, 
kamu kurum/kuruluşları ve 

şahıslara zimmet fişi 
karşılığı teslim edilmesi

Bakanlık birimlerine fiş veya 
zimmet defteri İle teslim 

edilmesi

Bakanlık genel evraktan 
numaralandırılarak gelen zimmet 

fişinin dosyalanması

Bakanlık Genel Evrakı üzerindenZimmet defteri

K-PR

Hayır

K-PR
K-PR

K-PR

Zimmet fişinin dosyalanması

Başkanlıklar arası zimmet 
defteri İle Başkanlıklara teslim 

edilmesi

Zimmet fişi düzenlenmesi

Zimmet fişi

Zimmet fişi düzenlenmesi

Genel Müdürün 
imzasından sonra 
gelen tüm yazılar

Zimmet fişlerinin dosyalanması

 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
 
 
 
 

 EĞİTİM SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.010/01.01 
ŞEMA ADI  KONTENJAN/ EĞİTİM ÖNERİLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Gelecek mali yıla 
ait EYYDB- 
kontenjan 
dahilindeki eğitim 
önerileri formu 

Gelen Evrak İş Akışı 

İlgili formun ABDGM Daire Başkanlıklarına 
dağıtılması ve kontenjan/ yurt dışı eğitim 
konuları ile ilgili önerilerinin istenilmesi 

Daireler Arası Giden Evrak İş 
Akışı 

Daire Başkanlıklarından gelen eğitim 
önerilerinin toplanıp değerlendirilmesi 

Daire Başkanlıkları eğitim önerilerinin tek bir 
formda birleştirilerek CD’si ile birlikte 

EYYDB’na gönderilmesi 

ABDGM 
Eğitim 
Önerileri 
Form ve CD 

Giden Evrak İş Akışı 

    İ - GM 

    İ - DB 

    K -PR 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.010/01.01 

ŞEMA ADI  KONTENJAN DAHİLİNDEKİ YURT DIŞI EĞİTİMLER İŞ AKIŞ ŞEMASI 

EYYDB’dan gelen 
Kurumlara kontenjan 
tahsisi ile ilgili BKK 

ve eki liste 

Gelen Evrak İş Akışı 

Konu ile ilgili genelgenin hazırlanarak, liste ve 
bilgi formu ile birlikte GTHB merkez ve taşra 

teşkilatına resmi yazı ile duyurulması 

Genelge, 
Tahsis listesi, 

Aday bilgi 
formu 

Bakanlık internet sitesinde yayınlanması için 
aynı belgelerin Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı’na gönderilmesi 

Bakanlık 
birimlerinden 
gelen aday 
başvuruları 

Başvuruların gruplara ayrılarak dosyalanması, 
bilgisayar ortamında başvuru değerlendirme 

listesi hazırlanması 

Aday 
Personel 
listeleri 

Gelen aday 
başvurularının uygunluğu 

açısından PERGEM’e 
görüş sorulması 

Uy.Değil 
İlgili personelin 

çalıştığı Bakanlık 
birimine olumsuz 

yazı yazılması 

Giden Evrak İş 
Akışı 

Uygun 

Dışişleri Bakanlığına 9/1 derecedeki meslek 
memurunun yurt dışı maaşının öğrenilmesi 

için yazı yazılması 

Yönetmelik gereği Sınav Kurulu oluşturulması 
için Bakanlık Makam Olur’u alınması 

Bakan Onayı İş Akışı 

A 

    P-SR 

 

 

 

 

 

 

    P-DB 

 P-GY 

    K-PR 

 

 

 

 

 

 

    K -SR 

 K-DB 

 İ-GM 

    P-PR 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.IKS.ŞMA.010/01.01 
ŞEMA ADI  KONTENJAN DAHİLİNDEKİ YURT DIŞI EĞİTİMLER İŞ AKIŞ ŞEMASI 

A 

Sınav Kurulunun Seçme Komisyonu ve şekli 
ile ilgili karar alması ve Sınav Kurulu Toplantı 

Tutanağı hazırlanması  

Toplantı 
Karar 

Tutanağı  

Gerekli olduğu durumlarda Müsteşar 
Yardımcıları için yetki devri yazısı yazılması 

Seçme Komisyonunun oluşturulması için 
Bakanlık Makam Olur’unun hazırlanması 

Bakan Onayı İş Akışı 

Seçme Komisyonuna uygun olarak sınav 
tarihinin belirlenmesi 

Seçme Komisyonu tarafından ilgili sınavın 
yapılması 

Seçme sınavının yapıldığına dair tutanak ve 
listenin hazırlanması 

Sınav 
tutanağı 
ve liste  

Seçme Komisyonu tarafından seçilen Bakanlık 
personeli için onaya sunulmak üzere toplu 

Makam Olur’u hazırlanması 

Bakanlık 
personeli 

Olur listesi  

Bakan Onayı İş Akışı 

B 

    K-PR 

 

 

 

 

 

 

    K -SR 

 K-DB 

    K-DB 

 

 

 

 

 

 

    K-SR 

 

 

 

 

 

 

    K-PR 

 

 

 

 

 

 

    P-SR 

 

 

 

 

 

 

    P-PR 

 

 

 

 

 

 

    P-DB 

 

 

 

 

 

 

    P-GY 

 

 

 

 

 

 

    İ-GM 

 

 

 

 

 

 

    P-MY 

 

 

 

 

 

 

    İ-MS 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.010/01.01 
ŞEMA ADI  KONTENJAN DAHİLİNDEKİ YURT DIŞI EĞİTİMLER İŞ AKIŞ ŞEMASI 

B 

Bakanlık internet sitesinde duyurulması için 
sınavı kazanan personel listesinin 
hazırlanması ve Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı’na iletilmesi 

 
Sınavı kazanan 
personel listesi  

Kontenjan dahilindeki yurt dışı eğitimine hak 
kazanan personelin çalıştığı ilgili Bakanlık 
birimlerine bilgilendirme yazısı yazılması 

Giden Evrak İş Akışı 

İlgili personele 
ait Kabul 
Belgeleri 

Yurt dışı üniversite, enstitü vb.ne ait kabul 
belgelerinin incelenmesi ve Türkçe’ ye 

çevirisinin yaptırılması 

Kabul Belgesi uygun olan personelin eğitim 
amaçlı yurt dışı geçici görevlendirmeleri için 

Makam Olur’u hazırlanması 

P-PR 

Bakan Onayı İş Akışı 

Olur’un ilgili personelin çalıştığı Bakanlık 
birimine gönderilerek ayrılış/ başlayış 

tarihlerinin ABDGM ve PERGEM’ e bildiriminin 
istenmesi; Olur’dan bir suretin bilgi ve diğer 

işlemler için PERGEM’ e gönderilmesi 

Giden Evrak İş Akışı 

C 

Yurt Dışı Eğitim 
Amaçlı Makam 

Oluru 

P-SR 

P-DB 

P-GY 

İ-GM 

P-MY 

İ-MS 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.010/01.01 
ŞEMA ADI  KONTENJAN DAHİLİNDEKİ YURT DIŞI EĞİTİMLER İŞ AKIŞ ŞEMASI 

C 

Yurt dışına gönderilen personelin varsa eğitim 
ücreti faturaları ile 3 ay ve daha uzun süreli 

olanlarda ise kefalet ve yükleme senedi 
suretlerinden istenerek dosyasına eklenmesi 

 
Ayrılış/ başlayış 

yazıları 
Gelen Evrak İş Akışı 

Eğitim amaçlı olarak yurt dışında geçici 
görevlendirme yapılan personelin çalıştığı 
Bakanlık biriminden gelen ayrılış/ başlayış 

tarihleri yazılarının kişi dosyasına eklenmesi 

3 ay ve daha uzun süreli görevlendirmelere ait 
yurt dışı geçici görev raporlarının Devlet 

Personel Başkanlığına gönderilmesi 

Eğitim amaçlı 
yurt dışı görev 

raporları 

Giden Evrak İş Akışı 

Kontenjan dahilinde eğitim amaçlı yurt dışında 
görevlendirilen personelle ilgili süreç 

tamamlandıktan sonra kişi dosyalarının çalıştığı 
birime göre arşivlenmesi 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.010/01.02 
ŞEMA ADI  RESMİ DIŞ BURSLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI 

İlgili kurum/ 
kuruluşlardan 

gelen burs 
duyuruları  

Gelen Evrak İş Akışı 

İlgili Bakanlık birimlerine süreli olarak resmi 
burs duyurularının yapılması 

İlgili Bakanlık 
birimlerinden 
gelen aday 
başvuruları 

Aday başvurularının incelenmesi, uygun 
olanların liste haline getirilmesi 

Burs duyurusunu yapan kuruma uygun aday 
başvurularının süresi içinde gönderilmesi 

Giden Evrak İş Akışı 

Resmi burs başvurusu kabul edilen adayın 
yurt dışına çıkma durumu ile ilgili olarak 

