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Avrupa Birliği Kurumları

A. TEMEL AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KURUMLARI
1. AVRUPA PARLAMENTOSU

Avrupa Parlamentosu, 500 milyondan fazla Avrupa vatandaşının temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Bir başkan ve 750 üyeye sahip olan Parlamento 5 yılda bir AB 
vatandaşları tarafından doğrudan seçilmektedir. İlk doğrudan seçimler 1979 yılında 
gerçekleştirilmiştir. Her ülkenin Avrupa Parlamentosu’ndaki üyelerinin sayısı, 
nüfusu ile orantılı olarak belirlenmekte olup hiçbir ülke Parlamento’da 6’dan az ve 
96’dan daha fazla üyeye sahip olamaz. Parlamento üyeleri milliyetlerine göre değil, 
partilerin siyasi görüşlerine göre gruplandırılmaktadır. Parlamento, faaliyetlerini 
Strazburg (Genel Kurul), Lüksemburg (Sekretarya) ve Brüksel (Siyasi Grup ve 
Komite)’de yürütmektedir. 

Parlamento’nun yetkileri yasama, denetim ve bütçe olmak üzere üç kısma ayrılabilir. 
Yasama yetkisi Avrupa Komisyonu’nun teklifi üzerine AB Konseyi ile birlikte 
yasaların ve uluslararası anlaşmaların kabulü, genişleme kararları, Komisyon’un 
çalışma programını gözden geçirme ile Komisyon’a yasa teklifi için çağrıda 
bulunmayı kapsamaktadır. Denetim yetkisini AB’nin tüm kurumları üzerinde 
demokratik denetim, Komisyon başkanının seçimi ve Komisyon’un onaylanması, 
ödemelerin ifası (bütçe harcamalarının onaylanması), vatandaş dilekçelerinin 
incelenmesi ve soruşturmaların yapılması, Avrupa Merkez Bankası ile parasal 
politikaların görüşülmesi, Komisyon ve AB Konseyi’nin soruşturulması ile seçimlerin 
gözetimi oluşturmaktadır. Bütçe yetkisi ise AB Konseyi ile birlikte, AB bütçesinin 
oluşturulmasını ve AB’nin uzun dönem bütçesinin onaylanmasını kapsamaktadır. 

Kaynak: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_en
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2. AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KONSEYİ (Bakanlar Konseyi)

AB Konseyi, Parlamento ile birlikte AB’nin ana karar alma organıdır. AB Konseyi, Üye 
Devletlerin hükümetlerinde görev yapan bakanlardan oluşmakta ve Üye Devletlerin 
hükümetlerini temsil etmektedir. Kurum 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Konseyi olarak oluşturulmuştur. Merkezi Brüksel’de olan Konsey’in başkanlığı 6 aylık 
dönemler halinde Üye Devletler tarafından yürütülmektedir. Konsey, (Parlamento 
ile birlikte) AB mevzuatının müzakeresi ve kabulü, Üye Devletlerin politikalarının 
koordinasyonu, AB’nin dış ve güvenlik politikalarının geliştirilmesi, AB ile üçüncü 
ülkeler veya uluslararası örgütler arasında anlaşmaların imzalanması, yıllık AB 
bütçesinin (Parlamento ile birlikte) kabulü görevlerini yürütmektedir. 

AB Konseyi’nin toplam 10 farklı konfigürasyonu bulunmaktadır:

1. Genel İşler Konseyi, 
2. Dış İlişkiler Konseyi, 
3. Ekonomik ve Mali İşler Konseyi, 
4. Adalet ve İçişleri Konseyi, 
5. İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Hakları Konseyi, 
6. Rekabet Konseyi, 
7. Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi, 
8. Tarım ve Balıkçılık Konseyi, 
9. Çevre Konseyi, 
10. Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi

Konseyler gündemdeki konulara göre Üye Devletlerin ilgili bakanları nezdinde 
toplanır.  Konseyin beş ana sorumluluğu vardır: 

1. Avrupa yasalarını onaylamak - birçok politika alanında Avrupa 
Parlamentosu’yla beraber çalışır.

2. Üye Devletlerin politikalarını koordine etmek (Örneğin, ekonomik 
politikalar).

3. Avrupa Konseyi tarafından temelleri konmuş olan AB’nin ortak dış ve 
güvenlik politikasını geliştirmek.

4. AB ile diğer ülkeler veya uluslararası örgütler arasındaki uluslararası 
anlaşmaları sonuçlandırmak.

5. Avrupa Parlamentosu’yla beraber AB bütçesini onaylamak.
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AB Konseyi’nde kararlar üç farklı usul ile  alınmaktadır: oy birliği, oy çokluğu ve nitelikli 
çoğunluk. İstisnalar dışında Konsey’de esas oylama usulü nitelikli çoğunluktur. 
Herhangi bir yasal düzenlemenin kabulü için olumlu oyların Üye Devletlerin en az 
%55’ini ve toplam AB nüfusunun en az %65’ini temsil ediyor olması gerekmektedir.

Üye Devletler, sırayla, Konsey toplantılarını organize etmekten sorumlu olan Konsey 
Başkanlığı’nı altı ay süreyle üstlenirler. Her AB üyesi ülke, Brüksel de kendisini AB 
seviyesinde temsil edecek ve ulusal çıkarlarını koruyacak daimi bir grup (‘temsilcilik’)  
bulundurur. Her temsilciliğin başı, temsilci ülkenin AB büyükelçisidir ve birlikte 
Daimi Temsilciler Meclisi (COREPER)’ni oluştururlar.

Kaynak:https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_en, http://www.consilium.
europa.eu/en/council-eu/, Avrupa Birliği Nasıl Çalışır? (2009,2014), AB Yayın Ofisi. 
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3. AVRUPA KOMİSYONU

Rolü, yasa teklifleri sunarak ve yürürlükteki mevzuatı uygulayarak; başta ortak 
politikaların ve bütçenin uygulanması olmak üzere Avrupa Birliği’nin ortak çıkarlarını 
geliştirmektir. 

Komisyon, AB’nin çıkarlarını bir bütün olarak temsil eden ve savunan siyasi olarak 
bağımsız bir kurumdur. AB’nin kurumsal sistemi içindeki itici güçtür. Yasa, politika 
ve eylem programları teklifleri sunar. Avrupa Parlamentosu ve Konsey kararlarının 
uygulanmasından da sorumludur. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası dışındaki 
konularda Birliği dünyada temsil eder. 

Komisyon üyeleri “Komiser” olarak da bilinirler. Komiserlerin her biri kendi 
ülkelerinde siyasi görevlerde bulunmuş, birçoğu bakanlık yapmıştır ancak Komisyon 
üyeleri olarak Birliğin ortak çıkarları için çalışmayı taahhüt ederler. Komisyon, 
kendisini bir gensoru ile feshetme yetkisini elinde bulunduran Parlamento’ya karşı 
siyasi olarak sorumludur. Parlamento’nun bütün oturumlarına katılır. Komisyon 
Parlamento’da politikalarını açıklayarak gerekçelendirmek zorundadır. Parlamento 
üyeleri tarafından yöneltilen yazılı ve sözlü soruları düzenli olarak yanıtlar. 

Komisyon’un Atanması: Her beş senede bir Avrupa Parlamentosu seçimlerinden 
sonraki altı ay içerisinde yeni bir Komisyon atanır. Üye devletlerin hükümetleri 
Avrupa Parlamentosu tarafından seçilmek üzere yeni bir Komisyon Başkanı önerirler. 
Önerilen Komisyon Başkanı, üye devlet hükümetleri ile müzakere içerisinde 
Komisyon’un diğer üyelerini de seçer. Yeni Parlamento, önerilen her adayla mülakat 
yapar ve Kurulun tümü onaylanırsa yeni Komisyon, takip eden Ocak ayında resmi 
olarak göreve başlayabilir. Komisyon’da yaklaşık 33.000 kişi çalışmaktadır. 

Kaynak: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
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4. AVRUPA KOMİSYONU GENEL MÜDÜRLÜKLERİ 

4.1. Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN)

Avrupa Komisyonu’nun altında yer alan Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü 
(DG ECFIN), Ekonomik ve Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrük Komiseri’ne 
bağlıdır. DG ECFIN’in yaklaşık 510 personeli Brüksel’de, diğer 620 personeli de 
Lüksemburg’da görevini yürütmektedir.

DG ECFIN, rekabetçi ve istihdam bakımından zengin ekonomileri teşvik ederek 
AB vatandaşlarının ekonomik refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır.

Bu amaçla, Genel Müdürlük, makroekonomik ve mali istikrarı korurken, 
akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye yönelik politikalar 
geliştirilmesine aşağıdaki yöntemleri kullanarak katkıda bulunmaktadır: 

1. Gerekli yapısal reformların uygulanması,
2. Sağlam kamu maliyesi ve uygun bir politika karışımının sağlanması ve devam 

ettirilmesi,
3. Üretken ve beşeri sermayeye yapılan yatırımın teşviki.

