
MADDE 48 – (1) İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Genel Müdürlüğün yürüttüğü projelere ilişkin yatırım programını yapmak, izlemek, 

değerlendirmek ve koordine etmek, 

b) Genel Müdürlüğün cari ve yatırım bütçeleri ile performans programını, kalkınma plan 

ve programları ile stratejik plan çerçevesinde hazırlamak, değişiklik tekliflerini ilgili birimler ile 

işbirliği yaparak değerlendirmek, 

c) İç ve dış kaynaklı projelerin belirli periyotlarla fiziki ve nakdi performanslarını izlemek, 

gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek, 

ç) Bütçe, proje ve programlarla ilgili konularda daireler arası koordinasyonu sağlamak ve 

ilgili birimlere iletmek, 

d) Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme işlemlerini yapmak ve yıllık 

kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgileri hazırlamak ve ilgili birime göndermek, 

e) Genel Müdürlüğün iç kontrol ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve birimler arasında 

koordinasyonu sağlamak, 

f) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 

kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgili birime iletmek, 

g) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki mevzuat tekliflerini hazırlamak, 

tasarılar hakkında görüş oluşturulmasını sağlamak, diğer kurumlardan gelen kanun, yönetmelik 

gibi mevzuata ilişkin düzenlemelerle ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,32 

ğ) Genel Müdürlükçe yürütülen projelerde görevli elemanların yurtiçi ve yurtdışı eğitim 

programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi konularında Bakanlığın ilgili birimleri ile 

işbirliği yapmak, 

h) Yurt dışına gönderilecek ve yurt dışından gelecek heyet ve kişilerle ilgili çalışmalarda 

koordinasyonu sağlamak, uluslararası toplantıların düzenlenmesine yardımcı olmak, 

ı) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda diğer ülkeler ve uluslararası 

kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, uluslararası ikili ve teknik işbirliği anlaşmaları 

çerçevesinde görüş oluşturulmasını sağlamak, anlaşmalarda öngörülen hususların 

gerçekleştirilmesine Bakanlığın ilgili birimi ile koordinasyonu sağlamak, 

i) Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen yazılı ve sözlü soru önergelerinin 

cevaplandırılmasında koordinasyonu sağlamak, 

j) Genel Müdürlüğün personeliyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve Bakanlığın ilgili 



birimlerle koordinasyonu sağlamak, 

k) Genel Müdürlüğün evrak, kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek, gelen yazı 

ve belgelerin ilgili daire başkanlıklarına ve Makama sunulmasını sağlamak, 

l) Genel Müdürlüğün temizlik, aydınlatma, ısıtma, haberleşme, taşıma, bakım, onarım 

hizmetlerinin ilgili birim ile koordinasyonunu sağlamak, 

m) Genel Müdürlüğün ve daire başkanlıklarının malzeme, araç, gereç, kırtasiye ve sarf 

malzemesi ihtiyaçlarını tespit etmek, bunların temini için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

ile işbirliği yapmak, 

n) Genel Müdürlüğün taşınır mal işlemlerini yürütmek. 

o) Genel Müdürlük emrindeki hizmet taşıtlarının, daire başkanlıklarının ihtiyaçlarına göre 

tahsis, kullanım ve kontrolünü yapmak, bunların bakım, onarım ve yakıt ikmali işlerini yürütmek, 

ö) Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek ve 

araç gereçlerini temin etmek, 

p) Bağlı kuruluşların personel ve demirbaş konularıyla ilgili resmi yazışmaları yapmak, 

r) Genel Müdürlüğün personelinin tayin ve atama ile ilgili idari yargıya intikal etmiş 

konularda Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak gerekli yazışmaları yapmak, 

s) Kalkınma plan ve programları ile icra planında yer alan tedbirlerin uygulamalarını 

takip etmek, gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak, 

ş) Kanun, tüzük, yönetmelik, bakanlar kurulu kararı ve protokol taslakları ile birden fazla 

birimi ilgilendiren konularda Genel Müdürlük görüşünü tespit etmek ve Bakanlık içi ve dışı 

kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

t) Genel Müdürlüğün bilgi işlem ve veri tabanları ile ilgili çalışmalarda koordinasyonu 

sağlamak, 

u) Genel Müdürlüğün faaliyet raporlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek, 

ü) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 