PERGEM’ e görüş sorulması 

İlgili 
kurumdan 
gelen aday 
kabul yazısı 

PERGEM’ den gelen olumlu görüşe istinaden 
ilgili personelin yurt dışında geçici görevli 

olarak görevlendirilmesi için Bakanlık Makam 
Olur’u hazırlanması 

Bakanlık Makamı Onayı İş Akışı 

Olur’un ilgili personelin birimine gönderilerek 
ayrılış/ başlayış tarihlerinin ABDGM ve 

PERGEM’ e bildirilmesinin istenmesi, Olur 
suretlerinden PERGEM ve Devlet Personel 

Başkanlığına gönderilmesi 

Giden Evrak İş Akışı 

İlgili personelin biriminden gelen ayrılış/ başlayış 
tarihleri yazılarının kişi dosyasına eklenmesi 

    K-PR 

 

 

 

 

 

 

    K -SR 

K-DB 

    P-PR 

 

 

 

 

 

 

    P -SR 

 P-DB 

 P-GY 

    İ-GM 

 

 

 

 

 

 

    P-MY 

 

 

 

 

 

 

 İ-MS 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.010/01.03 
ŞEMA ADI  ŞAHSEN SAĞLANAN ÖZEL BURSLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Konu ile ilgili 
başvuru evrakları 
ve resmi yazısı 

Gelen Evrak İş Akışı 

Başvurunun ilgili Kanun ve 
Yönetmelik hükümlerine 

uygunluğu açısından 
kontrolü ve gerektiğinde 
Makama Arz edilmesi 

Uygun 

Uy.Değil 
İlgili personelin 

çalıştığı Bakanlık 
birimine olumsuz 

yazı yazılması 

Giden Evrak İş 
Akışı 

Şahsen özel burs sağlayan personel ile ilgili 
olarak PERGEM’ e görüş sorulması 

PERGEM’ den gelen olumlu görüşe  istinaden 
ilgili personelin ücretsiz izinli olarak 

görevlendirilmesi için Bakanlık Makam Olur’u 
hazırlanması 

Bakanlık Makamı Onayı İş Akışı 

Olur’un ilgili personelin birimine gönderilerek 
ayrılış/ başlayış tarihlerinin ABDGM ve 

PERGEM’ e bildirilmesinin istenmesi, bir 
suretinin de PERGEM’ e gönderilmesi 

Giden Evrak İş Akışı 

İlgili personelin biriminden gelen ayrılış/ başlayış 
tarihleri yazılarının kişi dosyasına eklenmesi 

P-PR İ-GM 

P-SR P-MY 

P-DB İ-MS 

P-GY  
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.IKS.ŞMA.010/02.01 

ŞEMA ADI  YABANCI ÜLKELERİN RESMİ KURUMLARINDA VEYA ULUSLARARASI 
KURULUŞLARDA GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Uygun 

Uy.Değil 

İlgili personelin ücretsiz izinli olarak 
görevlendirilmesi için Olur hazırlanması 

İlgili personelin çalıştığı 
Bakanlık birimine 

olumsuz yazı yazılması 

Giden Evrak İş 
Akışı 

Bakanlık Makamı Onayı İş Akışı 

Olur’un ilgili personelin birimine gönderilerek 
ayrılış/ başlayış tarihlerinin ABDGM ve 
PERGEM’e bildirilmesinin istenmesi, bir 
suretininin de PERGEM’e gönderilmesi 

Giden Evrak İş Akışı 

İlgili personelin biriminden gelen ayrılış/ başlayış 
tarihleri yazılarının kişi dosyasına eklenmesi 

P-PR 

P-SR 

P-DB 

P-GY 

İ-GM 

P-MY 

İ-MS 

 

Başvurunun ilgili Kanun ve 
Yönetmelik hükümlerine 

uygunluğu açısından 
kontrolü ve gerektiğinde 
Makama Arz edilmesi 

Konu ile ilgili 
başvuru evrakları 

ve resmi yazı 
Gelen Evrak İş Akışı 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.010/03.01 

ŞEMA ADI  AYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Yurt dışı geçici 
görevlendirme 
Olur’ları ve 
görev raporları 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Aylık 
Bilgilendirme Toplantısı için salon tahsisi 

yazısı yazılması 

Giden Evrak İş Akışı 

Sunum yapmaları için belirlenen personellerin 
görev yaptıkları Bakanlık birimlerine yazı 

yazılması 

Ankara’daki Bakanlık birimlerine toplantı duyuru 
yazısı yazılması  

Giden Evrak İş Akışı 

Giden Evrak İş Akışı 

 
Üst Makamlar için Bilgilendirme Toplantısı bilgi 

notu hazırlanması 

Üst Makamlar için 
Bilgi Notu 

Aylık Bilgilendirme Toplantısı duyurusu 
hazırlanması ve Merkez Yerleşkesindeki ilan 

panolarına asılmasının sağlanması 

Toplantı duyuru 
formu 

Toplantı günü katılımcılara sunum değerlendirme 
anket formlarının dağıtılması 

Toplantı duyuru 
listesinin 

Oluşturulması 

Sunum 
değerlendirme 

anket formu 

A 

    K-PR 

 

 

 

 

 

 

    K -SR 

 K-DB 

    K-PR 

 

 

 

 

 

 

    K -SR 

 K-DB 

   K-PR 

 

 

 

 

 

 

   K -SR 

K-DB 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.010/03.01 
ŞEMA ADI  AYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

A 

Anket formlarının değerlendirilmesi ve 
ortalamalara göre en iyi sunumun belirlenmesi 

   K-PR 

En yüksek puanı alan sunumu yapan personelin 
birimine ilgili Müsteşar Yardımcısının imzası ile 

bildirim yazısı yazılması 

Giden Evrak İş Akışı 

Sunumların internet sitesinde yayınlanması için 
BİDB’na aylık sunum duyuru yazısının yazılması 

ve fotoğrafların gönderilmesi 

GTHB Eylem Planı faaliyet durumu bölümünde 
bilgilendirme toplantıları ile ilgili aylık 

güncellemelerin yapılması 

Güncel faaliyet 
raporu 

Sunumların ABDGM internet sitesinde toplu 
halde yayınlanması için ilgili birime gönderilmesi 

Yurt dışı geçici 
görev sunum 
dokümanları 

    P-PR 

 

 

 

 

 

 

    P -SR 

 P-DB 

    P-GY 

 

 

 

 

 

 

    P -GM 

    O-MY 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO ABDGM.İKS.ŞMA.010/03.02 
ŞEMA ADI ELEKTRONİK ORTAM İLE PAYLAŞIM İŞ AKIŞ ŞEMASI  

E-posta gönderisi oluşturulması ve 
dağıtım sağlayacak Bakanlık birimleri 

sorumlularına gönderilmesi    

Elektronik ortamda tutulan tüm rapor 
ve/veya yönetici özetleri kayıt listesine 

kaydedilmesi  

Bakanlık personelinden e-
posta olarak gelen rapor-/ 

yönetici özeti çıktısı ve 
Bakanlık birimlerinden 

resmi yazı ile gelen  rapor -
/ yönetici özetleri 

  

Evrak e-posta 
olarak mı geldi? 

 
Hayır Evet 

 
İlgili dosyaya kaldırılması   

 
“Hizmete Özel” ya da “Üst Makama 

sunulmak üzere” ibaresi olup 
olmadığına bakılması 

 
 

Bakanlık  
birimlerinin ilgili 

personelinin e-posta 
adreslerine 

gönderilebilir mi? 
 

 

 
“Hizmete Özel” mi? 

 
 

Çıktı alınıp, havale için Makama 
sunulması, başka Başkanlığa havale 

edilmemişse dosyaya kaldırılması   

“Üst Makama sunulmak üzere” 
e-posta gönderisi oluşturulması 

ve gönderilmesi    

Hayır 
   K -PR 

Evet 

Evet Hayır 

Çıktı alınıp, havale için Makama 
sunulması, başka Başkanlığa havale 

edilmemişse dosyaya kaldırılması 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO ADBGM.İKS.ŞMA.010/04.01/1 
ŞEMA ADI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI PLANLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI  

Formun EYYDB’na gönderilmesi için resmi 
yazı hazırlanması ve imzaya sunulması, 

ayrıca e-posta ile de gönderilmesi 
     

EYYDB’dan gelen hizmet içi eğitim programı 
taslak formunun üst yazı ile Daire 

Başkanlıklarına gönderilerek hizmet içi eğitim 
önerilerinin sorulması 

 

 
Daire Başkanlıklarından gelen cevap yazıları 

ve taslak formları 
 
 

Hizmet İçi Eğitim 
Programı Taslak 

Formu 

Daire Başkanlıklarından gelen önerilerin tek bir 
Genel Müdürlük taslak formu haline getirilmesi    

 

    P-PR 

 

 

 

 

 

 

    İ-DB  

 

 

 

 

 

    K-PR 

 

 

 

 

 

 

    K-DB  

 

 

 

 

 

Eğitim 
önerileri formu  

    P-SR  

 

 

 

 

 

    K-SR 

 

 

 

 

 
  İ -GM 

Giden Evrak İş Akışı 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.010/04.01/2 
ŞEMA ADI  HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA ve RAPORLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 
EYYDB Hizmet İçi 
Eğitim Programı 