Bu çalışmalar daha derin ve adil bir Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB)’in 
oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm, http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/
organisation/mission_en.pdf



6

Avrupa Birliği Kurumları

4.2. Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü (DG REGIO)

AB Bölgesel Politikası bir yatırım politikası olup istihdam oluşturulması, ekonomik 
büyüme, hayat kalitesinin geliştirilmesi ile sürdürülebilir kalkınma konularını 
desteklemektedir. Bu konularda faaliyet gösteren Genel Müdürlüğün misyonu, 
tüm bölgelerde ve şehirlerde yaşayanların potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri 
için uygun koşulların sağlanmasıdır. Genel Müdürlük açıklık, dürüstlük, tarafsızlık, 
şeffaflık ve sorumluluk temel değerleri çerçevesinde çalışmakta; en yüksek 
standartlar ile en iyi sonuçları elde etmeyi taahhüt etmektedir. Çalışmalarını 700 
personel ile yürütmektedir. Genel Müdürlük, büyüme yatırımlarını ve istihdam 
yaratmayı amaç edinerek çalışmaktadır. 

İhtiyaçları ve finans yatırımlarını değerlendirerek uzun vadeli AB perspektifinden 
sonuçları incelemek için; Üye Devletler, bölgeler ve diğer paydaşlar ile işbirliği 
içinde çalışmaktadır. 

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm 
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4.3. İklim Eylemi Genel Müdürlüğü (DG CLIMA)

İklim Eylemi Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu’nun AB ve uluslararası 
düzeyde iklim değişikliği konusundaki çalışmalarını yürütür. AB’nin 2020 ve 
2030 iklim hedeflerine ulaşmak için, sera gazı emisyonları ve ozon tabakası 
konuları başta olmak üzere, uygun maliyetli politikalar formüle etmekte ve 
uygulamaktadır. Düşük karbon teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerle 
ilgili adaptasyon tedbirlerine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Misyonu:

• İklim politikalarını ve stratejilerini formüle ve koordine etmek,
• Uluslararası iklim müzakerelerine öncülük etmek,
• AB’nin emisyon ticareti sistemini uygulamak,
• AB’ ye Üye Devletlerin ulusal emisyon düzeylerini izlemek,
• Düşük karbon teknolojileri ve adaptasyon tedbirlerini geliştirmektir.

Kaynak: http://ec.europa.eu/clima/about-us/mission/index_en.htm 
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4.4. Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD)

AB Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD), 
Gümrük Birliğini korumak, geliştirmek ve yönetmekle sorumludur. Genel 
Müdürlük, Üye Devletler ve ekonomik faaliyet gerçekleştirenlerin mevcut 
ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklara hem Birlik içinde, hem de uluslararası 
seviyede karşılık verebilmelerini sağlamak için vergi ve gümrük alanlarında 
çözüm üretir ve aşağıdakileri hedefler: 

• AB’de vergi ve gümrük yönetimini modernize etmek ve basitleştirmek, 
mevzuatın doğru aktarımı ve uygulanmasında Üye Devletlere yardımcı 
olmak, aday devletlerin Birliğin gümrük ve vergi mevzuatına uyumunu 
sağlamak,

• AB’nin dış sınırlarını yönetmek ve güvenliğini sağlamak, uluslararası arz 
zincirini güçlendirmek ve yasadışı ticaret ile mücadele etmek,

• Üye Devletlerin vergi sistemleri arasındaki farklardan doğan piyasa 
aksaklıklarını sınırlamaya yönelik gelir vergisi ve kurumlar vergisine ilişkin 
uygun bir doğrudan vergi stratejisi ortaya koymak, 

• Uygun, modern ve basit bir Katma Değer Vergisi geliştirmek; dolandırıcılık 
ve vergi kaçırmayla mücadeleye yardımcı olmak.

• Uluslararası düzeyde çalışarak vergilendirme, gümrük ve bilgi değişimini 
geliştirmek; vergi, gümrük ve daha ileri hedefler arasındaki uyumu 
sağlamak,

• Enerji vergilendirmesini düşük karbon ekonomisinin gerekliliklerine göre 
düzenlemek.

Kaynak:http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/ about/welcome/mission_statement_
en.pdf 
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4.5. Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü (DG AGRI)

Merkezi Brüksel’dedir. 1000 kişilik personel ile çalışmalarını yürütmektedir.  
Yapısal politikalarla ilgili çalışan diğer genel müdürlüklerle işbirliği içinde tarım 
ve kırsal kalkınma politikalarını uygulamakla görevlidir. Bünyesinde 11 Müdürlük 
yer almaktadır. Bu müdürlükler, Ortak Tarım Politikası kapsamında yer alan 
desteklemeler, piyasa tedbirleri, kırsal kalkınma politikası, kalite politikası, 
analiz, değerlendirme ile uluslararası tarımsal ilişkiler konularında çalışmalarını 
yürütmektedir. 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’nün misyonu, Avrupa tarımının 
sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek ve kırsal alanların iyileşmesini sağlamaktır.  
Bu misyonu aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmeyi hedefler:

• Gıda üretiminin sürekliliğini sağlamak, 
• Tarımsal üretim ve fiyat istikrarını sağlamak, 
• Doğal kaynakların sürekliliğini sağlamak, 
• İklim değişikliği, biyoçeşitlilik, toprak ve su ile kırsal kalkınmayı baz alan 

bölgesel gelişmeyi sağlamak,
• Kırsal alanları güçlendirmek.

Ayrıca Genel Müdürlüğün görevleri arasında, AB bütçesini, yüksek standartlı 
mali yönetim anlayışıyla, yönetim ve kontrol sistemlerine ve şeffaflık ilkesine 
uygun bir şekilde yönetmek; OTP’yi AB Antlaşması, uluslararası yükümlülükler ve 
mevzuatın sadeleştirilmesi gereğine uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütmek; 
uyum, rekabetçilik, istihdam, araştırma, iklim eylemlerini de kapsayacak şekilde 
çevre, gıda güvenilirliği ve OTP dışı politikalar gibi AB’nin diğer politikalarına 
katkı sağlamak bulunmaktadır. 

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm 
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 4.6. Bilişim Genel Müdürlüğü (DG DIGIT)

Bilişim Genel Müdürlüğü (DG DIGIT) AB politikalarında kullanmak ve Komisyon’un 
iç idaresine destek olmak amacıyla dijital hizmetleri yerine getirmektedir. Bu 
amaç çerçevesinde DG DIGIT, Avrupa Komisyonu’na ve gerektiğinde diğer AB 
kurum ve organlarına yüksek kalite ve yenilikçilik çerçevesinde şunları sağlar:

• Çalışma çözümleri: Çalışanlar için yeni çalışma şekilleri ve işbirliği yolları 
üretmek;

• İş çözümleri: Kurumsal Bilişim Yönetişimi Stratejisi çerçevesinde akılcı iş 
süreçlerini destekleyen bilgi sistemleri oluşturmak; 

• Altyapı çözümleri: Güvenilir, uygun maliyetli ve güvenli altyapı ve hizmetler 
sağlamak;

• Etkili çözümler: Bilişim yatırımları ile iş önceliklerini eşleştirmek, stratejik 
ortaklarla ilişkiler tesis etmek, Kurum için iş değeri ile risk arasında denge 
sağlamak.

DG DIGIT’in vizyonu, Komisyonda dijital liderlik rolü almak ve bu rolü ileriye 
taşımaktır. DIGIT, Birliğin AB politikalarını daha iyi ve daha verimli uygulaması 
ve yeni teknolojilerle gelen fırsatlardan tamamen yararlanması için bilişimin 
dönüşümüne öncülük etmekte ve bilişimi geliştirmektedir.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/identity_en.htm
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4.7. Enerji Genel Müdürlüğü (DG ENER)

DG ENER AB’nin enerji politikasını uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlar. Avrupa 
için sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi bir enerji politikasını hedef alır. 

Amaçları:

• Vatandaşlara ve iş çevrelerine rekabetçi fiyat ve teknolojik olarak gelişmiş 
enerji hizmeti sunulması,

• 2020 hedefleriyle uyumlu sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmek, 2050 
hedefine yönelik dekarbonizasyon hedefine yönelik çalışmalar yapmak,

• Güvenli enerji arzı için uygun koşulları sağlamak,
• 2020 Avrupa Ekonomi Stratejisini desteklemek,
• Enerji piyasasını izlemek,
• Yenilenebilir enerji ve nükleer enerjinin yasal çerçevesi konusunda 

çalışmalar yapmak,
• Enerji sektörü konusunda kısa, orta ve uzun vadeli analizler yapmak,
• Var olan AB Enerji Politikasını teşvik etmektir.

Kaynak: https://ec.europa.eu/energy/en/about-us 
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4.8. Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü 
(DG NEAR)

Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel 
Müdürlüğü (DG NEAR), AB’nin komşuluk ve genişleme politikaları ile ilgili işleri 
yürütmenin yanı sıra Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve Avrupa Serbest Ticaret 
Birliği (EFTA) ülkeleri ile ilişkileri koordine etmektedir. DG NEAR’ın Brüksel’de ve 
çeşitli ülkelerdeki AB Delegasyonlarında yaklaşık 1650 çalışanı bulunmaktadır.

DG NEAR, Avrupa’nın doğu ve güney komşularına yardım faaliyetleri 
aracılığıyla, reformların gerçekleştirilmesi ile demokrasinin derinleştirilmesini 
desteklemekte ve Avrupa çapında refahın, istikrarın ve güvenliğin 
güçlendirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca,  söz konusu bölgelerde AB değerlerini, 
politikalarını ve çıkarlarını destekleyen DG NEAR, AB ile komşuları arasında özel 
ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

DG NEAR, genişleme alanında ise; AB Anlaşması ve Avrupa Konseyi tarafından 
belirlenen kriterleri karşılayarak AB’ye katılma amacı olan ülkelere destek 
vermektedir. Aday ülkelerdeki ilerlemeyi yakından takip eden DG NEAR, aday 
ve potansiyel aday ülkelerin AB ile ikili ilişkilerini yönetmekte ve hukukun 
üstünlüğü, ekonomik yönetişim ve kamu yönetimi konularında reformların 
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemektedir.

Bunlara ek olarak, ülkemizin de faydalanıcısı olduğu Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA) fonları da yine DG NEAR tarafından yönetilmektedir. IPA kapsamında 
2014-2020 yılları arasında ülkemize 11.150 Milyon Avro fon ayrılmış olup bu 
bütçeden tarım ve kırsal kalkınma sektörüne ayrılan miktar 912,2 milyon 
Avro’dur.

Kaynak: http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/ index_en.htm 
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4.9. Dış Politika Araçları Servisi (FPI)

Önemli uluslararası güçlerle stratejik ortaklığı bulunan AB, çevresindeki bir dizi 
devletle de ikili Ortaklık Anlaşmaları imzalanmıştır. AB yurtdışında, büyükelçilik 
benzeri işlevlere sahip olan 141 adet “AB Delegasyonu” aracılığıyla temsil 
edilmektedir.

Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nin (EEAS) yanı sıra yeni bir Komisyon servisi olarak 
hizmet veren Dış Politika Araçları Servisi (FPI), Avrupa Birliği Dışişleri ve 
Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye doğrudan rapor 
vermektedir. FPI, EEAS ve AB Delegasyonları ile yakın ilişki içinde çalışmaktadır. 
Görevleri arasında;

• Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’na ait bütçenin kullanımı,
• Kriz mukabele ve önleme tedbirlerinin İstikrar ve Barışa Katkı Sağlama Aracı 

(IcSP) kapsamında finansmanı,
• İdam cezası veya işkencenin uygulanmasına yönelik kullanılabilecek 

malların ticaretinin önlenmesine yönelik çalışılması,
• Sanayileşmiş ülkelerle işbirliğinin sağlanması,
• Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı kapsamında seçim gözlem 

görevlerinin yürütülmesi,
• Yaptırım önerilerinin hazırlanması ve uygulanması,
• AB düzeyinde Kimberley Süreci Sertifikasyon Sisteminin uygulanması 

bulunmaktadır.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/about/index_en.htm 
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4.10. Çevre Genel Müdürlüğü (DG ENV)

Şimdiki ve gelecek nesiller için çevreyi korumayı, mevcut durumu sürdürmeyi ve 
geliştirmeyi hedefleyen, yüksek düzeyde çevrenin korunmasını sağlayan ve AB 
vatandaşlarının yaşam kalitesini muhafaza eden politikalar öneren ve uygulayan 
bir birimdir. DG ENV, yaklaşık 500 personele sahiptir.

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Komiseri’nin sorumluluğundaki Genel Müdürlük, 
ayrıca üye devletlerin uluslararası toplantılarda çevresel konularda Avrupa 
Birliği’ni temsil etmelerini ve AB çevre hukukunu doğru şekilde uygulamalarını 
sağlamaktadır. 

DG ENV: 

• Doğal yaşamları koruyan, havayı ve suyu temiz tutan politikalar ve yasal 
düzenlemeler önermekte,

• Atıkların uygun bir şekilde bertarafını sağlamakta,
• Zehirli kimyasallar hakkındaki bilgiyi geliştirmekte ve
• İşletmelerin sürdürülebilir ekonomiye yönelmesine yardımcı olmaktadır.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm, http://ec.europa.eu/environment/basics/home_en.htm
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4.11. Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü (DG MARE)

Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü (DG MARE) Ortak Balıkçılık Politikası 
ve Entegre Denizcilik Politikası’nın uygulanmasından sorumlu Komisyon 
birimidir. Brüksel’de 400 personel ile faaliyetlerini yürüten Genel Müdürlük; 
Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Komiseri’nin siyasi liderliğinde çalışmalarını 
yürütmektedir. DG MARE, şimdiki ve gelecek nesiller için, Avrupa denizcilik 
ekonomisinin potansiyelini geliştirmek, aynı zamanda güvenilir ve istikrarlı 
deniz ürünleri arzını, sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak, sağlıklı denizleri ve 
refah sahibi kıyı topluluklarını güvence altına almak için çalışmaktadır. 

Genel Müdürlüğün sorumlu olduğu denizcilik konuları:

• Mavi büyüme (su ürünleri yetiştiriciliği, yenilenebilir enerji, biyoteknoloji, 
kıyı ve deniz turizmi, mineral kaynaklara ilişkin sektörlerin geliştirilmesi),

• Denizciliğe ilişkin veri ve bilgiler,
• Entegre denizciliğin izlenmesi,
• Deniz havzası stratejileridir.

Genel Müdürlüğün sorumlu olduğu balıkçılık konuları:

• Balıkçılığın yönetimi ve kontrolü,
• Uluslararası balıkçılık politikaları,
• Balıkçılık piyasası ve ticaret politikası,
• Politikaların finansmanıdır.

Kaynak: http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm, http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_
en.htm, http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.htm, 
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4.12. Avrupa Komisyonu Bütçe Genel Müdürlüğü (DG BUDG)

Bütçe Genel Müdürlüğü, Brüksel’de yer alan beş Müdürlükten oluşmaktadır. 
Genel Müdürlük’te AB ülkelerinden gelen, muhasebe, ekonomi, finans, işletme, 
programlama, denetim, hukuk, iletişim, insan kaynakları, Avrupa idaresi ve 
diğer alanlarda uzman yaklaşık 500 personel çalışmaktadır. 

Bütçe Genel Müdürlüğü, taslak bütçenin hazırlanmasından uygulanmasına 
ve Avrupa Parlamentosu tarafından serbest bırakılmasına kadar tüm bütçe 
döngüsünü yürütür. 

Bütçe Genel Müdürlüğü, özellikle aşağıda yer alan kilit konularda görev yapar:

1. Çok yıllı mali çerçeve doğrultusunda AB harcamalarının yönetimi,
2. Taslak bütçenin hazırlanması ve bütçe sürecine katkı sağlanması,
3. AB bütçesi öz kaynakları sistemini yönetmek,
4. Bütçe düzenleyici çerçevesini, özellikle Mali Tüzüğü yönetmek,
5. Bütçenin uygulanması hakkında rapor hazırlamak,
6. Merkezi hazineyi yönetmek,
7. Avrupa Birliği’nin yıllık konsolide hesapları ile birlikte Komisyon’un ve diğer 

kurumların yıllık hesaplarını hazırlamak,
8.  Bütçenin uygulanmasında Komisyon birimlerini desteklemek,
9. Sağlam mali yönetimi ve sonuç odaklı bütçeyi teşvik etmek,
10. Mali yönetim ve muhasebe kurumsal bilgi teknolojileri sistemini yönetmek,
11. Hazırlık aşamasından Parlamento ve Konseyin serbest bırakma tavsiyelerinin 

takip edilmesine kadar serbest bırakma prosedürünü koordine etmek.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm,  http://ec.europa.eu/dgs/budget/mission/index_en.htm 
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4.13. Çeviri Genel Müdürlüğü (DGT)

Çeviri Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu’nun çeviri hizmeti sağlayan 
birimidir. Avrupa Birliği’nin tüm resmi dilleri çalışma alanındadır. 2500 kişilik bir 
kadro ile, Çeviri Genel Müdürlüğü dünyanın en büyük çeviri hizmeti sağlayan 
kurumlarından biridir. Merkezi Brüksel’dedir. 

Görevleri:

• Komisyon tarafından hazırlanan ve gönderilen yasaları, politika belgelerini, 
raporları, yazışmaları ve diğer yazılı metinleri çevirmek.

• Komisyon tarafından kaleme alınan orijinal belgeleri düzenlemek, diğer 
dillere çevirmektir.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/translation/whoweare/index_en.htm 
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4.14. Tercüme Genel Müdürlüğü (DG SCIC)

AB Komisyonu Tercüme Genel Müdürlüğü (DG SCIC) AB Komisyon’unun 
konferans ve organizasyonlarında çeviri hizmeti sunan organıdır. Çeviri Genel 
Müdürlüğü’ nden (DGT) farkı sözlü çevirileri yapmasıdır. Ayrıca, Komisyon’un 
şeffaflık ilkesi gereği, düzenlenen toplantılar hakkında bilgilendirmeler yayımlar. 
AB tüzük ve direktiflerinin resmi dillere çevirisini gerçekleştirmekte ve yılda 
yaklaşık 11.000 toplantıda tercüme hizmeti vermektedir. 

AB’nin masada herkese kendi dilinde konuşma hakkını tanıması, çeviri 
hizmetlerini önemli hale getirmektedir. Çevirmenler genellikle AB Komisyonu, 
AB Konseyi, Parlamento, Bölgeler Komitesi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal 
Komitesi, Avrupa Yatırım Bankası ile üye devletlerin ajansları ve ofislerinde 
çalışmaktadırlar.