Kitapçığı 

Daire Başkanlıklarına ilgili kitapçığın eğitim 
uygulamaları dönem raporları istem üst yazısı ile 

birlikte gönderilmesi 

ABDGM ilgili Daire Başkanlıkları tarafından 
verilecek hizmet içi eğitim tarihleri yaklaştığında 

gerekli hazırlıklara başlanması  

İlgili Bakanlık birimlerine katılımcı davetine 
ilişkin; eğitim yeri sağlayıcı birime de salon 

tahsisine ilişkin yazıların yazılması 

 

Giden Evrak İş Akışı 

 

İlgili Bakanlık birimlerinden cevap yazılarının 
gelmesi   

Katılımcı listesi oluşturulması ve birimlere göre 
sayısal ağırlıklarının tespit edilmesi 

A 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

    İ-DB 

    İ-GM 

 

 

 

 

 

 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

EYYDB’nın hazırladığı Bakanlık Hizmet İçi Eğitim 
Kitapçığının İİKDB’na gelmesi 

Eğitim Yeri Tahsis 
Yazısı 

 
Eğitim Katılımcı 

Listeleri 

Gelen Evrak İş Akışı 

   K-PR 

 

 

 

 

 

 

Hizmet içi eğitimin gerçekleştirilmesi, katılımcılara 
değerlendirme formu doldurtulması ve  formun 

değerlendirilmesi 

 
Hizmet İçi Eğitim 
Değerlendirme 

Formu    K-PR 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI -ABDGM DAİRE BAŞKANLIKLARI 
ŞEMA NO   ABDGM.IKS.ŞMA.010/04.01/2 
ŞEMA ADI  HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA ve RAPORLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI 

A 

Daire Başkanlıklarınca gerçekleştirilen hizmet içi 
eğitim programlarına ait sonuç raporlarının iki 

dönem halinde İİKDB’na gönderilmesi 

Hizmet içi eğitim sonuç raporlarının iki dönem 
halinde İİKDB’nca EYYDB’na gönderilmesi 

Giden Evrak İş Akışı 

   İ-DB 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 

 

 

 

 

ABDGM 
Hizmet İçi 

Eğitim 
Raporları 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO ABDGM.İKS.ŞMA.010/04.02 
ŞEMA ADI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMI DIŞINDAKİ EĞİTİMLER İŞ AKIŞ ŞEMASI  

İlgili Bakanlık birimlerine, eğitim duyurusu yapılması ile 
katılımcı davetine ilişkin; eğitim yeri sağlayıcı birime de 

salon tahsisine ilişkin yazıların yazılması 
 
 

Katılımcı listesi oluşturulması ve birimlere göre sayısal 
ağırlıklarının tespit edilmesi 

 

İlgili Bakanlık birimlerinden cevap yazılarının gelmesi 

   İ-GM 

 

 

 

 

 

 

Belirlenen eğitim konuları için uygulama yeri, tarihleri, 
süresi, eğitimi verecek personelin belirlendiği eğitim 

programlarının hazırlanması 
 
 
  

Eğitim 
Değerlendirme 

Formu 

 
Eğitim Yeri 

Tahsis Yazısı 

 
Eğitim Katılımcı 

Listeleri  
   K-PR 

 

 

 

 

 

 

ABDGM Daire Başkanlıklarınca uygulanmasında yarar 
görülen, hizmet içi eğitim programında yer almayan 
eğitimlerin planlanması ya da Bakanlık birimlerinden 
program dışı hizmet içi eğitim düzenlenmesi ile ilgili 

taleplerin gelmesi 

 
 

   K-PR 

 

 

 

 

 

 

Giden Evrak İş Akışı 

Program dışı eğitim uygulamalarının da, Hizmet içi 
Eğitim Programı Sonuç Raporlarında ayrıca belirtilerek 
dönemler halinde İİKDB’nca EYYDB’na gönderilmesi 

Eğitimin gerçekleştirilmesi, katılımcılara değerlendirme 
formu doldurtulması ve formun değerlendirilmesi 

 

ABDGM 
Hizmet İçi 

Eğitim 
Raporları 

Giden Evrak İş Akışı 

   İ-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.010/04.03 

ŞEMA ADI  ATAUM EĞİTİM PROGRAMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

ATAUM 
Eğitimleri 

duyuru yazısı 
ve ekleri 

AB Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma 
Başkanlığından ATAUM’da düzenlenecek eğitim 
programları duyuru yazısı ve eklerinin gelmesi 

ATAUM eğitim programlarının Ankara’daki 
Bakanlığımız birimlerine ve ABDGM Daire 

Başkanlıklarına süresi içinde duyurularak varsa 
aday personel başvurularının istenmesi 

Bakanlık birimlerinden ve ABDGM Daire 
Başkanlıklarından gelen cevap yazıları ve aday 

bildirim formlarının toplanması 

ATAUM 
Aday 

Listeleri  
Eğitimlere katılmak isteyen Bakanlık personeli 
başvurularının tek bir aday bildirim formu ile 

düzenlenerek yazı ekinde ATAUM’a gönderilmesi 

ATAUM’dan adaylıkları kabul edilen Bakanlık 
personelinin katılmak istedikleri eğitim programına 

ait sınav duyurularının gelmesi 

A 

    P-SR 

 

 

 

 

 

 

    P-DB 

P-GY 

İ-GM 

    P-PR 

 

 

 

 

 

 

Gelen Evrak İş Akışı 

Gelen Evrak İş Akışı 

İ-GM 

    K-PR 

 

 

 

 

 

 

    K-SR 

 

 

 

 

 

 

ATAUM 
Sınav 

Duyuruları 

Adayı olan Bakanlık birimlerine süresi içinde 
ATAUM sınav duyurularının yapılması 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GY 

 

 

 

 

 

 

    İ-GM 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.IKS.ŞMA.010/04.03 
ŞEMA ADI  ATAUM EĞİTİM PROGRAMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

A 

ATAUM tarafından ilgili sınavlar yapıldıktan sonra 
sınav sonuçları ve eğitime hak kazanan personel 

listesi ile kesin kayıtlarla ilgili yazının gelmesi 

Eğitim 
Katılımcı 
Listesi 

ATAUM eğitimlerine hak kazanan Bakanlık 
personeli listelerinin kontrol edilmesi, varsa 

yanlışlıkların ilgili kurum tarafından düzeltilmesinin 
sağlanması, listeye son şeklinin verilmesi 

Gelen Evrak İş Akışı 

İlgili Bakanlık birimlerine eğitim programlarına 
katılmaya hak kazananlar ve süresi içinde kesin 

kayıt yaptırılması ile ilgili yazının yazılması 

ABDGM personeli için İİKDB’nca eğitim ücretleri 
için bütçe uygunluk kontrolü yapılması 

Bakanlık Makam Oluru hazırlanması ve ATAUM 
Eğitimleri Katılımcı Listesi ile birlikte Makam 

onayına sunulması 

Onaylanmış eğitim katılımcı listesinin ATAUM’a; 
onay sureti ve eki listenin eğitime katılacak 

personelin çalıştığı, ödemeye ilişkin Bakanlık 
birimlerine gönderilmesi 

Bakanlık 
Makam 
Oluru 

Bakan Onayı İş Akışı 

B 

   K-PR 

 

 

 

 

 

 

   K -SR 
K-DB 

   P-SR 

 

 

 

 

 

 

   P-PR 

 

 

 

 

 

 

   P-DB 

 

 

 

 

 

 

   P-GY 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 

 

 

 

 

 

 

   P-MY 

 

 

 

 

 

 

   İ-MS 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 

 

 

 

 

 

 

   İ-GM 

 

 

 

 

 

 

Eğitim 
Katılımcı 
Listesi 
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İŞ AKIŞ ŞEMASI 

BİRİM         İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEMA NO   ABDGM.İKS.ŞMA.010/04.03 
ŞEMA ADI  ATAUM EĞİTİM PROGRAMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI 

B 

ATAUM Kurs 
Bitirme Başarı 

Formu  

Eğitim programları sonuçlandığında ATAUM’dan 
kurs bitirme başarı formu ve ABDGM eğitim ücreti 

faturasının İİKDB’na gelmesi 

Kurs bitirme başarı formları ve ABDGM eğitim 
ücreti faturasının kontrol edilmesi 

ABDGM personeline ait kurs bitirme başarı 
formlarının ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesi 

K-PR 

Gelen Evrak İş Akışı 

Eğitim ücreti faturasının ödeme işlemleri için İİKDB 
ilgili birimine teslim edilmesi 

K-SR 

O-DB 

 
ATAUM Eğitim 
Ücreti Faturası 



 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 

 İÇ KONTROL SİSTEMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ 
ŞEMALARI 

 



GTHB.ABDGM.İKS.ŞMA.xxx  Revizyon No: xx 
  Revizyon Tarihi: xx.xx.2013 

Bakanlık İç Kontrol Sistemi alt yapı oluşturma süreci 
çalışmalarının başlaması 

Üst Yönetim onaylı bir iç genelge ile İç Kontrol 
Sisteminin Oluşturulması projesinin başlaması 