2014 yılı verileri ile DG SCIC’e ilişkin bazı veriler aşağıda sıralanmaktadır:
• 551 kadrolu, günde 300-400 serbest çalışan tercümanı bulunmaktadır.
• 3000’den fazla akredite edilmiş serbest çalışan tercüman görev yapmaktadır.
• Günde 50-60 toplantı yapılmakta; bu 11.200 toplantı iş gününe tekabül 

etmektedir.
• Genel Müdürlük 111.000 çevirmen iş günü çalışma potansiyeline sahiptir.
• Toplam faaliyet gideri: 126.000.000 Avro tutarındadır.
• AB Vatandaşı başına yıllık maliyeti 0,25 Avro’dur.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/scic/about-dg-interpretation/ index_en.htm 
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4.15. Adalet ve Tüketiciler için Avrupa Komisyonu Genel Müdürlüğü (DG JUST)

Başlıca görev alanı, adalet, tüketici, cinsiyet eşitliği politikaları, demokrasi, 
özgürlük, hoşgörü, hukukun üstünlüğü konularıdır. Amacı AB vatandaşlarının 
oturma, seyahat, ticaret, alışveriş, başka bir Üye Devlette çalışma haklarına 
ilişkin güvenli ortam sağlama ve bu haklarının korunduğuna ilişkin güvenlerini 
korumaya yönelik önlemleri oluşturmaktır. Bu konulardaki sınır ötesi sorunlara 
yönelik pratik çözümler sunar.

Genel Müdürlük beş Müdürlükten oluşmaktadır: 
• Sivil Adalet Müdürlüğü, 
• Cezai Adalet Müdürlüğü, 
• Temel Haklar ve Birlik Vatandaşlığı Müdürlüğü, 
• Eşitlik Müdürlüğü,
• Tüketiciler Müdürlüğü.

Kaynak: http://ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm 
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4.16. Mobilite ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü (DG MOVE)

Mobilite ve ulaştırma bugünün dünyasında büyük rol oynamaktadır. Bu 
doğrultuda, Komisyon’un amacı, verimli, güvenli, çevre dostu bir mobiliteyi teşvik 
etmek ve rekabetçi bir sanayi için büyüme ve istihdam koşulları sağlamaktır. 

Mobilite ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği’ne Üye Devletler, Avrupa 
sanayisi, vatandaşlar ve paydaşlarla uyum içinde çalışır.

İlgili kuruluşlar:

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA): Misyonu, deniz kazaları, gemilerden 
kaynaklanan kirlilik ve denizde insan hayatının kaybı riskini azaltmaktır.

Avrupa Hava Güvenliği Ajansı (EASA): Misyonu, sivil havacılıkta, güvenlik ve 
çevre koruma açısından en yüksek ortak standartları teşvik etmektir.

Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA): Ajans, Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi 
(ERTMS) projesi için sistem yetkilisi olarak görev yapar.

Rekabet ve Yenilik Ajansı (EACI): Enerji, ulaştırma, çevre, rekabet, yüksek kaliteli 
programlar ve girişimler için çalışmaktadır.

Yenilik ve Ağ Yürütme Ajansı (INEA): Misyonu, altyapı ve araştırma projelerinin 
yönetiminde uzmanlaşmayı teşvik etmek ve uygulamayı daha kaliteli hale 
getirmektir. Ayrıca ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon alanlarında proje 
sahipleri, komisyon ve paydaşların yararına faaliyetleri ve sinerjiyi teşvik etmek 
de görevleri arasındadır.

Kaynak: http://ec.europa.eu/transport/about-us/index_en.htm 
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4.17. Ticaret Genel Müdürlüğü (DG TRADE)

AB Ticaret Genel Müdürlüğü, Üye Devletlerin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinin 
AB Ortak Ticaret Politikası çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır. Bu politika 
Üye Devletlerin üçüncü ülkeler ile ticaret müzakerelerini, ihracatçıların ve 
ithalatçıların pazara erişiminin geliştirilmesi, uluslararası ticarette adil ticaretin 
uygulanması ve ticaretin sosyal ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi gibi 
konuları kapsamaktadır.

Ortak Ticaret Politikası, sadece sanayi mallarını kapsamaktadır. Tarım 
ürünlerindeki ticaret Ortak Tarım Politikası kapsamında ele alınmaktadır. Ayrıca, 
standartlar veya insan, hayvan ve bitki sağlığına yönelik düzenlemeler kapsam 
dışıdır. 

AB Ticaret Genel Müdürlüğü, AB ticaret ve yatırım politikasının geliştirilmesi ve 
uygulanması ile iş çevreleri ve çalışanlar için düzgün işleyen bir ticaret ve yatırım 
ortamının geliştirilmesini sağlamaktadır. 

Kaynak: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/    
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4.18. Rekabet Genel Müdürlüğü (DG COMP)

Rekabet politikası AB iç pazarının hayati bir parçasıdır. Bu politikanın amacı 
AB’deki herkesin, daha iyi ürün ve daha ucuz hizmet temin edebilmesidir. Rekabet 
politikasının amacı şirketlerin adil bir rekabet ortamı içerisinde olmalarının 
sağlanmasıdır. Bu durum, girişimcilik ve verimliliğin artırılması ile tüketiciler için 
daha fazla seçenek yaratacak; fiyatların düşmesini ve kalitenin yükselmesini 
sağlayacaktır. Bu nedenle AB rekabetçi olmayan davranışlarla mücadele eder, 
şirket birleşmelerini denetler, destekleri belirler ve liberalizasyonu destekler.  

Rekabet Genel Müdürlüğü rekabet politikası araçlarını ve piyasa uzmanlığını 
kullanarak sendika işleri, büyüme ve yatırım hedeflerine katkı sağlar. Bu alanların 
içinde tek dijital pazar, enerji birliği, finansal servisler, sanayi politikaları ve vergi 
kaçırmanın önüne geçilmesi gibi konular vardır.

Kaynak: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/    
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4.19.  İnsan Kaynakları ve Güvenlik Genel Müdürlüğü (DG HR)

İnsan Kaynakları ve Güvenlik Genel Müdürlüğü, insan kaynaklarının yönetiminden 
ve Avrupa Komisyonu’nun iç güvenliğinin korunmasından sorumludur. Bu görevlerini 
sürdürürken;

• Kaynakların etkin ve verimli kullanılması kapsamında Komisyon stratejisine 
sağlanabilecek katkının en iyi hale getirilmesi için insan kaynakları çerçevesini 
belirler.

• İnsan kaynakları hizmetlerini işe alımdan emekliliğe ve sonrasına kadar tüm 
istihdam döngüsünü kapsayarak, etkin ve verimli şekilde Komisyon’a sunar.

• İnsan kaynakları işlevlerini profesyonelleştirerek ve süreçleri otomasyona 
geçirerek insan kaynakları hizmetlerinin sunulmasını destekler.

• Kalite hizmetlerinin zamanında ve verimli şekilde kuruma ve personele 
sunulmasını temin eder.

• Çalışan personel için sağlık desteği sağlar ve eğitime yönelik tedbirler 
oluşturur.

• İstihdamın tüm aşamalarında personelin, varlıkların, faaliyetlerin ve bilginin 
korunmasını ve güvenliğini sağlar.

• Personel Tüzükleri ile bağlantılı alanlarda diğer Kurumlar ile işbirliği yapar 
ve koordinasyonu sağlar.

• Belirli zamanlarda politikalar, eylemler ve girişimler hakkında Komisyon 
üyeleri ile iletişim kurar.

• Diğer dış paydaşlarla iletişim kurar ve koordinasyonu sağlar.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/mission_en.htm ,  http://ec.europa.eu/dgs/human-
resources/human_resources_en.htm ,  http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/security_en.htm 
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4.20. Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü (DG DEVCO)

Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü, Avrupa’nın uluslararası 
işbirliği ve kalkınma politikasını oluşturmaktan ve dünya çapında gerçekleştirilen 
yardım faaliyetlerinden sorumludur. DG DEVCO’nun görevleri arasında;

• Gelişmekte olan ülkelerle işbirliği,
• Komisyon’un diğer birimleriyle ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi ile birlikte 

çalışmak,
• Dünyada yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve 

çevresel kalkınmanın sağlanması, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan 
haklarına saygının ön plana çıkarılması amacıyla Avrupa Birliği Kalkınma 
Politikası ve tematik politikaların oluşturulması,

• AB ve Üye Devletler arasında kalkınma alanında işbirliği ve AB’nin bu 
konuda uluslararası alanda temsili konusunda koordinasyonun sağlanması 
bulunmaktadır. 

Kaynak: http://ec.europa.eu/europeaid/about-development-and-cooperation-europeaid_en 
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4.21. Ortak Araştırma Merkezi (JRC)

Avrupa Komisyonu’nun bilim ve bilgi servisi olan Ortak Araştırma Merkezi 
(JRC)’nin görevi, her aşamasında bağımsız kanıt sağlayarak AB politikalarını 
desteklemektir. JRC, sağlıklı ve güvenilir bir çevre, güvenli enerji kaynakları, 
sürdürülebilir hareketlilik ile tüketici sağlığı ve güvenilirliğine ilişkin araştırmalarla 
AB vatandaşlarının yaşamlarını doğrudan etkileyen çalışmalar yürütmektedir.

JRC’nin Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğe JRC’nin görevleri ve bilimsel teknik 
ve mali yönetimine ilişkin tavsiye verir. 

JRC’nin bilimsel çalışmalarının çoğu Avrupa Komisyonu Genel Müdürlükleri’nin 
politikalarına yöneliktir. Ancak merkez, inovasyonu teşvik etmek, yeni yöntemler, 
araçlar ve standartlar geliştirmek gibi görevlerin yanı sıra başlıca toplumsal 
sorunlara da eğilmektedir. 

Merkez, teknik bilgileri Üye Devletler, bilimsel topluluklar ve uluslararası 
ortaklarla paylaşmaktadır. Ayrıca JRC, bilim adamlarının çeşitli işbirliği 
anlaşmaları sayesinde, birçok JRC tesisine erişimi bulunan dünya çapında binden 
fazla örgüt ile işbirliği halindedir.