İç Kontrol Sisteminde üst yönetimin sorumluluğuna ve 
İç Kontrol mevzuatına ilişkin üst yönetici ve diğer 
yöneticilere bilgi ve brifing verilmesi, konu ile ilgili 

toplantılar düzenlenmesi  

İç Kontrol Sisteminin kurulacağı birimlerden 
belirlenecek personel ile Proje Ekibinin oluşturulması

Proje için kaynak sağlanması gerekiyorsa Dünya 
Bankası, AB vb. fon ve desteklerinin araştırılması 

Gerekiyorsa İç Kontrol Sisteminin 
Oluşturulması konusunda dış destek 

sağlanması

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması projesinin hazırlık 
çalışmalarının yapılarak projenin kapsamının ve Proje 

Ekibinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi

Projenin planlamasının yapılarak İç Kontrol Sisteminin 
oluşturulması için gerçekleştirilecek faaliyetler ve bu 

faaliyetlerin nasıl yürütüleceği konularında Proje Ekibi 
ile birlikte çalışılması

İç Kontrol Sisteminin öngördüğü şartların yerine 
getirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaları 
içeren Uyum Eylem Planının katılımcı yöntemlerle 

hazırlanmasının ve üst yönetici onayı ile Maliye 
Bakanlığına gönderilmesinin sağlanması

İç Kontrol Standartları
Uyum Eylem Planı

Proje Ekibinin görev ve sorumluluklarının yazılı hale 
getirilmesi ve Üst Yönetim onayı ile duyurulması

A

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM

İŞ AKIŞ ŞEMASI

O-MS

İ-BŞ
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM

İŞ AKIŞ ŞEMASI

 

İç Kontrol Sistemi farkındalık/teknik eğitim 
programlarının hazırlanması

Proje Ekibine İç Kontrol Sistemi konusunda teknik 
eğitim verilmesi

Birimlerdeki yönetici ve personele bilinçlendirme 
eğitimlerinin verilmesi

İç Kontrol uygulamaları yönünden mevcut durum ve 
kontrol ortamının değerlendirilmesi çalışmalarına 

başlanması

İlgili birimlerde verimlilik sorunlarının teşhisi 
çalışmalarının yapılması

İlgili birimlerde performans analizlerinin 
gerçekleştirilmesi

Mevcut durum değerlendirme sonuçları doğrultusunda 
birimlerde iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve 

Zaman Planında yer alan ilgili çalışmalarda bu 
alanların dikkate alınmasının planlanması

Kontrol ortamı ile ilgili çalışmalara başlanması 
kapsamında etik değerler sisteminin oluşturulması 

çalışmalarına başlanması

Verimlilik 
Sorunlarının 

Teşhisi Raporu

Performans 
Analizleri Raporu

A

B

Gerçekleştirilecek faaliyetleri ve sürelerini içeren 
Zaman Planlarının Uyum Eylem Planı dikkate alınarak 

birimler tarafından hazırlanması

Birimlerden gelen Zaman Planlarının Proje Ekibi 
tarafından konsolide edilerek yöneticilere gönderilmesi 

ve onaylarının alınması

İç Kontrol Sisteminin 
Oluşturulması Projesi 

Zaman Planı
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM

İŞ AKIŞ ŞEMASI

 

Her bir temel süreç için Temel Süreç tanım formunda 
yer alan girdileri ve çıktıları dikkate alarak süreç 

performans göstergelerinin belirlenmesi ve Temel 
Süreç Tanım Formlarına işlenmesi  

Organizasyonel ve yönetsel tüm süreçlerin yeniden 
değerlendirilmesi ve gereken durumlarda yeniden 
düzenlenerek birimlerin Organizasyon Şemalarının 

çizilmesi

İş Akışlarından yola çıkarak Birimlerin temel 
süreçlerinin değerlendirilmesi çalışmalarına 

başlanması

Her bir temel süreç için süreç hiyerarşilerinin 
hazırlanması

Birimlere ait İş Akışlarının hazırlanması ve Birim 
yöneticileri tarafından kontrol edilip onaylanmasının 

sağlanması

İş Akışları

B

Süreç Hiyerarşisi 
Tablosu

Her bir temel süreç için süreç tanımlarının yapılması
Temel Süreç 
Tanım Formu

Organizasyon 
Şemaları

C

Mevcut etik kod sisteminin değerlendirilmesi, Etik 
Anket uygulamasının yapılması, ilgili birimlerden 

katılımcılarla beyin fırtınası oturumları 
gerçekleştirilmesi yöntemiyle 

etik kod sistematiğinin kurulması ve üst yönetimin 
onayının alınması

İlgili birimlerde misyon, organizasyon yapısı ve 
görevlerle ilgili çalışmaların başlaması

Birimlerde farklı iş yapan her personel ile İş 
Analizlerinin yapılması

Etik Beyannamesi

İş Analizleri
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM

İŞ AKIŞ ŞEMASI

 

Amaç ve hedeflere ulaşmakta ve faaliyetlerin 
yürütülmesinde karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi 

için mevcut durum analizleri de dikkate alınarak  
bilimsel yöntemlerle risk belirleme çalışmalarının 

yapılmasının sağlanması

İlgili birimlerde risklerin belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi çalışmalarına başlanması için 

yöneticileriyle işbirliği sağlanması

C

D

Yetki devrine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilerek 
değerlendirilmesi ve gerekiyorsa yeni düzenlemeler 

yapılması 

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri açısından 
personelin yeterliliği ve performansına yönelik mevcut 
yapının analizi ve geliştirilecek önerilerin raporlanması

Hazırlanan İş Akışları, Organizasyon Şemaları, İş 
Tanımı ve Gerekleri Belgeleri ile diğer tabloların yer 

aldığı Organizasyon Kitabının hazırlanması

Organizasyon 
Kitabi

Yetki Devri 
Prosedürü

Her bir birimin Organizasyon Şemasında yer alan tüm 
kadrolar için iş tanımlarının yapılması

İş Tanımı ve 
Gerekleri Belgeleri

İş Tanımı ve Gerekleri Belgelerinden yola çıkarak her 
kadro unvanının yer aldığı Eğitim/Deneyim 

Tablosunun, İç Hareketlilik Tablosunun, Görev 
Envanteri Tablosunun ve hazırlanmasında yarar 
görülen diğer tablo ve raporların oluşturulması

Görev Envanteri 
Tablosu

İç Hareketlilik 
Tablosu

Eğitim/Deneyim 
Tablosu
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Kontrol ortamının ve kurulacak İç Kontrol Sisteminin 
sürekliliğini ve güncelliğini korumak için gerekli kontrol 

stratejileri ve yöntemlerini oluşturma çalışmalarının 
başlaması

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve 
yöntemlerinin belirlenmesi

D

E

Birimlerin risk kapasitelerinin belirlenmesi, risklere 
karşı alınacak önlemlere karar verilmesi ve risklere 

verilecek yanıtların üretilmesi çalışmalarının yapılarak 
Risk Eylem Planının hazırlanması

Risklerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin 
oluşturulması ve raporlanması ile risk kontrol 

stratejilerinin oluşturulması 

Risk Eylem Planı

Risk matrislerinin oluşturulması ve risklerin 
önceliklendirilmesi, sınıflandırılması, büyüklüklerinin 
saptanması ile Risk Önem ve Öncelik Tablosunun 

hazırlanması

Risk Önem ve 
Öncelik Tablosu

Risk tanımlamalarının yapılması 

Risklerin özelliklerinin, gerçekleşme sıklıklarının ve 
etkilerinin analiz edilmesiyle Risk Envanterinin 

hazırlanması

Risk Listesi

Risk Envanteri
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM

İŞ AKIŞ ŞEMASI

E

İç Kontrol Standartlarının öngördüğü bilgi ve iletişim 
sisteminin kurulmasına veya mevcut bilgi sistemlerinin 

öngörülen şartları sağlayacak şekilde revize 
edilmesine yönelik çalışmaların başlaması

Kurulacak veya revize edilecek bilgi ve iletişim 
sistemlerinin bilgi teknolojileri ile geliştirilmesinin ve 
sürdürülmesinin sağlanması amacı ile ilgili birimle 

işbirliğinin sağlanması

Mevcut bilgi ve iletişim sistemlerinin gözden 
geçirilmesi

Yürürlükteki yazılı prosedürlerin tüm süreçler için 
gözden geçirilmesi, gerekli düzenlemelerin ve 

gerekiyorsa yeni tanımlamaların yapılması ve yazılı 
hale getirilmesi

Görevlerin ayrılığı sisteminin tanımlanması ve 
dokümante edilmesi

Yazılı Prosedürler

Vekalet sisteminin tanımlanması ve dokümante 
edilmesi

Belirlenen kontrollerin işlem öncesi kontrol, süreç 
kontrolü ve işlem sonrası kontroller olarak 

detaylandırılması

Hiyerarşik kontrollerin tanımlanması

Kritik kontrol noktalarının ve ölçüm kriterlerinin 
belirlenmesi

F
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim 
yöntemlerinin oluşturulması ve bilgi ve iletişim 

sistemlerinin oluşturulan yöntemleri desteklemesinin 
sağlanması

Bilgi sistemlerinin sürekliliğinin, güvenilirliğinin ve 
uygun erişiminin sağlanması için gereken kontrol 

stratejileri ve yöntemlerinin belirlenmesi

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Projesinin 
tamamlanması ile proje raporunun hazırlanarak üst 

yönetime sunulması, ilgili kurum ve kuruluşlara 
projenin tamamlandığına ilişkin yazıların yazılması ve 