JRC, AB’nin araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 Çalışma Programı 
tarafından öngörülen başarılı bilgi ve inovasyon yatırımlarını destekleyen en 
önemli aktör konumundadır.

Kaynak: https://ec.europa.eu/jrc/en
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4.22. Sağlık ve Gıda Güvenilirliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE)

DG SANTE Avrupa’nın daha sağlıklı, güvenilir bir yer olması, vatandaşlarının 
ihtiyaçlarına göre daha güvenilir bir şekilde korunmasını sağlar.

Sıfır riske dayalı bir toplum yaratılması mümkün olmayabilir ancak risklerin, 
olabildiğince azaltılarak kontrol edilmesi DG SANTE’nin amaçlarındandır. 
Amaçları arasında ayrıca;

• Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi,
• Avrupa’da gıda güvenilirliğinin sağlanması,
• Çiftlik hayvanlarında sağlık ve refahın korunması,
• Ekinlerin sağlığı ve ormanların korunması,
• Entegre gıda güvenilirliği ve iç pazarın düzgün işleyişi yer alır.

AB’de gıda güvenilirliği, temel taşları “Gıda Güvenilirliğine İlişkin Beyaz 
Doküman” ile belirlenmiş olan “tarladan sofraya” yaklaşımı ile ele alınır ve 
etiketleme, beslenme, biyolojik güvenilirlik, kimyasal güvenilirlik, yeni gıdalar, 
gıda ve yem için hızlı alarm sistemi (RASFF) gibi konuları kapsar.

Temel mevzuat; gıda kanununun genel prensiplerini ortaya koyan 178/2002 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’dür. Bu Tüzük kapsamında gıda 
güvenilirliği alanında bilimsel tavsiye ve destek vermek üzere Avrupa Gıda 
Güvenilirliği Otoritesi (EFSA) kurulmuştur.

DG SANTE’nin hayvanlara ilişkin görevleri arasında;

• Hayvan Sağlığı Kanunu (2016/429 sayılı Tüzük) çerçevesinde, özellikle 
2007- 2013 yıllarını kapsayan ‘Önleme tedaviden iyidir’ stratejisinin yerine 
getirilmesi, 

• Yeni teknolojilerin kullanımının teşviki,
• Hayvan hastalığı mihraklarının erken tespiti ve kontrolü,
• Antimikrobiyal dirence sahip patojenlerin izlenmesi için daha iyi bir yasal 

dayanak oluşturulması
• AB ülkelerinde hayvan refahı standartlarının, kimliklendirme ve 

izlenebilirliğin iyileştirilmesi,
• AB’nin zootekni mevzuatı, damızlık hayvanlar ve bunlara ait genetik 

materyalin serbest ticaretinin teşviki ve yetiştirme programlarının 
sürdürülebilirliği ile genetik kaynakların korunması bulunmaktadır.
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Veteriner sınır kontrolü ile AB’ye giren canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 
güvenilir olması ve Birlik mevzuatındaki belirli ithalat koşullarının karşılanması 
sağlanır. DG SANTE üzerinden tutulan kayıtlar ile AB onaylı işletmeler ve AB’ye 
ticaret yapabilecek üçüncü ülkeler resmi olarak ticari izne sahip olurlar.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm 
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4.23. İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü (DG GROWTH)

Avrupa Birliği, kuruluşundan günümüze bir iç (ortak) pazar tesisi hedefini 
gütmektedir. Bu bağlamda, iç pazar, malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin 
serbestçe dolaştığı, iç sınırları bulunmayan bir alan olarak ifade edilmektedir. 
İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü’nün sorumlulukları 
aşağıda yer almaktadır:

• Mal ve hizmetler için iç pazarı tamamlamak,
• Sanayi ve sektörel politikalar konusunda Avrupa 2020 girişimini uygulayarak, 

AB’yi akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomi haline getirmek,
• Küçük işletmeler üzerindeki idari yüklerin azaltılması ile girişimciliğin 

ve büyümenin teşvik edilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) 
finansman erişimini kolaylaştırmak ve AB şirketleri için küresel piyasalara 
erişimi desteklemek,

• Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması ve Uygulanması politikasını 
oluşturarak, Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) sisteminde AB’nin 
konumu ve müzakerelerini koordine ederek etkin IP haklarının nasıl 
kullanılacağı hakkında yenilikçilere yardım etmek,

• Teknolojik yenilik ve ekonomik büyümeyi teşvik eylemlerini araştırmak, 
Copernicus ve Galileo programları aracılığıyla AB’nin uzay politikasını 
sürdürmek.

İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü, Brüksel merkezli olup 
yaklaşık 1.400 personeli ile aşağıdaki proje ekipleri ile çalışmaktadır:

• İşler, Büyüme, Yatırım ve Rekabet
• Dijital Tek Pazar
• Enerji Birliği
• Avro ve Sosyal Diyalog
• İyi Düzenleme ve Kurumlar Arası İlişkiler
• Bütçe ve İnsan Kaynakları

Kaynak: http://ec.europa.eu/growth/about-us/ 
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4.24. Mali İstikrar, Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliği Genel 
Müdürlüğü (DG FISMA)

Mali İstikrar, Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliği Genel Müdürlüğü, 
bankacılık ve finans alanlarında politika oluşturulması ve uygulanmasından 
sorumludur. Brüksel’dedir ve yaklaşık 80 çalışanı bulunmaktadır. 

DG FISMA’nın görevleri aşağıda yer almaktadır;

• İstikrarı sağlamaya ve piyasa denetimini iyileştirmeye yönelik reformların 
etkinliğinin izlenmesi, 

• AB mevzuatının tam olarak uygulanmasının sağlanması,
• Çıkabilecek mali krizlere cevap verilebilmesinin temini,
• İşletmeler ve tüketicilerin çıkarları ile doğru orantılı olarak iyi düzenlenmiş, 

istikrarlı ve küresel olarak rekabetçi mali piyasaların geliştirilmesi,
• Değişen koşullara uyum sağlanarak mali reformların gerektiğinde 

sağlamlaştırılması,
• AB’de yatırım, büyüme ve istihdama katkı sağlayacak politikaların 

oluşturulması,
• Uluslararası ortaklarla mutabık kalınan standart ve ilkelerin uygulanmasının 

teşvik edilmesi.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm 
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4.25. Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (DG EAC)

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (DG EAC) Avrupa 
Birliği’nin eğitim, kültür, gençlik, diller ve spordan sorumlu birimidir. DG EAC, 
söz konusu alanlarda Creative Europe ve Erasmus+ gibi birçok proje ve programı 
desteklemektedir. 

Eğitim ve Öğretim: Politikada işbirliği aracılığıyla, Avrupa genelinde eğitimin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İnsanlara hayat boyu öğrenme fırsatları sunarak 
Avrupa’da eğitim ve öğretimin gelişmesini hedefleyen Erasmus+ programını 
yürütmektedir. 

Kültür ve Medya: DG EAC, Creative Europe Programme (Yaratıcı Avrupa 
Programı) kapsamında aktris, aktör ve müzisyenlere yüzlerce proje ile mali 
destek sağlamaktadır. DG EAC’nin kültüre ilişkin faaliyetleri, kültürel çeşitliliğin 
ve kültürlerarası diyaloğun sağlanmasını hedeflemektedir. 

Gençlik: DG EAC’nin gençlik faaliyetleri 13-30 yaş arası gençlere toplumda 
söz hakkı ve destek vermeyi, karar alıcılar ile diyaloglarını geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Diller: AB hâlihazırda 24’ü resmi olmak üzere en az 60 bölgesel ve azınlık diline 
sahiptir. DG EAC dil öğrenimi ve çeşitliliğin korunması ile kültürel kimliklerin 
güçlendirilmesi için stratejiler üretmektedir. 

Spor: DG EAC, vatandaşların spor olanaklarını ve fiziksel aktivitelere katılımını 
artırmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. Ayrıca, doping, örgütlü suç ve şike 
ile mücadele etmektedir. 

Marie Sklodowska-Curie Hareketi: Dünya genelinde kariyer gelişiminin 
desteklenmesine yönelik bir girişim olup daha çok araştırıcılara burs ve 
hareketlilik olanakları sunmaktadır.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ 
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4.26. İletişim Genel Müdürlüğü (DG COMM)

İletişim Genel Müdürlüğü AB politikaları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 
iletişimden sorumludur. Bu görevini medya, kanaat önderleri, Komisyon Temsilcileri 
ve Üye Devletlerdeki iletişim ağları üzerinden yerine getirir. Ayrıca Komisyon’u 
kamuoyu görüşleri, medya akımları ve politik gelişmeler hakkında bilgilendirir ve 
Komisyon içerisinde iletişimi koordine eder. 

DG COMM Komisyon’un iletişim önceliklerini AB vatandaşlarının çıkarları 
ve politik öncelikler çerçevesinde planlar ve gerçekleştirir. Diğer AB Genel 
Müdürlüklerine iletişim konusunda destek verir, medyayı bilgilendirir ve etkin 
bir iletişim sağlamayı amaçlar.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/index_en.htm
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4.27. İletişim Ağları, İçerik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü (DG CNECT)

İletişim Ağları, İçerik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü gelişme ve daha fazla iş 
için gerekli olan Dijital Tek Pazarın oluşturulması için gereken politikaları üretir 
ve uygular. Dijital Tek Pazarda AB vatandaşları, işletmeler ve kamu yöneticileri 
kolayca ve adaletli bir şekilde dijital ürünlere, içeriklere, servislere ulaşabilmeli 
ve bunları sunabilmelidir. DG CNECT, AB’nin kültürel çeşitliliği, yaratıcılığı, telif 
haklarına duyarlılığı ve ayrıca demokrasi, ifade özgürlüğü ve hoşgörü değerleri 
üzerine güvenli, modern, açık ve çoğulcu bir toplum inşa etme amacı güder. 
Ayrıca, Avrupa sanayisi ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne inovatif dijital 
teknolojiyi kullanarak ve dijital yeteneklerinin geliştirilmesini destekleyerek 
ulaşılmasına yardımcı olur. DG CNECT insanların yaşamlarını iyileştirecek, 
Avrupa ekonomisinin ve anahtar sektörlerin rekabetçiliğini büyük ölçüde 
artıracak potansiyel teknolojik devrimler ve bunlara önderlik eden buluşlara 
yatırım yapılmasını sağlamak için çalışmaktadır.

Kaynak: https://ec.europa.eu/digital-single-market/dg-connect 
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4.28. Araştırma ve Yenilikçilik Genel Müdürlüğü (DG RID)

Avrupa’nın gelecek “on yıl” için yol haritasını çizen “Avrupa 2020 Stratejisi” 3 
Mart 2010 tarihinde açıklanmıştır. Stratejide, AB için üç öncelik belirtilmektedir: 

1. Akıllı Büyüme: Bilgi ve yeniliğe dayalı bir ekonomi
2. Sürdürülebilir Büyüme: Daha verimli kaynak kullanan, yeşil ve rekabet 

edebilir bir ekonomi
3. Kapsayıcı Büyüme: Ekonomik, sosyal ve sınırsal anlamda bütünleşmeyi 

sağlayan yüksek istihdam ekonomisi 

DG RID; Avrupa Araştırma ve Yenilikçilik politikasını Avrupa 2020 Stratejisi 
hedeflerine ve en önemli bileşeni Yenilikçilik Birliği’ne ulaşacak bir yaklaşımla 
tanımlamakta ve uygulamakta, ulusal araştırma ve yenilik politikalarının güçlü ve 
zayıf yanlarını değerlendirmekte ve gerektiğinde ülkelerin özel gereksinimlerini 
formüle etmek yolu ile analiz etmektedir. Genel Müdürlük ayrıca Yenilikçilik 
Birliği’nin gelişmesi ve Avrupa Araştırma Alanının tamamlanmasını izlemekte 
ve katkı sağlamakta, stratejik programlama yaklaşımı kullanarak çerçeve 
programlar yolu ile araştırma ve yenilik faaliyetlerini finanse etmektedir.

Genel Müdürlüğün 2020 hedefi, araştırma ve yenilik politikaları geliştirmek 
ve uygulamak suretiyle Avrupa’nın rekabet edebilirliğini artırmak, büyümesini 
hızlandırmak, iş alanları oluşturmak, gelecek sorunların üstesinden gelmek 
suretiyle Avrupa’yı yaşamak ve çalışmak için daha iyi bir yer haline getirmek 
olarak tanımlanmaktadır.  

Kaynaklar: http://ec.europa.eu/research/index.cfm, 
http://www.ab.gov.tr/files/SBYPB/Bilim%20ve%20Arastirma/yenilikcilikbirligi.pdf, Gökşen AKBAŞ ve Altan APAR. 
2010. Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi Özet Bilgi Notu. T.C. 
BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, Ankara
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4.29. Avrupa İstatistik Kurumu-EUROSTAT (DG ESTAT)

Kömür ve Çelik Topluluğu’nun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 1953 
yılında kurulmuştur. Avrupa’da güvenilir ve kaliteli istatistiklerin sağlanmasına 
yönelik çalışmalar yapar. 1958’de Avrupa Topluluğu’nun da kurulmasıyla görev 
alanı genişlemiş ve Genel Müdürlük şeklinde Avrupa Komisyonu’na bağlanmıştır. 

EUROSTAT’ın başlıca rolü Genel Müdürlüklere, Komisyon’a ve AB kurumlarına 
veri sağlamaktır. Böylece AB kurumları da sağlıklı verilere dayanarak 
karar alabilmekte, uygulama yapabilmekte ve Topluluk politikalarını 
uygulayabilmektedir. 

 

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
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4.30. Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü (DG HOME)

Avrupa Komisyonu tarafından tanımlanan, kapsamlı Avrupa göç politikası, 
göçle ilgili fırsat ve taleplere yanıtta tutarlı ve etkili tutumlar sergilemeyi 
amaçlamaktadır. DG HOME, aşağıda yer alan politikalar üzerinde yoğunlaşmıştır:

• Yasal göç
• Düzensiz göç ve iade
• Ortak Avrupa barınma sistemi
• Schengen, sınırlar ve vize
• Güvenlik endüstrisi
• Organize suçlar ve insan kaçakçılığı
• Krizler ve terörizm
• Vatandaşlar için Avrupa programı
• Avrupa göç gündemi
• Avrupa güvenlik gündemi
• AB sınır güvencesi

Göç ve içişlerinin toplam finansmanı, 2014-2020 yılları arasında belirlenen 
bütçe dâhilinde yaklaşık 10,5 milyar Euro’dur.  Söz konusu bütçenin büyük kısmı 
içişleri fonu olarak ayrılmakta, kalanı ise içişleri ajanslarına dağıtılmaktadır. 

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/index_en.htm 
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4.31. İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (DG ECHO)

İnsani Yardım: Avrupa Birliği, insan kaynaklı ya da doğal afetlerde ihtiyaç temelli 
insani yardım sağlamaktadır. Bu yardım, Avrupa İnsani Yardım Mutabakatı ile 
düzenlenmiş olup uluslararası insani prensiplere dayanır. AB (Üye Devletler 
ve AB Kurumları), insani yardımlar alanında dünyanın önde gelen bağışçıları 
arasındadır.   

Avrupa Komisyonu, 1992’den itibaren 110’dan fazla ülkeye insani yardım 
sağlamıştır. Bu tür faaliyetler için ayrılan bütçe yaklaşık 1 milyar € olsa da, 
Komisyon’un yardımı her yıl 120 milyondan fazla insana ulaşmaktadır. 

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, Suriye, 
Güney Sudan, Yemen ve Ukrayna dahil olmak üzere tüm büyük kriz bölgelerine 
destek sağlamıştır. Ayrıca, AB sivil koruma kanallarını harekete geçirerek 
Avrupa’da mülteci krizi konusunu da ele almıştır. AB tarafından kaynak sağlanan 
insani yardım, Birleşmiş Milletler ajansları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte dağıtılmaktadır. AB insani yardımı, acil durumlarda gıda 
ve beslenme, barınma, sağlık hizmeti, su ve sanitasyon ile eğitim alanlarındaki 
müdahaleyi kapsamaktadır. 

Sivil Koruma: Bir ülke müdahale kapasitesini aşan bir afetle karşı karşıya 
kaldığında, Avrupa ülkeleri AB Sivil Koruma Mekanizması ile o ülkeye yardım 
sağlayabilir. Bu mekanizma, Avrupa genelinde ulusal yetkililerle işbirliğini 
teşvik etmek amacıyla 2001 yılında oluşturulmuştur. Sivil koruma ekipleri 
aracılığıyla malzemenin etkilenen ülkeye ve halka ulaştırılmasını koordine 
ederek afete daha hızlı ve etkili bir karşılık verilmesini sağlar. Dünya genelinde 
herhangi bir ülke, yardım için AB Sivil Koruma Mekanizması’na başvurabilir. 
Avrupa Sivil Koruma Mekanizması, kurulduğu 2001 yılından itibaren 200’den 
fazla yardım talebi almıştır. Bu mekanizma ile Filipinler’deki Haiyan tayfununa 
(2013), Sırbistan ve Bosna-Hersek’teki sellere (2014), Ebola salgınına (2014), 
Ukrayna’daki çatışmalara (2014’ten itibaren), Nepal’deki depreme (2015) ve 
Avrupa’da mülteci krizine müdahale edilmiştir.

Kaynak: http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid_en,  http://ec.europa.eu/echo/what/civilprotection_en
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4.32. İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü (DG EMPL)

Avrupa Birliği istihdam ve sosyal politikaları, iş bulma, çalışma ya da diğer 
sebeplerle bir başka Üye Devlete taşınma, becerilerini geliştirme gibi 
konularda vatandaşlara yardımcı olmaktadır. Genel Müdürlük; ulusal yetkililer, 
sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar ile işbirliği halinde 
küreselleşme, Avrupa nüfusunun yaşlanması ve toplumsal gerçeklerin değişmesi 
gibi sorunları ele alır. 

Genel Müdürlük, aşağıdaki alanlarda destek vermektedir:

• Ulusal politikaları birbirine yaklaştıran Avrupa İstihdam Stratejisi ve Avrupa 
Sosyal Fonu (Üye Devletlerin ortaklığında yıllık 9 milyar €) aracılığıyla daha 
fazla ve daha iyi iş imkanlarının sağlanması.

• AB vatandaşlarının herhangi bir AB ülkesinde çalışma ve yaşama hakkına 
sahip olması ve ülkeler arasında hareket eden kişilerin sağlık hizmeti de dahil 
olmak üzere sosyal güvenlik açısından zarar görmemesi anlamına gelen 
işçilerin serbest dolaşımı ve sosyal güvenlik planlarının koordinasyonu.