Proje Ekibinin feshedilmesi

İç Kontrol Sisteminin 
Oluşturulması Proje 

Raporu

İç Kontrol Sistemi izleme ve değerlendirme 
sistematiğinin oluşturulmasında ilgili birimle işbirliği 

yapılması

Bilgi sisteminin kontrollü veri girişini ve doğru, tam, 
güncel ve gerekli bilginin zamanında toplanmasını 

sağlayacak şekilde iyileştirimesi

Fiziki ve elektronik kayıt ve arşiv sisteminin bilgi 
teknolojilerinden yararlanılarak İç Kontrol 
Standartlarına uygun şekilde iyileştirilmesi 

Raporlama sistematiğinin kurulması ve yazılı hale 
getirilmesi

Bilgi teknolojilerine dayanan bir dokümantasyon 
sisteminin kurulması veya mevcut dokümantasyon 
sisteminin İç Kontrol Standartlarına uygun şekilde 

iyileştirilmesi

Bilgi ve iletişim sisteminin yatay ve dikey iç iletişim ile 
dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir iletişimi 

sağlayacak şekilde iyileştirilmesi

Arşiv Sistemi

Dokümantasyon 
Sistemi

Raporlama 
Sistemi

F
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İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİ UYGULAMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Kontrol ortamının (Etik kodlar, Organizasyon Kitabı, bilgi ve 
doküman yönetimi, insan kaynakları yönetimi  vb.) iç ve dış 

koşullara uygun olarak güncellenmesi

Birimlere İç Kontrol Sisteminin Standartlarının 
uygulanması konusunda danışmanlık yapılması 

İç Kontrol Sistemi ile ilgili getirilen mevzuat değişikliklerinin 
duyurulması ve gerekli düzeltme, düzenleme ve varsa yeni 

çalışmaların yapılmasının sağlanması

İç Kontrol Sisteminde yapılacak revizyon ve iyileştirme 
çalışmalarının Performans Programı ile ilişkilendirilmesi

Stratejik Plan ve Performans Programında yer alacak İç 
Kontrol Sistemi ile ilgili hedeflerin, faaliyetlerin ve performans 

göstergelerinin hazırlanması

Stratejik Plan, Performans Programı ve Performans Esaslı 
Bütçe Çalışmalarının İç Kontrol Sisteminin getirdiği ilkelere ve 
gerektirdiği şartlara uygun olarak hazırlanmasının veya revize 
edilmesinin sağlanması için sorumlu birimlere destek verilmesi

Risk yönetim sürecinin uygulanmasının sağlanması,

 Risklerinin iyileştirilmesi için yapılacak çalışmaların koordine 
edilmesi ve uygulamaların izlenmesi

İç Kontrol Sisteminin kontrol stratejilerinin uygulanabilmesi için 
verilerin toplanması, işlenmesi, paylaşılması, saklanması, 
uygun erişiminin sağlanması ve  güvenliği konusunda bilgi 

teknolojilerinin kullanılmasının sürekliliğinin sağlanması

İç Denetim Raporlarının değerlendirilme sonuçlarına 
göre gerçekleştirilmesi önerilen çalışmalarla ilgili 

Eylem Planı hazırlanarak çalışmaların ilgili birimlerle 
işbirliği içinde yürütülmesi

Birimlerdeki İç Kontrol Sistemi oluşturma, uygulama ve 
revizyon çalışmalarının İç Kontrol Sistemi 

standartlarına, metodolojisine ve mevzuatına uygun 
olması için gereken danışmanlık ve eğitim desteğinin 

verilmesi

İç Kontrol Sisteminin uygulamaları konusunda 
birimlerde yapılacak çalışmalarda diğer ilgili birimlerin 

koordinasyonunun sağlanması 

Eylem Planı

İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olan performans 
göstergelerinin ve kritik kontrol noktalarının geçerliliğinin ve 

güncelliğinin sürekli olarak kontrol edilmesi, gerektiğinde 
revize edilmesi

İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olan kontrol 
stratejilerinin geçerliliğinin ve güncelliğinin sürekli olarak 

kontrol edilmesi, gerektiğinde revize edilmesi

İç Kontrol Sistemi
Danışmanlık ve Destek Uygulamaları 

Diğer Uygulamalar

Birimlerin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 
kapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin hazırlayıp 

gönderdikleri raporların incelenerek İç Kontrol 
Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve 

Çalışma Grubunun görüşlerine sunulması

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama 
ve Çalışma Grubunun uygun görüş bildirdiği raporların 

İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 
onayına sunulması
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Tüm birimlerdeki Uyum Eylem Planı uygulamalarının 
periyodik aralıklarla izlenmesi

İç Kontrol Sistemi uygulamalarının sürekliliğinin, 
güncelliğinin ve mevzuata uygunluğunun ilgili 

birimlerle işbirliği içinde izlenmesi, yılda en az bir 
kez değerlendirilmesi ve raporlanması

İç Kontrol Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talep  
ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve ilgili birimlerle 

işbirliği yapılarak ilgili düzenlemelerin yapılmasının 
sağlanması

Risk yönetimi sürecinin ve Risk Eylem Planının 
uygulanmasının izlenmesi

İç Kontrol Sistemi ile ilgili mevzuat değişiklikleri 
kapsamında yapılacak düzeltme, düzenleme 

çalışmaları ile yapılması gereken yeni çalışmaların 
izlenmesi 

İç Denetim Raporlarının değerlendirilmesi ve 
sonuçlarına ilişkin ilgili birim tarafından hazırlanan 

Eylem Planına göre yapılacak çalışmaların 
izlenmesi

İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olan 
performans göstergelerinin ve kritik kontrol 

noktalarının ilgili birimler tarafından bilinirliliğinin ve 
gerekli uygulamaların yapıldığının izlenmesi

İç Kontrol Sistemi kapsamında hedefler ile sonuçlar 
arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı 

tedbirlerin önerilmesi 

Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve 
verimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaların ve 

koordinasyonun yapılması

İç Kontrol Sistemi ile ilgili üst yönetim tarafından 
talep edilen ve mevzuat gereği hazırlanıp ilgili 

mercilere gönderilmesi gereken her türlü raporun 
ilgili birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanması ve 

sunulması

Sürekli İzleme ve
Değerlendirme Faaliyetleri

Diğer İzleme ve
Değerlendirme Faaliyetleri

Stratejik Planda ve Performans Programında 
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı engelleyecek iç 

ve dış kaynaklı risklerin analiz çalışmalarının 
yapılması, risklerin sürekli olarak değerlendirilmesi

Gerektiğinde Risk Envanterinin ve Risk Eylem Planının 
güncellenmesi 

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI
ABDGM

İŞ AKIŞ ŞEMASI
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Kadro Unvanı 
 Eğitim Düzeyi İş Deneyimi Yabancı Dil 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRÜ Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

En az bir yabancı dili iyi 
düzeyde bilmek 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI  

Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

En az bir yabancı dili iyi 
düzeyde bilmek 

AB UYUM DAİRE BAŞKANI Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 10 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde en az bir yabancı 
dil bilgisine sahip olmak 

ETİ DAİRE BAŞKANI Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 10 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde en az bir yabancı 
dil bilgisine sahip olmak 

UK DAİRE BAŞKANI Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 10 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

En az bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak (YDS: 
70 puan veya eşdeğer) 

İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANI Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 10 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

En az bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak (YDS: 
70 puan veya eşdeğer) 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANI Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 10 yıllık Kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

AB UYUM 11.FASIL ÇALIŞMA GRUBU SORUMLUSU  Yüksek öğrenim kurumlarının dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 
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Kadro Unvanı 
 Eğitim Düzeyi İş Deneyimi Yabancı Dil 

AB UYUM 12.FASIL ÇALIŞMA GRUBU SORUMLUSU Yüksek öğrenim kurumlarının dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

AB UYUM 13.FASIL ÇALIŞMA GRUBU SORUMLUSU Yüksek öğrenim kurumlarının dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

AB UYUM PROJE ÇALIŞMA GRUBU SORUMLUSU Yüksek öğrenim kurumlarının dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

ETİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE TİCARİ SORUNLAR 
ÇALIŞMA GRUBU SORUMLUSU  

Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

En az bir yabancı dili iyi 
düzeyde bilmek 

ETİ SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI ARAŞTIRMA 
VE İSTATİSTİK ÇALIŞMA GRUBU SORUMLUSU 

Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

En az bir yabancı dili iyi 
düzeyde bilmek 

ETİ PROJELER, FUARLAR TANITIM VE 
BİLGİLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU SORUMLUSU 

Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

En az bir yabancı dili 
görevinin gereklerini yerine 
getirebilecek düzeyde 
bilmek 

UK KÜRESEL EKONOMİK KURULUŞLAR GRUP 
SORUMLUSU 

Yüksek öğrenim kurumlarının dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

UK BÖLGESEL KURULUŞLAR GRUP SORUMLUSU Yüksek öğrenim kurumlarının dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 
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Kadro Unvanı 
 Eğitim Düzeyi İş Deneyimi Yabancı Dil 

UK BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAĞLI KURULUŞLAR 
GRUP SORUMLUSU 

Yüksek öğrenim kurumlarının dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL ÜLKE GRUBU-1 
SORUMLUSU 

Yüksek öğrenim kurumlarının dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL ÜLKE GRUBU-2 
SORUMLUSU 

Yüksek öğrenim kurumlarının dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL ÜLKE GRUBU-3 VE 
EVRAK İŞLERİ SORUMLUSU 
 

Yüksek öğrenim kurumlarının dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON PERSONEL İŞLERİ 
VE KOORDİNASYON  
GRUP SORUMLUSU 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON BÜTÇE VE MALİ 
İŞLER GRUP SORUMLUSU 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü – tercihen İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili 
bölümünü - bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON EVRAK - ARŞİV VE 
DOKÜMANTASYON  
GRUP SORUMLUSU 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON EĞİTİM GRUP 
SORUMLUSU  

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 
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İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON İÇ KONTROL 
SİSTEMİ GRUP SORUMLUSU 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü - tercihen Endüstri 
Mühendisliği bölümünü, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili 
bölümlerini -  bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az 2 yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere 5 yıllık kamu deneyimine 
sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

AB UYUM 11.FASIL AB İŞLERİ GÖREVLİSİ 
Dört yıllık bir yüksek öğrenim 
kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

AB UYUM 12.FASIL AB İŞLERİ GÖREVLİSİ 
Dört yıllık bir yüksek öğrenim 
kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

AB UYUM 13.FASIL AB İŞLERİ GÖREVLİSİ Dört yıllık bir yüksek öğrenim 
kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

AB UYUM PROJE İŞLERİ GÖREVLİSİ Dört yıllık bir yüksek öğrenim 
kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

ETİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KONU GÖREVLİSİ  

Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak Görevini gereği gibi yerine 

getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

En az bir yabancı dili 
görevinin gereklerini yerine 
getirebilecek düzeyde 
bilmek 

ETİ TİCARİ SORUNLAR KONU GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak Görevini gereği gibi yerine 

getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

En az bir yabancı dili 
görevinin gereklerini yerine 
getirebilecek düzeyde 
bilmek 

ETİ SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI KONU 
GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak Görevini gereği gibi yerine 

getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 
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ETİ ARAŞTIRMA İSTATİSTİK VE BİLGİLENDİRME 
KONU GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak Görevini gereği gibi yerine 

getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

ETİ PROJELER KONU GÖREVLİSİ Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

ETİ FUARLAR KONU GÖREVLİSİ  Yükseköğrenim kurumlarının en az 
dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

UK KÜRESEL EKONOMİK KURULUŞLAR GÖREVLİSİ 
Dört yıllık bir yüksek öğrenim 
kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

UK BÖLGESEL KURULUŞLAR GÖREVLİSİ 
Dört yıllık bir yüksek öğrenim 
kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

UK BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAĞLI KURULUŞLAR 
GÖREVLİSİ 

Dört yıllık bir yüksek öğrenim 
kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL ÜLKE GRUBU-1 
GÖREVLİSİ 

Dört yıllık bir yüksek öğrenim 
kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL ÜLKE GRUBU-2 
GÖREVLİSİ 

Dört yıllık bir yüksek öğrenim 
kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 
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İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL ÜLKE GRUBU-3 
GÖREVLİSİ 

Dört yıllık bir yüksek öğrenim 
kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

TERCÜMAN 
Dört yıllık bir yüksek öğrenim 
kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON SİVİL SAVUNMA 
UZMANI 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü bitirmiş ve Sivil 
Savunma Uzmanı unvanını almış 
olmak 

En az üç yıllık kanıtlanmış iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON PERSONEL VE 
İDARİ İŞLER GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
eğitim veren - tercihen İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinin ilgili bir bölümü ya 
da Psikoloji, Sosyoloji- bölümlerinden 
birini bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık 
kanıtlanmış iş deneyimine sahip 
olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON KOORDİNASYON 
GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü -tercihen İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümünü- 
bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az iki 
yılı Bakanlık teşkilatında olmak 
üzere Kamu deneyimine sahip 
olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON SİSTEM DESTEK 
GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının iki yıllık 
veya dört yıllık bir bölümünü bitirmiş 
olmak 

Konusu ile ilgili en az iki yıllık iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON SEKRETER 
Yükseköğrenim kurumlarının en az iki 
yıllık ilgili bir bölümünü - tercihen Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü - 
bitirmiş olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON BÜTÇE VE 
PERFORMANS GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü – tercihen İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili 
bölümünü - bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık 
kanıtlanmış iş deneyimine sahip 
olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 
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İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON MAAŞ VE DİĞER 
ÖDEMELER GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının en az iki 
yıllık bir bölümünü – tercihen İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili 
bölümünü - bitirmiş olmak. 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON SATIN ALMA 
GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
eğitim veren - tercihen İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinin ilgili bir bölümünü 
- bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık 
kanıtlanmış iş deneyimine sahip 
olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON TAŞINIR KAYIT 
KONTROL GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının en az iki 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusuyla ilgili olarak en az iki 
yıllık iş deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON EVRAK VE ARŞİV 
GÖREVLİSİ 

En az lise veya dengi okul mezunu 
olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DOKÜMANTASYON 
GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının iki yıllık 
veya dört yıllık bir bölümünü –tercihen  
bilgi belge yönetimi, kütüphanecilik ve 
dokümantasyon- bitirmiş olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON YURT DIŞI 
EĞİTİMLER GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü bitirmiş olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON YURT İÇİ 
EĞİTİMLER GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü bitirmiş olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON İÇ KONTROL 
STANDARTLARI GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü - tercihen Endüstri 
Mühendisliği bölümü, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümleri - 
bitirmiş olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 
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İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON İÇ KONTROL 
İZLEME VE DEĞERLENDİRME GÖREVLİSİ 

Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık 
bir bölümünü - tercihen Endüstri 
Mühendisliği bölümü  İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümler - 
bitirmiş olmak 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak 

İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON EVRAK DAĞITICISI En az lise veya dengi okul mezunu 
olmak. 

Görevini gereği gibi yerine 
getirebilmek için gerekli iş 
deneyimine sahip olmak 

--- 

 


	001 ORG. KİTABI BAŞLIĞI
	002 Giriş  Org. Kitap
	003 İÇİNDEKİLER
	004 GENEL ORG ŞEMASI KAPAK
	005a Organizasyon Şeması
	005b Organizasyon Şeması - AB Uyum Dairesi
	005c Organizasyon Şeması - Ekonomik ve Tek. İlişkiler
	005d Organizasyon Şeması - Uluslararası Kuruluşlar
	005e Organizasyon Şeması - İkili İlişkiler
	005f Organizasyon Şeması - İdari İşler ve Koordinasyon
	006 ORTAK GRV. SR KAPAK
	007 Daire Başkanlarının Ortak Görev Sorum. ve Yetk
	008 Sorumluların Ortak Görev Sorum. ve Yetkiler
	009 İŞ TANIMI GEREKLERİ KAPAK
	010 MAKAM KAPAK
	011 Organizasyon Şeması
	012 ABDGM Genel Müdür Görev tanımı
	013 ABDGM Genel Müdür Yrd. görev tanımı
	015 AB UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI KAPAK
	016 Organizasyon Şeması - AB Uyum Dairesi
	017 AB Uyum Daire Başkanı İştanımı ve Gerekleri
	018 AB Uyum 11. Fasıl Grup Sorumlusu İş Tanımı ve Gerekleri
	019 AB Uyum 11. Fasıl AB İşleri Görevlisi İş Tanımı ve Gerekleri
	020 AB Uyum 12. Fasıl Grup Sorumlusu İş Tanımı ve Gerekleri
	021 AB Uyum 12. Fasıl AB İşleri Görevlisi İş Tanımı ve Gerekleri
	022 AB Uyum 13. Fasıl Grup Sorumlusu İş Tanımı ve Gerekleri
	023 AB Uyum 13. Fasıl AB İşleri Görevlisi İş Tanımı ve Gerekleri
	023a AB Uyum Proje Grup Sorumlusu İş Tanımı ve Gerekleri
	023b AB Uyum Proje İşleri Görevlisi İş Tanımı ve Gerekleri
	024 EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAPAK
	025 Organizasyon Şeması - Ekonomik ve Tek. İlişkiler
	026 ETİ Daire Başkanı İş Tanımı
	İŞİN KISA TANIMI:

	027 ETİ DTÖ Grup Sorumlusu İş Tanımı
	028 ETİ DTÖ  Görevlisi İş Tanımı
	030 ETİ STA Grup Sorumlusu İş Tanımı
	031 ETİ STA Görevlisi İş Tanımı
	033 ETİ  Proje Grup Sorumlusu İş Tanımı
	034 ETİ Proje Görevlisi İş Tanımı
	036 ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KAPAK
	037 Organizasyon Şeması - Uluslararası Kuruluşlar
	038 Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı İş Tanımı
	039 Uluslararası Kuruluşlar Küresel Ekonomik Kuruluşlar Grup  Sorumlusu  İş Tanımı
	040 Uluslararası KuruluşlarKüresel Ekonomik Kuruluşlar Konu Görevlisi  İş Tanımı
	041 Uluslararası Kuruluşlar Bölgesel Kuruluşlar Grup  Sorumlusu  İş Tanımı
	042 Uluslararası Kuruluşlar Bölgesel Kuruluşlar Konu Görevlisi  İş Tanımı
	043 Uluslararası Kuruluşlar Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar Grup  Sorumlusu  İş Tanımı
	044 Uluslararası Kuruluşlar Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar Konu Görevlisi  İş Tanımı
	045 İKİLİ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAPAK
	046 Organizasyon Şeması - İkili İlişkiler
	047 İkili İlişkiler Daire Başkanı İş Tanımı
	048 İkili İlişkiler Ülke Grup 1 Sorumlusu İş Tanımı
	049a İkili İlişkiler Ülke Grup 1 Görevlisi İş Tanımı
	049b-Tercüman
	050 İkili İlişkiler Ülke Grup 2 Sorumlusu İş Tanımı
	051 İkili İlişkiler Ülke Grup 2 Görevlisi İş Tanımı
	052 İkili İlişkiler Ülke Grup 3 Sorumlusu İş Tanımı
	053  İkili İlişkiler Ülke Grup 3 Görevlisi İş Tanımı
	054 İİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAPAK
	056 Organizasyon Şeması - İdari İşler ve Koordinasyon
	057 İİK Daire Başkanı İş  Tanımı
	058 İİK Personel İşleri ve Koordinasyon Grup Sorumlusu İş Tanımı
	059 İİK Personel ve İdari İşler Görevlisi İş Tanımı
	060 İİK Koordinasyon Görevlisi İş Tanımı
	061 İİK Sistem Destek Görevlisi İş Tanımı
	062 İİK Sekreter İş Tanımı
	063 İİK Bütçe ve Mali İşler Grup Sorumlusu İş Tanımı
	064 İİK Bütçe ve Performans Görevlisi İş Tanımı
	065 İİKMaaş ve Diğer Ödemeler Görevlisi İş Tanımı
	066 İİK Satın Alma Görevlisi İş Tanımı
	067 İİK Taşınır Kayıt Kontrol Görevlisi İş Tanımı
	068 İİK Evrak-Arşiv ve Dokümantasyon Grup Sorumlusu  İş Tanımı
	069 İİK Evrak ve Arşiv Görevlisi  İş Tanımı
	070 İİK Dokümantasyon Görevlisi  İş Tanımı
	071 İİK Evrak Dağıtıcısı  İş Tanımı
	072 İİK Eğitim Grup Sorumlusu İş tanımı
	073 İİK Yurt Dışı Eğitimler Görevlisi  İş tanımı
	074 İİK Yurt İçi Eğitimler Görevlisi  İş tanımı
	075 İİK İç Kontrol Sistemi Grup Sorumlusu İş tanımı
	076 İİK İç Kontrol Standartları Görevlisi İş tanımı
	077 İİK  İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Görevlisi İş tanımı
	078 İİK Sivil Savunma Sorumlusu İş Tanımı
	079 İŞ AKIŞ ŞEMALARI
	080 ABDGM - Temel Srç. Snfland.Tablosu
	081 DIŞ İLİŞKİLER ve AB KOORDİNASYON SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI KAPAK
	082 1.1.1 Uluslararası Kuruluşlar Rutin Yazışmalar iş akışı
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.01/01.01
	ŞEMA NO:
	ULUSLARARASI KURULUŞLAR RUTİN YAZIŞMALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI 
	ŞEMA ADI:

	083 1.1.2 DTÖ-iş akış-şeması-
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM. İKS. ŞMA.01/01.02
	ŞEMA NO:
	DTÖ TARIM MÜZAKERELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	084 1.1.3.1 STA - Müzakereler iş akış şeması
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.01/01.03.01
	ŞEMA NO:
	STA/TTA MÜZAKERELERİ
	ŞEMA ADI:

	085 1.1.3.2 STA - Birimlerin bilgilendirme  iş akış şeması
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.01/01.03.02
	ŞEMA NO:
	BİRİMLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE BİRİMLERDEN GÖRÜŞ ALINMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	086 1.1.4 Ticari Sorunlar İş Akış şeması
	AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.01/01.04
	ŞEMA NO:
	TİCARİ SORUNLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	087 1.1.5.1 İstatistik, Araştırma, Veri Toplama İş Akış Şeması
	AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI 
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.01/01.05.01
	ŞEMA NO:
	VERİ TOPLAMA 
	ŞEMA ADI:

	088 1.1.5.2 İstatistik, Araştırma, Raporlama İş Akış Şeması
	089 1.2.1 FAO-SEC PROJE İŞ AKIŞI
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.01/02.01
	ŞEMA NO:
	FAO-SEC PROJE ÇAĞRI VE KABUL İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	090 1.2.2 FAO-SEC JTO İŞ A
	İŞ AKIŞ SEMASI
	ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 
	 BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.01/02.02
	ŞEMA NO:
	FAO-SEC JTO GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞ SEMASI
	ŞEMA ADI:

	091 1.3.1   UK Üyelik İş Akış Şeması
	AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.01/03.01
	ŞEMA NO:
	ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK ANLAŞMASI VEYA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANMASI SÜRECİ
	ŞEMA ADI:

	092 1.3.2   UK Üyelik Aidatı
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.01/03.02
	ŞEMA NO:
	ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN ÜYELİK AİDATI ÖDEMELERİNİN TAKİBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	093 BİLGİ, GÖRÜŞ OLUŞTURMA ve ONAY SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI KAPAK
	094 2.1.1. makama arz iş akış şeması
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.02/01.01
	ŞEMA NO:
	MAKAMA ARZ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	095 2.2.1
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.02/01.01
	ŞEMA NO:
	MAKAMA OLURU İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	096a 2.3.1 Bilgi notu iş akışı
	096b 2.3.2   OECD-PSE
	097 2.4.1. standart görüş oluşturma iş akış şeması
	İŞ AKIŞ ŞEMALARI
	AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.02/04.01
	ŞEMA NO:
	GÖRÜŞ OLUŞTURMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	098 2.5.1 makale ve yayın hazırlama iş akış şeması
	ABDGM
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.02/05-01
	ŞEMA NO:
	MAKALE VE YAYIN HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	099a 2.5.2 rapor hazırlama iş akış şeması
	AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.02/05.02
	ŞEMA NO:
	RAPOR HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	099b 2.5.3 Bülten
	099c 2.7.1  ARAŞTIRMA TALEBİ İş Akış Şeması - Kopya
	100 PROJE HAZIRLAMA, UYGULAMA ve İZLEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI KAPAK
	101 3.1.1 Sektör Fişi Hazırlama ve Geliştirme Süreci İş Akış Şeması
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.03/01.01
	ŞEMA NO:
	SEKTÖR FİŞİ HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	102 3.2.1 Projelerin İzlenmesi iş akış şeması_bm
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.03/02.01
	ŞEMA NO:
	PROJELERİN İZLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	103 3.3.1 Proje Eğitimleri iş akış şeması_bm
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.03/03.01
	ŞEMA NO:
	PROJE EĞİTİMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	104 3.4.1 Proje uygulanması iş akış şeması_bm
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.03/04.01
	ŞEMA NO:
	PROJE UYGULANMASI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:
	İş Akış Şeması
	Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.03/04.01
	ŞEMA NO:
	Proje uygulanması süreci İş Akış Şeması
	ŞEMA ADI:

	104a 3.5.1 Sektörel İzleme Komiteleri bm - Kopya
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.03/05.01
	ŞEMA NO:
	SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ VE ALT KOMİTELERİ TOPLANTILARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	104b 3.6.1 Temel Dayanak Dokümanların Hazırlanması _bm - Kopya
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	AVRUPA BİRLİĞİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.03/06.01
	ŞEMA NO:
	TEMEL DAYANAK DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI VEYA KATKI SAĞLANMASI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:
	İş Akış Şeması
	Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.03/06.01
	ŞEMA NO:
	Temel Dayanak Dokümanların Hazırlanması veya Katkı Sağlanması Süreci İş Akış Şeması
	ŞEMA ADI:
	İş Akış Şeması
	Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.03/06.01
	ŞEMA NO:
	Temel Dayanak Dokümanların Hazırlanması veya Katkı Sağlanması Süreci İş Akış Şeması
	ŞEMA ADI:

	105 TOPLANTI ORGANİZASYONU ve SEKRETARYASI SÜRECİ  İŞ AKIŞ ŞEMALARI KAPAK
	106 4.1.1  ULUSLARARASI TOPLANTI DÜZENLEME İS A.Ş.1-A.Ş (Onarıldı)
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.04/01.01
	ŞEMA NO:
	ULUSLARARASI TOPLANTI DÜZENLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	107 4.1.2 TOPLANTI DÜZENLEME İS A.Ş.
	108 4.1.3 - FAO-SEC  Proje İzleme Değerlendirme Toplantısı iŞ AKIŞ SEMASI İŞ AKIŞI - Kopya
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.04/01.03
	ŞEMA NO:
	FAO-SEC PROJE İZLEME DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İŞ AKIŞ SEMASI
	ŞEMA ADI:

	109a 4.1.4
	109b 4.1.5 Balıkçılık Diyalog Toplantıları İş Akış Şeması
	109c 4.1.6 Bakliyat Komite Toplantısı, OECD İ.A.Ş
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.04/01.06
	ŞEMA NO:
	FAO, OECD VE BAKLİYAT KOMİTESİ TOPLANTISI İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	110 4.2.1-FTPP
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.04/02.01
	ŞEMA NO:
	FAO ALT BÖLGE OFİSİ İLE YÜRÜTÜLEN FAO –TÜRKİYE ORTAK PROGRAMI (FTPP) KAPSAMINDA YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI DÜZENLENMESİ VE ALINAN KARARLARIN TAKİBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	111 4.2.2. toplantı organizasyonu iş akış şeması
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	BİRİM:
	ABDGM.İKS.ŞMA.04/02.02
	ŞEMA NO:
	TOPLANTI ORGANİZASYONU İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI:

	112 ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve PROTOKOL SÜRECİ  İŞ AKIŞ ŞEMALARI KAPAK
	113 5.1.1 İş Akış Şeması
	114 5.1.2 İş Akış Şeması
	115 5.2.1 İş Akış Şeması
	116 5.2.2 İş Akış Şeması
	117 5.2.3 İş Akış Şeması
	118 5.2.4 İş Akış Şeması
	119 5.2.5 İş Akış Şeması
	120 5.3.1 İş Akış Şeması
	121 5.3.2 İş Akış Şeması
	122 5.3.3 İş Akış Şeması
	123 AB UYUM FAALİYETLERİ SÜRECİ  İŞ AKIŞ ŞEMALARI KAPAK
	124 6.1.1 AB Mevzuatının İncelenmesi ve Çevirisi - Tamer
	125 6.1.2 Mevzuat Hazırlama Çalışmasına Katkı - Hediye
	126 6.1.3 AB Mevzuatına Uyum Durumunun İncelenmesi - TOC - Ezgi
	127 6.2.1 Türkiye Ulusal Programı'nın Takibi
	128 6.2.2 İlerleme Raporu Katkısı Çalışmaları - Şebnem
	129 6.2.3 Teknik Mevzuat Bildirimi - Emine
	130 6.2.4 Strateji Belgesi - Aşiyan
	131 6.3.1 gümrük birliğiortaklık komitesi022013
	132 6.3.2 fındık danışma komitesi022013
	133 6.3.3 tarım balıkçılık alt kom.faal.022013
	134 6.3.4 iç koord.uyum kom.(İKUK)
	135 6.3.5 müzakere yönetim kurulu
	136 6.3.6 piyasa gözetim denetimi koord kurulu Duzeltme
	137 6.3.7 hayvan sağlığı01032013
	138 6.3.8 gıda güv bitk sağ vet Düzeltme
	139 6.3.9 fikri mülkiyet hakları
	141 6.3.11 güncel gelişm.takibi
	142 6.4 taiex isakis 02 11 2013 son
	143 BÜTÇE SÜRECİ  İŞ AKIŞ ŞEMALARI KAPAK
	144 7.1.1 Bütçe
	145 7.2.1 Performans Prg.
	146 SATIN ALMA HİZMETLERİ SÜRECİ  İŞ AKIŞ ŞEMALARI KAPAK
	147 8.1.1 Açık İhale
	148 8.1.2 Belli İstekler
	149 8.1.3 Pazarlık Us.
	150 8.2.1 Doğrudan Tmn Hzm.
	151 8.2.2 Doğr. Tem. Mal Al.
	152 8.3.1 DMO Alımları
	153 8.4.1 Taşınır Teslim
	154 8.4.2 Taşınır Kayıt Kontrol
	155 8.4.3 Taşınır Sayım
	156 İDARİ HİZMETLER SÜRECİ  İŞ AKIŞ ŞEMALARI KAPAK
	157 9.1.1 Personel Maaş
	158 9.1.2 Tarım Müşav Maaş
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM     
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.02
	ŞEMA NO  
	TARIM MÜŞAVİRLERİ MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	159 9.1.3 Y.içi - Y.Dışı Görev Yoll. 9.1.5 ile AYNI!
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.03-01.05
	ŞEMA NO  
	YURT İÇİ/ YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	160 9.1.4 Sür. Görev Yoll. Harc.
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.04
	ŞEMA NO  
	SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HARCIRAH İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	161 9.1.5 Y.çi - Y.Dışı Yoll. 159 TEKRAR!
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.03-01.05
	ŞEMA NO  
	YURT İÇİ/ YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	162 9.1.6 Emeklilik İşl.
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.06
	ŞEMA NO  
	EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	163 9.1.7 Kamu Zr. Tahsil
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.07
	ŞEMA NO  
	KAMU ZARARLARININ TAHSİLİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	164 9.1.8 İşçi Fz. Mes.
	165 9.1.9 Lojm. Talep
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.09
	ŞEMA NO  
	LOJMAN TALEP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	166 9.1.10 Birimde Görevlnd.
	167 9.1.11 Göreve Başl.
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.11
	ŞEMA NO
	GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI

	168 9.1.12 Görevden Ayrılm.
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.12
	ŞEMA NO  
	GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	169 9.1.13 İcra İşl.
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.13
	ŞEMA NO  
	İCRA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	170 9.1.14 Pers. Kiml. Kart
	171 9.1.15 Disiplin BİRLEŞTİRİLMİŞ!
	172 9.1.16 Snl. İzin
	173 9.1.17 Sağlık Rap.
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.17
	ŞEMA NO
	SAĞLIK RAPORU İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI

	174 9.1.18 Mal Bildirim
	175 9.1.19 İşçi Sicil
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.009/01.19
	ŞEMA NO  
	İŞÇİ SİCİL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	176 9.2.1 Arşiv
	177 9.3.1 Gelen Evr.
	178 9.3.2 Giden Evr.
	179 EĞİTİM SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI KAPAK
	180 10.1.1 Kntnj -1
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.010/01.01
	ŞEMA NO  
	KONTENJAN/ EĞİTİM ÖNERİLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	181 10.1.1 Kntnj -2
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.010/01.01
	ŞEMA NO  
	KONTENJAN DAHİLİNDEKİ YURT DIŞI EĞİTİMLER İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	182 10.1.2 Resmi Bursl
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.010/01.02
	ŞEMA NO  
	RESMİ DIŞ BURSLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	183 10.1.3 Özel Bursl
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.010/01.03
	ŞEMA NO  
	ŞAHSEN SAĞLANAN ÖZEL BURSLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	184 10.2.1 Y.Dışı Kuruluşl. Grvl.
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.IKS.ŞMA.010/02.01
	ŞEMA NO  
	YABANCI ÜLKELERİN RESMİ KURUMLARINDA VEYA ULUSLARARASI KURULUŞLARDA GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	185 10.3.1 Ayl.Bilg.Topl.
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.010/03.01
	ŞEMA NO  
	AYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	186 10.3.2 Rapor E-Ortam
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM
	ABDGM.İKS.ŞMA.010/03.02
	ŞEMA NO
	ELEKTRONİK ORTAM İLE PAYLAŞIM İŞ AKIŞ ŞEMASI 
	ŞEMA ADI

	187 10.4.1 Hizmet içi Eğitim Pl. -1 (1)
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM
	ADBGM.İKS.ŞMA.010/04.01/1
	ŞEMA NO
	HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI PLANLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI 
	ŞEMA ADI

	188 10.4.1 Hizmet içi Eğitim Uyg. Rap. -2+3
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.010/04.01/2
	ŞEMA NO  
	HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA ve RAPORLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	189 10.4.2 H.İçi Eğ. Prog. Dışı Eğit.
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM
	ABDGM.İKS.ŞMA.010/04.02
	ŞEMA NO
	HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMI DIŞINDAKİ EĞİTİMLER İŞ AKIŞ ŞEMASI 
	ŞEMA ADI

	190 10.4.3 ATAUM Eğit. prog. -1+2+3
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	BİRİM        
	ABDGM.İKS.ŞMA.010/04.03
	ŞEMA NO  
	ATAUM EĞİTİM PROGRAMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
	ŞEMA ADI 

	191 İÇ KONTROL SİSTEMİ SÜRECİ  İŞ AKIŞ ŞEMALARI KAPAK
	192 11.01 İKS Oluşturulması
	193 11.02 İKS Uygulaması
	194 11.03 İKSİzlenmesi
	195 EĞİTİM DENEYİM TABLOSU-KAPAK
	196 ABDGM Eğitim Deneyim Tablosu