• Sosyal diyaloğu Avrupa seviyesinde geliştirerek, iş ilişkilerini  
modernleştirerek ve yer değiştirmek isteyen AB çalışanlarına yardım 
sağlanarak işyerinde ortak asgari standartlar yoluyla daha iyi çalışma 
koşullarının sağlanması.

• Yoksullukla ve sosyal dışlanmayla mücadele etmek için sosyal içermenin 
desteklenmesi, sosyal koruma sistemlerini yeniden düzenlemek, yeni 
demografik ve sosyal gelişmelerin değerlendirilmesi.

Avrupa Komisyonunun bu alandaki öncelikleri İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme 
Genel Müdürlüğü Yıllık Yönetim Planı’nda düzenlenmektedir.

Kaynak: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656
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5. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI (CJEU) 

1952 yılında kurulan Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin yargı yetkisini 
kullanmakta, AB hukukunun aynı şekilde uygulanmasını ve yorumlanmasını 
sağlamaktadır. Avrupa Birliği kurumlarının tasarruflarının hukuka uygunluğunu 
gözden geçirmekte,  Üye Devletlerin Antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine 
uymasını sağlamakta ve Üye Devletlerin ulusal mahkemelerinin talebi üzerine 
AB hukukunu yorumlamaktadır. CJEU, Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve Kamu 
Hizmetleri Mahkemesinden oluşmaktadır. 

Antlaşmaların yorumu ve Birlik kurum, organ, ofis veya ajanslarının tasarruflarının 
geçerliliği ve yorumu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı ön karar verme yetkisine 
sahiptir. Ayrıca, yasama tasarruflarının, Konsey, Komisyon ve Avrupa Merkez 
Bankası’nın tasarruflarının ve Avrupa Parlamentosu’nun ve Avrupa Birliği Zirvesi’nin 
üçüncü kişiler bakımından hukuki etki doğurması amaçlanan tasarruflarının hukuka 
uygunluğunu denetlemektedir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı bir Üye Devletin Antlaşmalar gereğince üzerine 
düşen bir yükümlülüğü yerine getirmediği durumlara ilişkin davalara bakmakla 
görevlidir. AB yasal düzenlemelerinin Antlaşmaları veya temel hakları ihlal ettiği 
gerekçesiyle açılan davalar hakkında karar vermeye yetkilidir. Avrupa Birliği Adalet 
Divanı Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon, antlaşmalara aykırılık teşkil 
edecek şekilde harekete geçmediği durumlarda Üye Devletler veya Birliğin diğer 
kurumları tarafından bu ihlalin tespitine yönelik açılan davalar hakkında karar 
vermeye yetkilidir. AB kurumlarının eylemlerinden veya gerekli eylemleri yerine 
getirmemesinden ötürü çıkarları olumsuz etkilenen gerçek veya tüzel kişiler de 
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda dava açabilirler.

Kaynak: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/en/ 
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6. AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB)

Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunmaktadır. Görevi, AB’nin ortak para birimi 
olan Euro’yu yönetmek ve AB vatandaşları için fiyat istikrarını korumaktır. Avrupa 
Merkez Bankası, ayrıca Euro bölgesindeki para politikalarını düzenlemek ve 
yürütmekten de sorumludur.

Şu ana kadar Euro’yu kabul etmiş ülkeler toplu olarak ‘Euro bölgesini’ oluştururlar. 
Bu ülkelerin merkez bankaları, Avrupa Merkez Bankası ile birlikte ‘Eurosistem’i 
oluşturur.

Avrupa Merkez Bankası, tamamen bağımsız olarak çalışır. Ne Avrupa Merkez Bankası 
ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi, ne de karar alma organlarının üyelerinden biri, 
herhangi bir başka kurumdan hiçbir zaman talimat almaz veya talimat vermez. 

İcra Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen para politikasını uygulamaktan ve 
Avrupa Merkez Bankası’nın günlük yönetiminden sorumludur. Bu kurul, Euro bölgesi 
ülkelerinin başkanları veya başbakanlarının ortak kararları ile atanmış Avrupa 
Merkez Bankası Başkanı, Başkan Yardımcısı ve diğer dört üyeden oluşur. Yönetim 
Kurulu, Avrupa Merkez Bankası’nın en yüksek karar alma organıdır. İcra Kurulu’nun 
altı üyesinden ve Euro bölgesindeki merkez bankalarının yöneticilerinden oluşur. 
Yönetim Kurulu’nun öncelikli görevi, Euro bölgesinin para politikasını tayin etmek 
ve özellikle ticari bankaların ECB’den aldığı krediler için faiz oranlarını belirlemektir.

Kaynak: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_en 
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7. AVRUPA BİRLİĞİ SAYIŞTAYI 

Lüksemburg’da bulunmaktadır. Sayıştay’ın görevi, Birlik vatandaşlarının toplanan 
fonlardan en yüksek derecede yararlanması amacıyla AB mali kaynaklarının 
gereğince yönetildiğini kontrol etmektir. Sayıştay, AB fonlarını idare eden herhangi 
bir kişi ya da kuruluşu denetleme hakkına sahiptir. Sayıştay, her AB ülkesinden bir 
üyeye sahiptir. Üyeler, aralarından bir kişiyi başkan olarak seçerler.

Sayıştay’ın, tercümanlar, idareciler ve denetmenlerden oluşan yaklaşık 800 
personeli vardır. Denetmenler, ‘denetleme gruplarına’ ayrılır ve bu gruplar 
Sayıştay’ın haklarında kararlar aldığı taslak raporları hazırlar.

Verimli çalışabilmek için Sayıştay’ın diğer kurumlardan tamamen bağımsız; aynı 
zamanda da onlarla yakın ilişki içinde olması gereklidir. Sayıştay’ın ana işlevlerinden 
biri, bir önceki yılın denetleme raporlarını her yıl düzenli olarak Avrupa 
Parlamentosu’na ve Konseyi’ne sunarak onlara yardım etmektir. Parlamento, 
Komisyon’un bütçeyi idare edişini onaylayıp onaylamayacağına Sayıştay’ın raporunu 
detaylı olarak inceledikten sonra karar verir. Denetmenler, AB kurumlarına, Üye 
Devletlere ve AB’den yardım alan ülkelere sık sık teftiş ziyaretleri yapar. Sayıştay’ın 
işi her ne kadar Komisyon’un sorumlu olduğu AB Bütçesi ile ilgili olsa da, pratikte AB 
harcamalarının % 80’inden fazlasının yönetimi ulusal mercilerle paylaşıldığı için Üye 
Devletlerin yüksek teftiş kurumlarıyla yakın işbirliği yapar. 

Sayıştay’ın kendi başına yasal gücü yoktur. Eğer denetmenler bir yolsuzluk veya 
düzensizlik tespit ederlerse Avrupa Sahtekârlıkla Mücadele Bürosu’nu (OLAF) 
haberdar ederler. OLAF, Avrupa Komisyonu’nun tam özerkliğe ve özel bir statüye 
sahip olan bir bölümüdür. 

 

Kaynak: Avrupa Birliği nasıl çalışır? (2009, 2014), AB Yayın Ofisi.
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8. AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTESİ

AB’nin danışma organıdır. İşveren ve işçi örgütleri ile özellikle sosyo-ekonomik, 
sivil, mesleki ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinden oluşmaktadır. Kamu yararını temsil eder. Komite, Konsey, Avrupa 
Parlamentosu ve Komisyon’a görüş bildirir. AB Kurumları ve AB vatandaşları 
arasında bir köprü görevi görerek AB içinde daha katılımcı, daha demokratik bir 
toplumu teşvik eder.  

Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon, anlaşmalarda öngörülen birçok 
alanda Komiteye danışmak zorundadır. Bu alanların sayısı zaman içerisinde giderek 
artırılmış, böylece Komitenin faaliyet alanı daha da genişletilmiştir.

Ekonomik ve Sosyal Komite’de 350 üye kendi hükümetleri tarafından, yenilenebilir 
beş yıllık dönem için aday gösterilirler ve AB Konseyi tarafından atanırlar. Üyeler 
Avrupa’nın farklı ekonomik ve sosyal çıkar gruplarından seçilirler. Atandıktan sonra 
hükümetlerinden bağımsız olarak çalışırlar. İşverenler, işçiler ve diğer çıkar grupları 
olmak üzere üç gruptan oluşan Komite, Başkan ve Başkan Yardımcısını iki buçuk 
yıllığına seçer. Komite üyeleri Brüksel’de yılda 9 kez gerçekleştirilen genel kurul 
toplantılarında bir araya gelirler ve kararlarını salt çoğunluk ile alırlar. 

Kaynak: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_en 
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9. AVRUPA YATIRIM BANKASI (EIB)

Avrupa Birliği’nin bankasıdır, tüm Üye Devletlere aittir. Misyonu Birliğin hedeflerine 
hizmet eden enerji ve ulaşım ağları, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilik gibi 
alanlardaki yatırımlar için uzun vadeli kredi sağlamaktır. 

EIB, en büyük çok taraflı kredi kullanıcısı ve kredi sağlayıcısıdır. Çoğunlukla AB’deki 
sürdürülebilir yatırım projeleri için finansman ve uzmanlık sağlar. EIB, AB bütçesinden 
para kullanmaz. Bunun yerine dünya finans piyasalarına tahvil ihracı yoluyla kendi 
kendini finanse eder. Genellikle proje maliyetlerinin %50’ye varan kısmına kredi 
sağlamaktadır. Aynı zamanda bir katalizör görevi görerek başka kaynaklardan da eş 
finansman sağlar. Banka’nın kredi sağlama faaliyetlerinde 6 önceliği vardır:

1. AB ülkeleri ve bölgeleri arasındaki uyum ve yakınlaşmayı geliştirmek,
2. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) desteklemek,
3. Çevre ve sürdürülebilir toplulukları korumak ve geliştirmek, 
4. Bilgi ekonomisini hayata geçirmek,
5. Ulaşım ve enerji alanlarında Trans Avrupa Şebekeleri’nin geliştirilmesine 

yardımcı olmak,
6. Sürdürülebilir, rekabetçi ve güvenli enerji kaynakları inşa etmek. 

EIB kendi borçlanma ve borç verme kararlarını her projenin kendi şartları ve finansal 
piyasalar tarafından sunulan fırsatlar temelinde alan özerk bir kurumdur. EIB, başta 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi olmak üzere, AB 
kurumları ile işbirliği içinde çalışır. 

Guvernörler Kurulu tüm Üye Devletlerin bakanlarından (genellikle maliye bakanları) 
oluşur. Bu kurul genel borçlanma politikasını tanımlar. Başında EIB Başkanı’nın 
bulunduğu Yönetim Kurulu, 27’si Üye Devletler, biri de Avrupa Komisyonu tarafından 
atanan toplam 28 üyeden oluşur. Bu Kurul borç verme ve borçlanma işlemlerini 
onaylar. Yönetim Komitesi EIB’nin tam zamanlı yürütme organıdır. EIB’nin günlük 
işlerini idare eder. 

Kaynak: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_en 
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10. AVRUPA OMBUDSMANI 

Avrupa Ombudsmanı, AB kurumları, organları ve ajanslarının kötü yönetimine 
ilişkin şikâyetlerin soruşturulmasından sorumludur. Avrupa Ombudsmanı’na 
Birliğin vatandaşları, AB ülkelerinde ikamet edenler ile AB’de iş kuranlar ve örgütler 
başvurabilir. Ombudsman üyeleri Avrupa Parlamentosu tarafından 5 yıl için seçilir. 
Merkezi Strazburg (Fransa)’da bulunan Ombudsman 1995 yılında kurulmuştur. 
Ombudsmanın soruşturduğu kötü yönetime ilişkin şikâyet konuları;

• Adil olmayan yönetim,
• Ayrımcılık,
• Yetkinin kötüye kullanımı,
• Bilgi eksikliği ya da bilgi edinmenin reddedilmesi,
• Gereksiz geciktirmeler,
• Yanlış usullerdir.

Ombudsman re’sen soruşturma başlatabileceği gibi, kendisine iletilen şikayetleri 
de inceler. Hiçbir hükümet ya da kurumdan emir almadan bağımsız olarak hareket 
eder ve yıllık hazırladığı faaliyet raporunu Avrupa Parlamentosuna sunar. 

Ombudsman, ilgili kuruma başvurarak sorunun doğrudan çözümünü sağlayabilir. 
Daha fazlasına gerek görüldüğünde uzlaşıcı bir çözüm bulmak için gerekli çabayı 
gösterir. Çözüm sağlanamadığında ilgili kuruma tavsiyede bulunur. Bu da kabul 
edilmezse Parlamentoya gerekli tedbirlerin alınması için özel bir rapor hazırlar. 

Kaynak:http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index _en.htm
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11. AVRUPA DIŞ EYLEM SERVİSİ (EEAS)

EEAS AB’nin diplomatik birimidir. AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasını ve diğer 
ülkelerle diplomatik ilişkilerini yürütmek ile görevli Servis,  daha açık ve etkili bir 
dışişleri politikası aracılığıyla küresel anlamda daha söz sahibi bir Avrupa oluşturmayı 
amaçlamaktadır. EEAS Brüksel’de görev yapmakta, ayrıca diğer ülkelerde AB 
Elçilikleri (Delegasyonları) ile faaliyetler yürütmektedir.

Çalışma konuları şunlardır:

• AB üyesi olmayan ülkelerle diplomatik ilişkilerin ve stratejik ortaklıkların 
yürütülmesi,

• AB ülkelerinin ulusal temsilcilikleri, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli güçlerle 
ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi,

• Barışın tesisi, 
• Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası kapsamında güvenliğin sağlanması; 

Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında AB’nin yakın komşuları ile iyi ilişkilerin 
sağlanması,

• Kalkınma, kriz müdahalesi ve insani yardım,
• İklim değişikliği ve insan hakları.

Kaynak: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eeas/index_en.htm 
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12. BÖLGELER KOMİTESİ

Bölgeler Komitesi, Avrupa Birliği’ndeki bölgesel ve yerel otoriteleri temsil etmektedir. 
Komite 28 Üye Devletten seçilen 350 bölge ve otorite temsilcisinden oluşmaktadır. 
Komite’de AB Antlaşmalarında belirtilen politika alanlarını kapsayan 6 Komisyon yer 
almaktadır:

1. Vatandaşlık, Yönetişim, Kurumsal ve Dış İlişkiler (CIVEX), 
2. Ülkesel Uyum Politikası ve AB Bütçesi (COTER)
3. Ekonomik Politika (ECON),  
4. Çevre, İklim Değişikliği ve Enerji (ENVE)
5. Doğal Kaynaklar (NAT)
6. Sosyal Politika, Eğitim, İstihdam, Araştırma ve Kültür (SEDEC)

Bu komisyonlar Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yeni yasa tekliflerine ilişkin 
görüş hazırlamaktadırlar.

Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon, Anlaşmalar’da öngörülen durumlarda 
ve başta sınır ötesi işbirliğiyle ilgili durumlar olmak üzere diğer durumlarda, gerekli 
gördüklerinde Bölgeler Komitesi’ne danışmaktadır. Komite, gerekli gördüğü hallerde 
kendi inisiyatifiyle görüş bildirebilir. Komite’nin görüşü, görüşme tutanaklarıyla 
birlikte, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon’a iletilmektedir.

Kaynak: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/committee-regions_en 
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13. AVRUPA VERİ KORUMA DENETÇİSİ

Avrupa Veri Koruma Denetçisi AB bünyesindeki kurumların ve oluşumların kişisel 
verileri işlemesini denetler, mahremiyeti ilgilendiren müktesebat konusunda 
görüş bildirir ve benzer kurumlarla işbirliği yaparak veri korunmasında tutarlılığı 
sağlar. AVKD görece olarak yeni bir denetçi otorite olmasına karşın etkisi artan bir 
kurumdur. 

Denetçi, veri korunması konusunda genel politikanın tesisi ve sunulmasının yanı 
sıra küresel çerçevede pratik ve etkin çözümlerin üretilmesinden, veri korunması 
alanında yeni ve öngörülemeyen sorunlar karşısında politika esaslarının 
belirlenmesinden sorumludur. Ayrıca, AB Kurumları, AB Üye Devletler, AB 
üyesi olmayan devletler ve uluslararası organizasyonlarla beraber çalışarak veri 
korunmasının sağlanmasını amaçlar. Denetçiler AVKD ofisindeki tecrübeli avukatlar, 
bilgi işlem uzmanları ve sistem yöneticileri ile desteklenerek; AB veri korunması 
ve gizlilik hakkı standartlarının pratikte ve yasal düzenlemelerde etkin şekilde 
uygulanmasını sağlarlar.

Kaynak: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/ european-data-protection-supervisor_en 
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14. AVRUPA KOMİSYONU GENEL SEKRETERLİĞİ (SG)

Avrupa Komisyonu Genel Sekreterliği 600 personel ile çalışmaktadır. Merkezi Brüksel’dedir. 
40 müdürlükten oluşmaktadır. 

Görevi, Avrupa Komisyonu’nun sorunsuz ve etkin bir şekilde çalışması için uygulamalarda 
bulunmaktır. 

Başlıca görevleri: 

• Komisyon’un çalışmalarında genel tutarlılık sağlamak,
• Şekillenen yeni politikaların AB kurumları arasında değerlendirilmesini sağlamak.

Kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/what_we_do/index_en.htm
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B. DİĞER HİZMET BİRİMLERİ
Bilgisayar Acil Durum Müdahale Takımı (CERT)

AB kurumlarına ait bilgisayar sistemlerine yönelik tehditlerin kontrolü, her bir AB 
kurumundaki bilgi teknolojisi güvenlik takımının desteklenmesi ve AB Ülkeleri’nin 
özel sektörlerindeki denk kurumlarla irtibat CERT’in görev alanına girmektedir.

AB İdarecilik Okulu

AB personeline belirli alanlarda eğitim sağlamaktan sorumludur. Kurslar tüm AB 
kurumları personeline açıktır. Eğitim konularında çakışma olmaması için diğer 
eğitim daireleri ile yakın işbirliği içerisinde çalışır.

AB Personel Seçim Ofisi (EPSO)

Tüm AB kurumlarında çalışacak personelin işe alımında rekabetçi sınavlar 
düzenlemekten sorumludur. Bu yöntem her bir kurumun işe alım için kendi sınavını 
düzenlemesinden daha verimlidir.

Basım Ofisi

Kağıt ya da dijital olsun, tüm resmi AB yayınlarının üretilmesinden ve dağıtımından 
sorumlu bir basım evi olarak vazife görür.

   

Kaynak: http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm




