
“Avrupa Birliği üyelik süreci, 
Cumhuriyetin ilanından 
sonra en önemli çağdaşlaşma 
projemizdir…
Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
sürecine verdiğimiz önemin 
bir gereği olarak, Avrupa 
Birliği Bakanlığını kurmuş 
bulunuyoruz...
Avrupa Birliği Bakanlığının 
en önemli misyonu AB 
heyecanını yerele yaymak 
olacaktır.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan





Yerelde
AB Çalışmaları

2009-2013



II

İçindekiler

AB Katılım 
Sürecine 
Yereli Ortak 
Edebilmek1

AB İletişim 
Gönüllüleri85

Valiliklerin AB 
Sürecinde
Etkinliğinin 
Artırılması 
Projesi

10

İllerimiz AB’ye 
Hazırlanıyor29

İlçe 
Belediyeleri ile 
işbirliğinden
İstanbul AB’ye 
Hazırlanıyor 
Projesine

51
Yapbozun 
en önemli 
parçalarından 
biri:
Belediyeleri 
AB’ye 
Hazırlamak

47
İstanbul AB’ye
Hazırlanıyor Projesi55

Ankara AB’ye
Hazırlanıyor 
Projesi

Sıra Medya’da:
Türk Yerel 
Medyası AB 
Yolunda

59

65

AB yolunda 
genç 
iletişimciler 
yarışması75



III

Genç Çevirmenler 
Yarışması 89

İl Özel 
İdareleri 
AB’ye 
Hazırlanıyor93

Avukatlar 
için Yargı ve 
Temel Haklar 
Projesi97 Valiliklerde AB 

İşleri İçin Kapasite 
Oluşturulması 
Projesi103

Avrupa Birliği 
Müktesebatının Yerelde 
Uygulanması Projesi121

Genç 
İşadamları AB 
Yolunda Projesi123

Sivil 
Toplum 
Diyaloğu

İllerimiz Avrupa 
Birliğine Hazırlanıyor-II 
Programı (İAB-II)

137

125
Ortak 
Sınırlar-Ortak 
Çözümler: 
Sınırötesi 
İşbirliği 
Programları

Sınır Tanımayan 
Projeler: 
Bulgaristan 
Sınırötesi İşbirliği

131

135





V

ÖNSÖZ

Hükümetimizin 2011 yılında bir Avrupa Birliği 
Bakanlığı ihdas etmesi, son 11 yılda AB süre-
cini daha da ileriye taşıma kararlılığımızın so-
mut bir tezahürü olmuştur. Cumhuriyetimizin 
ilanından sonraki en büyük çağdaşlaşma projesi 

olarak gördüğümüz Avrupa Birliği sürecimiz büyük sorumlu-
lukları da beraberinde getirmiştir.

9 Ocak 2009 tarihinde Türkiye’nin ilk Başmüzakerecisi olarak 
göreve başladığımda, önümüze koyduğumuz hedeflerden biri  
AB sürecini beş yıldızlı otel salonlarından çıkarıp ülkemizin 
81 şehrine taşımaktı. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci toplumun tamamını yakından 
ilgilendiren bir Anadolu projesidir. Dolayısıyla 76 milyonu bu 
sürecin bir aktörü haline getirmek bizim başlıca sorumlulukla-
rımızdan biridir. 

Bu hedefe ulaşmak için, iletişim faaliyetlerinden, mali yardım-
lara, eğitimden hibe projelerine, müktesebat uyumundan siyasi 
kriterlere birçok alanda çalışmalarımızı inanç ve şevkle devam 
ettirdik. AB sürecine yereli ortak edebilmek adına valilikler, be-
lediyeler, il özel idareleri, yerel medya, iletişimciler, avukatlar, 
işadamları, sivil toplum kuruluşları gibi yerelde aktif bütün ku-
rum ve kuruluşlara dokunmaya çalıştık ve herkesi ülkemizin AB 
üyelik sürecinde sorumluluk almaya davet ve teşvik ettik.

“Yerelde AB Çalışmaları 2009-2013” kitabıyla bu uğraşımızda 
geldiğimiz noktayı, yerel paydaşlarımızla ortaya koyduğumuz 
başarı hikayelerini ve somut sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı 
hedefliyoruz.

Bu çalışmanın yerelde yeni projelere ilham kaynağı olacağını 
ümit ediyor, bu vesile ile çalışmada emeği geçen çalışma arka-
daşlarıma ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

Egemen BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
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23 Aralık 2012 tarihinde The Gu-
ardian gazetesi Avrupa Birliği Ba-
kanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış’ın “Türkiye’nin AB Yolunda 
İstanbul’un Özel Görevi” başlıklı 
makalesine yer veriyordu. Bu ma-
kalede yer alan bazı ifadeler, sürecin 
başından beri içerisinde yer alanlar 
ve süreci yakından takip edenler 
için geldikleri noktada doğru bir iş 
yapmış olduklarına olan inançlarını 
tazeliyordu. Bir taraftan da ister is-
temez 2009 yılından bu yana geçen 
dönemin muhasebesini yapmaya 
zorluyordu.

“Türkiye’nin AB ile bütünleşmesin-
de neredeyse hiç fark edilmeyen, fa-
kat aslında dikkate değer ilerleme-
ler, Brüksel ve Ankara’da sürdürülen 
kalıplaşmış müzakerelerden uzakta, 
her gün İstanbul’da ve ülkenin ta-
mamında olmak üzere tabanda 
gerçekleşmektedir. AB konusunun, 
sokaktaki vatandaşlarımızın hayatı-
na girmesi için, AB reform sürecine 
ilişkin farkındalığı artırmayı amaç-
layan bir ulusal program geliştirdik 

ve il düzeyinde ve yerel düzeyde or-
tak platformlar oluşturduk.

Türkiye’deki her ilde, AB reform 
sürecini yerel düzeyde izleyen ve 
koordine eden ve Bakanlığımız hi-
mayesinde çalışan “İl AB Daimi Te-
mas Noktaları” bulunmaktadır.  Bu 
yerel birimler, ortak özelliklere veya 
benzer ekonomilere ve endüstrilere 
sahip AB şehirleri ve bölgeleriyle 
bağlantı kurulmasını da amaçla-
maktadır. Böylece, Türkiye’deki şe-
hirler, AB şehirleriyle eşleşebilmek-
te ve emsallerinin deneyimlerinden 
faydalanabilmekte.

Bu bağlantının kurulmasıyla, insan-
ları birbirine yakınlaştıran ve ortak 
anlayışı geliştiren,  şehirden şehre 
etkileşim başlamaktadır. Bu proje, 
yalnızca Türkiye’nin 81 ilini değil, 
AB haritasında yer almak isteyen 
daha küçük yerleşim merkezlerini 
de kucaklamaktadır.  Hâlihazırda, 
Türkiye’deki 1103 ilçe ile AB’deki 
muadilleri arasında bağlantı kurul-
muş durumdadır.”

Bu cümlelerin büyük bir açık yü-
reklilik ve özgüvenle dile getirile-
bilmesi, 4 yıllık zorlu bir çalışmanın 
sonucuydu aslında. Çok parçalı, çok 
bilinmeyenli bir yapbozun sabırla, 
titizlikle ve hatta inatla tamamlan-
maya çalışılmasının sonunda o gün 
gelinen noktayı anlatıyordu. 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kereci Egemen Bağış 9 Ocak 2009 
tarihinde Türkiye’nin ilk münhasır 
Başmüzakerecisi olarak göreve baş-
ladığında ekibinin önüne koyduğu 
hedeflerden biri şöyleydi: “AB süre-
cini beş yıldızlı otel salonlarından 
çıkarıp 780 bin kilometrekareye 
taşıyacağız.”

Bir yandan, o zamanki adıyla Av-
rupa Birliği Genel Sekreterliğinin 
(ABGS) kurumsal yapısının güç-
lendirilmesi çalışmaları, Ulusal 
Program ve “Avrupa Birliği İle-
tişim Stratejisi”ne (ABİS)  ilişkin 
çalışmalar tüm hızıyla devam edi-
yor, diğer yandan ise Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış 9 Ocak 2009’dan 11 Temmuz 

2009’a kadar geçen altı aylık sürede 
yurt içinde de toplam 14 ili çeşit-
li vesilelerle ziyaret ederek, AB ve 
Türkiye’nin AB üyelik süreci ko-
nularında mesajlar veriyordu. Bu 
çerçevede Siirt, İzmir, Diyarbakır, 
Tekirdağ, Kocaeli, Edirne, Kırk-
lareli, Van, Batman, Bursa, Sam-
sun, Bolu, Mersin ve Çorum’da 
geniş kitlelerle bir araya gelen Ba-
ğış, “Anadolu bir konuda heyecan 
duymuşsa onu hep başarmıştır” 
sözünün de nasıl hayat bulduğunu 
yakından görüyordu.

Ayrıca düzenlenen sivil toplum 
buluşmalarıyla da sadece merkezi 
kamu kurum ve kuruluşlarının de-
ğil, çıkılan yolda sivil toplum ku-
ruluşlarının, yerel yönetimlerin ve 
özel sektörün de sürecin bir parçası 
haline getirilmesi çabasının ilk sin-
yalleri veriliyordu.

Reform İzleme Grubu (RİG) top-
lantılarının Ankara dışında yapıl-
ması da konunun kamuoyu gün-
demine taşınması için son derece 
önemliydi.

“AB Katılım Sürecine Yereli Ortak Edebilmek”
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9 Ocak 2009 tarihinde görevine 
atanan Egemen Bağış yaptığı açık-
lamada, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, ‘Cumhuriyet’in ilanın-
dan sonraki en önemli çağdaşlaşma 
projesi olarak ilan ettiği Türkiye’nin 
AB üyeliği müzakerelerinin sorum-
luluğunu üstlenmenin, kendisi için 
büyük bir onur olduğunu’ ifade ede-
rek, ‘Başbakanımızın güvenine layık 
olmak için elimden geleni yapaca-
ğım’ diyordu.

Türkiye için önemli olduğu-
na inandığı bu projede Türkiye 
Cumhuriyeti’nin her vatandaşının 
desteğine ihtiyaç duyacağını belir-
ten Bağış, ‘daha modern, daha de-
mokratik, daha müreffeh bir Tür-
kiye ideali için ‘durmak yok yola 
devam’ felsefesi içinde elinden gelen 
hizmeti yapacağını’ kaydediyordu. 
Buradaki her vatandaşın desteğine 
yapılan vurgu 4 sene sonra ortaya 
konulacak tablonun da ilk fırça dar-
besi, tamamlanmaya çalışılan yap-
bozun yerine oturtulan ilk parçasıy-
dı belki de.

11 Ocak 2009 tarihinde görevine 
başlarken ise, AB projesinin, ancak 
tüm siyasal partilerin, tüm devlet 
kurumlarının, sivil toplum kuruluş-
larının ve halkın desteğiyle gerçek-
leşebilecek bir proje olduğunu ifade 
ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bütün vatandaşlarının desteğini 
bekliyorum” diyerek konuya verdiği 
önemi tekrar vurguluyordu.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün va-
tandaşlarının desteğini beklemek” 
elbette uzun bir maraton anlamına 
geliyordu. Bu nedenle çalışmalar da 
büyük bir hızla başlıyordu. 

AB üyelik sürecine katkıda bulu-
nabilecek sivil toplum kuruluşları 
temsilcileriyle 6 Mart 2009 tarihin-
de, MEB Şura Salonu’nda bir top-
lantı düzenleniyordu. Sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliğinin daha da 
geliştirilmesi, görüş alışverişinde 
bulunulması ve katkılarının alınma-
sı amaçlanan toplantıda AB ve Tür-
kiye arasındaki diyaloğa katılmak ve 
bu çerçevede faaliyetler gerçekleştir-
mek isteyen sivil toplum kuruluşları 

da ortak bir platformda kendilerini 
ifade etme şansı buldular.

Toplantıda, yüzlerce sivil toplum 
kuruluşunun hibe kazandığı Sivil 
Toplum Diyaloğu projesinin artık 
bir marka olduğunu belirten Bağış 
“Başmüzakereci olarak Avrupa 
Birliğine üyelik yolunda sivil top-
lum kuruluşlarımızın da desteğine 
ihtiyacım var. 70 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşını Avrupa 
Birliği üyeliğinin getirileri konu-
sunda ve 450 milyon Avrupalıyı 
Türkiye’nin katkıları konusunda 
bilgilendirmek ve ikna etmek du-
rumundayım.” diyordu.

“Anadolu bir konuda heyecan duy-
muşsa onu hep başarmıştır” slo-
ganına yürekten inanan Bağış, 
Türkiye’deki bu heyecanı iyi değer-
lendirmelerinin, bu süreçte birbir-
lerinin farklılıklarını değil, ortak 

Sivil Toplumla Diyalog 
Toplantıları Başlıyor…
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paydalarını ön plana çıkararak, bir-
birlerine hoşgörüyle yaklaşarak, AB 
sürecinde birbirlerini daha iyi anlar 
hale gelmelerini sağlayacağına inan-
dığını belirtiyordu. 

“Süreç ortada… Süreç katılım ge-
rektiriyor… Dolayısıyla halkın, si-
vil toplumun doğrudan bu süreçte 
yer alması gerekiyor. Bu süreç sizsiz 
olmaz. Süreci sizsiz tamamlayama-
yız. Gelin bu sürece katılın… Daha 
iyisini nasıl yapabiliriz, onu konuşa-
lım. Şimdiye dek bir türlü yapılama-
yanları yapmaya başladık. Böyle bir 
toplantı için belki 20 yıl, belki de 50 
yıl geç kaldık. Ama önemli olan, şu 
an yapıyoruz… Bir aradayız. Yürü-
me hızından koşu hızına geçersek 
zaman kazanırız. Türkiye’nin di-
namizminin daha da artmasına ve 
güçlenmesine ihtiyacımız var. Dina-
mizm bizi korkutmuyor, bizi mutlu 
ediyor, bizi daha güçlü kılıyor”.

AB üyelik sürecimize ilişkin inanç 
ve heyecanın toplumun her kesimi 
ile paylaşılması gayreti öncelikle si-
vil toplum kuruluşlarıyla başlıyor-

du; sonrasında ise toplumun her 
kesimine, yerel yönetimlere, bele-
diyelere, yerel medya çalışanlarına, 
çevirmenlere, iletişim gönüllüleri-
ne, genç işadamlarına kadar yayıla-
caktı.

Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik 
sürecinde yürütülen uyum çalışma-
ları, dönemin Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliğinin koordinasyonunda 
ve merkezi düzeydeki diğer bütün 
kuruluşlarımızın katkılarıyla tüm 
hızıyla sürdürülmekteydi. Ancak, 
AB’ye üyelik sürecinin getirdi-
ği yükümlülükler ve bu kapsam-
da yapılan düzenlemeler sadece 
merkezi düzeydeki Bakanlık veya 
Müsteşarlıklarımızı değil,  özellik-
le uygulanması çerçevesinde vali-
likler, belediyeler, il özel idareleri 
gibi yerel düzeyde faaliyet gösteren 
kuruluşları da yakından ilgilendi-
riyordu. Aday ülke olarak AB’ye 
uyum çalışmalarının on yılı aşkın 
bir süredir devam etmesine karşın 
hala merkezi yönetimin taşra teşki-
latının ve yerel yönetimlerin AB ile 
yürütülen uyum çalışmalarından ve 

bu kapsamda gerçekleştirilen dü-
zenlemelerden istenilen seviyede 
haberdar değildi. Aynı zamanda AB 
üyelik süreci ile ilgili olarak ülke-
miz kamuoyunda çok sayıda yanlış 
algılama, önyargı ve korkular bu-
lunuyordu. Dolayısıyla, bu süreçte 
elde edilen deneyimler AB ile ilgili 
yürütülen çalışmaların sadece mer-
kezi düzeyde değil eş zamanlı olarak 
yerel düzeyde de sürdürülmesi ihti-
yacını ortaya koyuyordu.

Bağış, yoğun diplomasi trafiğine 
eklenen yurt içi trafiğiyle bir taraf-
tan 450 milyonluk AB kamuoyunu, 
diğer taraftan 70 milyonluk Türk 
nüfusunu, Türkiye’nin AB’ye üye-
liğinin gerekliliği konusunda ikna 
etmeye çalıştığını sık sık dile getiri-
yordu.

2009 yılı sona erdiğinde ise tablo 
şöyleydi: 17 ülkeye 34 dış seyahat 
yapılırken, yurt içinde ise 32 şehre 
gidiliyordu. 2010 yılında ise hedef, 
projelere ağırlık vererek, AB heye-
canını yurt geneline kurumsal dü-
zeyde yaymaktı.
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8 Eylül 2009 tarihinde Trabzon’da 
gerçekleştirilen 17. Reform İzleme 
Grubu toplantısı yereli sürecin içine 
dahil etme niyetinin en üst düzey-
de göstergesi oluyordu. O zamanki 
unvanıyla Devlet Bakanı ve Başmü-
zakereci Egemen Bağış, dönemin 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve döne-
min Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, 
Trabzon Ticaret Borsası ve sivil top-
lum kuruluşları temsilcileriyle de 
bir araya geliyordu.

23 Ekim 2009 tarihinde Eskişehir 
Genç İşadamları Derneği tarafından 
Anadolu Üniversitesi’nde düzenle-
nen “Türkiye-AB İlişkilerinin Gele-
ceği ve Beklentiler” konulu panelin 
açış konuşmasında, AB üyeliğinin, 
“Türkiye’nin Cumhuriyetin ilanın-

dan sonraki en önemli çağdaşlaş-
ma projesi” olduğunu vurgularken, 
2012 yılı sonunda başlatılan “Genç 
İşadamları AB Yolunda” projesinin 
de ilk işaretini veriyordu belki de.

Yine “Belediyeler AB’ye Hazır-
lanıyor” projesinin ilk işaretleri, 
Bursa’da 27 Ekim 2009 tarihinde 
gerçekleştirilen Marmara Belediye-
ler Birliği 2009 yılı 2. Olağan Top-
lantısında veriliyordu. Marmara Be-
lediyeler Birliği ile dönemin Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliği arasında 
bir iş birliği protokolü imzalanı-
yordu. Törende yaptığı konuşmada 
Bağış, AB-Türkiye ilişkilerinin üç 
boyutu olduğunu belirterek, şunları 
söylüyordu: 

“Bir tanesi her geçen gün azim ve 
kararlılıkla yürüttüğümüz reform-
lar. Diğeri siyasi engellere rağmen 
içeride ve dışarıda oluşan direnç 
odaklarına rağmen yine kararlılık-
la yürüttüğümüz müzakerelerimiz, 
üçüncü boyutu da iletişim. Çünkü 
insanlar da toplumlar da tanıma-
dıklarından şüphe duyar, korkarlar 
ama birbirini tanıdıkça, yakın iliş-
kiler kurdukça korkular, endişeler 
sevgiye ve barışa dönüşür.”

Vatandaşların AB’yi daha iyi anla-
masını sağlamak için belediyelere, 
AB standartlarında hizmet sunul-
ması ve AB fonlarının doğru kulla-
nımının sağlanması gibi önemli gö-
revler düştüğünü ifade eden Bağış, 
“Bu çerçevede Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği ile MBB arasındaki pro-
tokol, belediyelerimizin yürüttüğü 
hizmetlerde AB standartlarını ya-
kalamaları, yönettikleri bölgelerde 
AB standartlarına ulaşmaları, ülke-
mizin, Başbakanımızın deyimiyle 
Cumhuriyetin ilanından sonraki 
en önemli çağdaşlaşma projesin-
de başarıya ulaşma konusunda çok 

önemli rol oynayacaktır.”

Bu protokol ile yapboza bir parça 
daha eklenirken, 2013 yılından ge-
riye bakıldığında detayları ilerleyen 
bölümlerde yer alan, 11 Aralık 2010 
tarihinde başlatılan “Belediyeler 
AB’ye Hazırlanıyor” projesi, Be-
yoğlu, Sultanbeyli, Beylikdüzü, Şile 
Belediyeleri ile İkili İşbirliği Proto-
kolleri, Marmara Belediyeler Birliği 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile imzalanan Eğitim Protokolleri, 
İstanbul ve Ankara AB’ye Hazırlanı-
yor Projeleriyle yapbozun belediye-
ler ayağı tamamlanıyordu.

“AB ve Türkiye Arasındaki Sivil 
Toplum Diyaloğunun Geliştiril-
mesi Projesi” kapsamında 5 Kasım 
2009 tarihinde düzenlenen “Başa-
rıların Paylaşımı” konferansında 
ise, Avrupa’nın dört bir yanından 
katılımcılarla birlikte sivil toplum 
diyaloğu üzerinde çalışan ve emek 
verenlerin başarılarını kutlamak 
için bir araya geliniyordu. 119 proje 
ile Avrupa’nın birçok yerindeki be-
lediyeler, sivil toplum kuruluşları, 

Hazırlıklar devam ediyor…
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vakıflar, sendikalar ve üniversitele-
rin Türkiye’deki muadilleriyle el ele 
vererek, AB’yi Türkiye’ye anlatmak, 
Türkiye’yi de AB’ye anlatmak için 
yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan 
Bağış, “Ortada gerçekten kutlana-
cak bir başarı var” diyordu. “Kamu-
oyumuz Avrupa’yı tanıdıkça, Av-
rupa da bizi tanıdıkça Türkiye’nin 
AB sürecinde hiçbir engel kalma-
yacağına yürekten inanıyorum. 
Türkiye’nin standartlarını yükseltir-
ken, Avrupa’nın da Türkiye’den çok 
önemli kazanımlar elde ettiğini gö-
rüyoruz” diyordu

Sivil Toplum Diyaloğu projesiyle, 
41 belediye, 25 meslek örgütü, 28 
üniversite ve 25 gençlik sivil top-
lum kurulunun projelerde yer ala-
rak, 20 milyon Avro’nun üzerinde 
fon 119 proje kapsamında kullanıl-
mıştı. Projelerin, Avrupa’nın birçok 
ülkesinde faaliyet gösteren kurum-
larla Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesin-
de gerçekleştiğini ifade eden Bağış, 
“Projeler Türkiye’nin her köşesin-
de AB heyecanının hissedilmesine 
önemli katkılarda bulundu” diyordu. 

Sivil toplum kuruluşlarına sağlanan 
destek “Sivil Toplum Diyaloğu II” 
projesiyle sürecekti.

2010 yılı tamamlanırken, o zamanki 
adıyla Avrupa Birliği Genel Sekre-
terliğinin kurumsal yapısını güç-
lendirme çabaları sonuçlanıyordu. 
9 Temmuz 2009 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan yeni teşkilat 
kanunu ile önemli bir aşama kayde-
diliyordu. Kurum bünyesinde yeni 
birimler oluşturulmasına imkân 
sağlayan yeni kanun sayesinde, 
ana hizmet birimlerinin sayısının 
14’e yükselmesi, ABGS’yi, müzake-
re sürecini çok daha etkin şekilde 
yürütmesini sağlayacak güçlü bir 
yapıya kavuşturuyordu. Kurulan 
yeni birimler arasında Proje Uygu-
lama Başkanlığı da öne çıkıyordu. 
Proje Uygulama Başkanlığı, kurul-
duğu günden sonra Avrupa Birliği 
Bakanlığı’nın “taşra teşkilatı” şek-
linde de çalışacaktı. 

Yeni teşkilat kanununa kavuşan 
ABGS’ye, 19 Kasım 2009’da Büyü-
kelçi Volkan Bozkır Genel Sekreter 

olarak atandı. Genel Sekreter Yar-
dımcılıklarına ise Dışişleri Bakan-
lığından Büyükelçi M. Haluk Ilıcak, 
kurumun kendi içinden Dr. F.H. 
Burak Erdenir, o zamanki adıyla 
Devlet Planlama Teşkilatı’ndan Ah-
met Yücel ve İçişleri Bakanlığından 
Dr. Mehmet Cangir getiriliyordu. 
İçişleri Bakanlığından bir genel sek-
reter yardımcısı atanması AB süre-
cinin yerele yayılması için kurumsal 
düzeyde de çalışmalar yapılacağının 
bir göstergesiydi.

ABGS’nin genişleyen kadrosunun 
daha etkin çalışabilmesi için bir 
yandan da Ankara’daki merkez bi-
nanın genişletilmesi çalışmaları 
sürdürülüyordu. 2010 yılında açı-
lan uzman yardımcılığı sınavıyla 91 
yeni uzman yardımcısı göreve atan-
maya hak kazanmıştı. ABGS’nin bü-
yümesi ise sürecin gerektirdiği hızla 
devam ediyordu. Daha önce yapılan 
uzman sınavı ile atanmaya hak ka-
zanan 42 uzmanın ve 2011 yılında 
50 uzman yardımcısının kuruma 
katılmasıyla ABGS büyük bir aileye 
dönüşüyordu.

Kadro Güçleniyor…
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2010 yılı başında, ABGS tarafın-
dan AB’ye katılım sürecini hızlan-
dırmak ve süreçten en üst düzeyde 
faydalanmak için dört platform 
üzerine kurulu “Türkiye’nin Katı-
lım Süreci için AB Stratejisi” hazır-
landı. 04 Ocak 2010 tarihinde Ba-
kanlar Kurulu’na sunulan Strateji, 
Hükümet tarafından da onaylandı. 
AB İletişim Stratejisi ile iki yönlü 
bir strateji geliştirilerek, Türkiye’yi 
AB’ye, AB’yi de Türkiye’ye anlatmak 
hedefleniyordu. Yerelde yürütülecek 
projeler, süreç içerisinde AB İletişim 
Stratejisinin en önemli destekleyici 
araçlarından olacaktı.

Merkezde kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesi çalışmalarından 
sonra ise, sıra süreci bütün yurt ge-
neline yaymaya geliyordu.

25 Aralık 2009 AB sürecine ilişkin 
temasları kapsamında dönemin 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ı ziyaret 
eden Başmüzakereci Egemen Ba-
ğış, valilikler bünyesinde, ABGS’nin 
taşra teşkilatı gibi çalışması plan-
lanan Avrupa Birliği ve Proje Şube 
Müdürlüğü’nün kurulması konu-
sunda değerlendirmelerde bulu-
nuyordu. ABGS’nin dört temel 
platformdan oluşan yeni bir AB 
stratejisi hazırladığını kaydeden Ba-
ğış, bu stratejinin en önemli unsuru 
olan “Siyasi Reformlar” platformu 
hakkında İçişleri Bakanı Beşir Ata-
lay ile yoğun bir işbirliği içerisine 
girildiğini belirtiyordu.

Kurulması planlanan sistem için 
öncelikle illerde AB Daimi Temas 
Noktası görevini yürütecek vali yar-
dımcılarının görevlendirileceğini 
ifade eden Bağış, ABGS’nin de iller-
de yapılan AB faaliyetlerini kamuo-
yuna duyuracağını vurguluyordu.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK İLETİŞİM STRATEJİSİ

•	 Türkiye’deki tüm kesim ve vatandaşları, AB ve üyelik sürecimiz 
hakkında doğru bilgilendirmek, bilgi eksikliklerini gidermek ve 
önyargıları ve yanlış algılamaları ortadan kaldırmak

•	 Katılım süreci ve üyeliğimizin günlük hayatımıza etkisini anlatmak
•	 Ülkemizdeki AB Mali İşbirliği Projelerinin yararlarını göstermek
•	 Türkiye’de AB sürecine ilişkin tartışmaların niteliğini arttırmak ve 

bilimsel gerçekler temelinde yapılmasını sağlamak
•	 Üyelik sürecimizle ilgili olarak sağlıklı bir kamuoyu oluşturmak ve 

reform ve katılım sürecimizin sahiplenilmesini sağlamak
•	 İletişim etkinliklerini etkin hale getirmek için koordinasyon sağla-

mak

AB’YE YÖNELİK İLETİŞİM STRATEJİSİ

•	 Türkiye’nin özelliklerini ve mesajlarını AB ülkelerine olumlu bir 
şekilde iletmek ve AB üyeliğimize Avrupa kamuoyu desteğini art-
tırmak

•	 İletişim etkinliklerini daha verimli hale getirmek için koordine et-
mek, Türkiye’nin müzakere süreci gelişmelerine ilişkin somut bilgi 
sağlamak

•	 AB ve Türkiye hakkındaki tartışmalara katkı sağlamak ve tartışma-
ları zenginleştirmek

•	 Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye katkılarını göstermek
•	 AB’nin (Komisyon) genişleme iletişim stratejisiyle paralellik kur-

mak, üye ülkelerin genişleme iletişim stratejisiyle paralellik kurmak
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“Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin 
sadece merkezi yönetimi ilgilendir-
mediği, herkesin dile getirdiği bir 
konuydu. Ancak esas sorun, yerel 
yönetimlerin, sivil toplum kuru-
luşlarının, valiliklerin ve yereldeki 
diğer tüm kurumların bu sürecin 
aktif bir parçası haline nasıl geti-
rilebileceğiydi. Bu konudaki çalış-
maları tetikleyen ise Sayın Egemen 
Bağış’ın 2009’un sonlarına doğru 

ortaya attığı bir soru oldu: ABGS 
olarak taşrada nasıl var olabiliriz? 
2009 yılı ortalarında ABGS’nin 
teşkilat kanunu yenilenirken, sırf 
bu amaçla taşra teşkilatı kurulma-
sı bile düşünülmüştü. Bu konuda 
üretilebilecek masa başı çözümleri 
hayata geçirmenin zorluğu da aşi-
kardı. Ortada 81 il, 892 ilçe, 3000’e 
yakın belediye ve 34.000’i aşan 
köyden oluşan bir Türkiye coğraf-

yası duruyordu. Nasıl bir strateji, 
ülke sathının tamamında yeni bir 
heyecana, bir hareketliliğe yol aça-
bilirdi? Çalışma, memleket sathını 
ilgilendirdiği için konuyu ilk ola-
rak İçişleri Bakanı’na açmak ge-
rekiyordu. Öyle de yapıldı. Sayın 
Beşir Atalay’ın projeyi sahiplenme-
si, bu yöndeki çalışmaların hayata 
geçirilebilmesi yönünde önemli bir 
eşiğin aşılması demekti. Ama pro-

jenin en hızlı ve pratik biçimde ülke 
çapında nasıl uygulamaya geçirile-
bileceği sorusu hala zihinleri meş-
gul ediyordu. Konuya verilen önem 
ve bu projeden ne amaçlandığı 81 
il valisine bizzat Bakan Bağış tara-
fından Ankara’daki valiler toplan-
tısında aktarıldı.”

Avrupa Birliği Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı
Dr. Mehmet Cangir

Valiliklerin AB Sürecinde
Etkinliğinin Artırılması Projesi
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Kamuoyunun AB ile ilgili konular-
da doğru bilgilendirilmesi, müza-
kere sürecinde gerçekleştirilen yasal 
ve idari reformların tam olarak ha-
yata geçirilmesi ve illerin AB mali 
kaynaklarından daha fazla yararla-
nabilmesi amacıyla Avrupa Birliği 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbir-
liğiyle 2010 yılı başında Valiliklerin 
AB Sürecinde Etkinliğinin Artı-
rılması Projesinin uygulamasına 
başlandı. Projenin idari çerçevesi 
İçişleri Bakanlığının 26 Ocak 2010 
tarih ve 2010/6 sayılı Genelge ile 
belirleniyordu.

Söz konusu Genelge ile yerelde üç 
ayaklı bir yapı oluşturuluyordu.

2010/6 sayılı İçişleri Bakanlığı Ge-
nelgesine istinaden her ilde bir vali 
yardımcısı, AB ile ilgili farklı konu-
larda yürütülen çalışmaların koor-
dinasyonunu sağlamak üzere İl AB 
Daimi Temas Noktası olarak gö-
revlendirildi.

İldeki sosyal ve ekonomik aktör-
lerin tamamının dâhil olduğu de-
mokratik bir platform olarak ön-
görülen Avrupa Birliğine Uyum, 

Danışma ve Yönlendirme Kurulla-
rı (AB UDYK) AB ile ilgili konula-
rın özgürce ve çok sesli bir ortamda 
tartışılması ve AB sürecine ilişkin 
farkındalığın artırılması amacıyla 
oluşturuldu ve işler hale getirildi. 
Projenin başlangıcından bugüne ka-
dar ülke genelinde 650’nin üzerinde 
AB UDYK toplantısı gerçekleştiril-
di. Bu toplantılardan 12’sine Avru-
pa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış bizzat katıldı. 44’üne 
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcı-
sı düzeyinde olmak üzere, toplam 
120’ye yakın AB UDYK toplantısına 
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 
uzman desteği verildi.

Bu  üçlü yapının son ayağını ise 
“Valilik AB Birimleri” oluşturu-
yordu. Yerelde AB’ye uyum süreci 
ile ilgili farkındalığı sürdürülebilir 
kılmak ve AB mali yardımlarından 
iller bazında daha etkin yararlanıla-
bilmesini sağlamaya yönelik olarak 
ildeki proje kültürünü geliştirmek 
amacıyla valilikler bünyesinde “AB 
Birimleri” kuruldu veya mevcut ya-
pılanmalar güçlendirildi. Projenin 
başlangıcından bu yana valilik AB 
Birimleri aracılığıyla düzenlenen 

eğitimler ve bilgilendirmeler çerçe-
vesinde, yaklaşık 30.000 kişinin AB 
ile ilgili konularda temel ve doğru 
bilgiler alması sağlandı. 3500’den 
fazla kişiye doğrudan eğitim veril-
di. Valilik bünyesinde oluşturulan 
AB birimleri tarafından yaklaşık 
4000’den fazla projeye doğrudan ya 
da dolaylı olarak destek verildi. 

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinli-
ğinin Artırılması Projesi ile, valilik-
lerimizin,  AB’ye üyelik sürecimize 
taşrada önderlik etmesini sağlamak 
ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ye-
reldeki temsilcilikleri gibi çalışacak 
bir yapılanma oluşturmak, daha çok 
ilimizin AB kaynaklarından yarar-
lanabilmesi ve yerel düzeyde gelişim 
ve dönüşümün hız kazanmasını, va-
liliklerimizin önderliğinde, il özel 
idareleri, belediyeler, üniversiteler, 
kalkınma ajansları, ticaret ve sana-
yi odaları, sivil toplum kuruluşları, 
özel sektör, yerel televizyon, radyo 
ve gazetelerin AB’ye üyelik süreci ile 
ilgili harekete geçmesini sağlamak, 
yerelde AB heyecanını körüklemek 
ve AB konusundaki enerji ve moti-
vasyonu ülkemizin dört bir yanına 
taşımak hedefleniyordu.

İl AB Daimi Temas Noktaları:

İçişleri Bakanlığının 26 Ocak 2010 

tarih ve 2010/6 sayılı Genelgesi ile 

81 ilin tamamında İl AB Daimi 

Temas Noktası olarak çalışacak bir 

Vali Yardımcısı görevlendirildi. İl 

AB Daimi Temas Noktası Vali Yar-

dımcıları, ildeki kuruluşların AB 

sürecine ilişkin her türlü gelişme, 

haber, yasal düzenleme, proje ve 

fon imkânları gibi konularda bil-

gilendirilmesinin yanı sıra, illerde 

çeşitli kuruluşlar tarafından AB 

ile ilgili farklı konularda yürütü-

len çalışmaların koordinasyonu 

görevini de ifa ediyor.
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Avrupa Birliği Bakanlığında ise her 
ilden sorumlu birer AB İşleri Uz-
man Yardımcısı görevlendirildi. AB 
İşleri Uzman Yardımcılarının önüne 
konulan hedef ise, “ilde AB ile ilgili 
gerçekleştirilen her faaliyetten ha-
berdar olmak”tı. 

Böylece ilk olarak hem doğrudan İl 
AB Temas Noktası Vali Yardımcıları 
ile hem de proje ekipleriyle iletişim 

ağları oluşturuldu. E-posta mesajla-
rı ve telefonlarla bilgi akışı sağlan-
maya başlandı. 

Açılan her teklif çağrısı ve AB ala-
nındaki önemli gelişmeler düzenli 
olarak illere aktarılıyor, illerden ise 
gerçekleştirilen AB ile ilgili her tür-
lü etkinliğe ilişkin haberler Avrupa 
Birliği Bakanlığı’na gönderiliyordu. 

Gönderilen bütün bu haberler ve 
her türlü gelişme ise Avrupa Bir-
liği Bakanlığı internet sayfasında 
oluşturulan “AB Süreci ve İllerimiz” 
portalında kamuoyu ile paylaşılma-
ya başlandı. İnternet portalında, İl 
AB Daimi Temas Noktası vali yar-
dımcıları, AB UDYK ve valilik AB 
birimlerinin iletişim bilgilerine 
ilaveten AB hibe duyuruları, hibe 
duyurularına ilişkin başvuru şekli 
ve ilde yürütülen ve tamamlanmış 
olan AB projeleri hakkında haber-
lere, AB Bilgi Merkezleri, Kalkınma 
Ajansları ve Eurodesk Temas Nok-
taları ile ilgili iletişim bilgilerine yer 
verilmeye başlandı. Valiliklerin AB 
Sürecinde Etkinliğinin Artırılması 
Projesi kapsamında gerçekleştirilen 
tüm faaliyetler de yine portal üze-
rinden kamuoyuna duyurulmaya 
başlanıyordu. 

Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen 
Bağış’ın katıldığı AB 
UDYK’lar

İstanbul-4 Mart 2010

Ankara-12 Mayıs 2010

İzmir-27 Ağustos 2010 

Siirt- 04 Eylül 2010

Muğla-29 Ağustos 2010 

Şanlıurfa 3 Şubat 2011

İstanbul- 21 Nisan 2011

İstanbul- 28 Ekim 2011

Diyarbakır- 21 Kasım 2011

İzmir- 8 Aralık 2011

Rize-14 Aralık 2011

Muğla-26 Aralık 2012

Avrupa Birliğine, Uyum Danışma 
ve Yönlendirme Kurulları:

Her ilde, İl AB Daimi Temas Nok-
tası Vali Yardımcısı yürütülecek 
çalışmaların düzenli olarak sür-
dürülmesini sağlamak amacıyla 
vali veya ilgili vali yardımcısının 
başkanlık ettiği Avrupa Birliğine 
Uyum Danışma ve Yönlendirme 
Kurulları oluşturuldu. Avrupa 
Birliğine Uyum Danışma ve Yön-
lendirme Kurulu toplantıları, tüm 
illerimizde düzenli olarak gerçek-
leştiriliyor. Kurul toplantıları, ye-
rel düzeyde AB konularının tartı-
şıldığı ve ilde AB sürecine ilişkin 
farkındalığın artmasına da imkân 
sağlayan demokratik bir plat-
form sağlıyor. Avrupa Birliğine 
Uyum Danışma ve Yönlendirme 

Kurulu’nda, kaymakamlar, ilgili 
il müdürleri, il özel idaresi genel 
sekreteri, büyükşehir belediye-
si genel sekreter veya yardımcısı, 
diğer il belediye başkanlıklarında 
belediye başkan yardımcısı, üni-
versitelerin rektör yardımcıları, 
ticaret, sanayi ve ziraat odalarının 
temsilcileri ve ilde aktif sivil top-
lum kuruluşlarından birer temsil-
ci yer alıyor.

Böylece, yerel yönetimlerin, kal-
kınma ajanslarının, üniversitele-
rin, ticaret ve sanayi odalarının, 
sivil toplum kuruluşlarının ve ye-
reldeki diğer tüm aktörlerin AB 
katılım sürecimize yarar sağlaya-
cak çalışmalar konusunda hare-
kete geçmeleri için uygun bir plat-
form sağlanıyor.
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Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu ilk toplantısını 4 Mart 2010 tarihinde Başmüzakereci 
Egemen BAĞIŞ başkanlığında, dönemin İstanbul Valisi Muammer GÜLER, dönemin Avrupa Birliği Genel Sekreteri 
Büyükelçi Volkan BOZKIR ve dönemin Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mehmet CANGİR’in 
katılımıyla gerçekleştirildi.

12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen AB 
UDYK toplantısına Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ 
ve ABGS Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan BOZKIR 
katıldı. 

Şanlıurfa Valiliği AB UDYK Toplantısı – 3 Şubat 2011

İzmir Valiliği AB UDYK Toplantısı, 27 Ağustos 2010 

Muğla Valiliği AB UDYK Toplantısı, 29 Ağustos 2010 İstanbul Valiliği AB UDYK toplantısı, 21 Nisan 2011
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Diyarbakır Valiliği AB UDYK Toplantısı, 21 Kasım 2011
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İzmir Valiliği AB UDYK Toplantısı, 8 Aralık 2011

Rize Valiliği AB UDYK Toplantısı, 14 Aralık 2011
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Muğla Valiliği AB UDYK Toplantısı, 26 Aralık 2012
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“Avrupa Birliğine Uyum, 
Danışma ve Yönlendirme 
Kurulu”nun görev tanımı:
•	 Mevzuat düzenlemelerinin il 

düzeyinde uygulama sonuçları-
nı izlemek, 

•	 AB mali kaynaklarından azami 
ölçüde yararlanılması amacıyla 
kurum ve kuruluşların proje fa-
aliyetlerini teşvik etmek,

•	 Yürütülmekte olan AB projeleri-
nin koordinasyonunu, tanıtımı-
nı ve kamuoyu ile paylaşımını 
sağlamak,

•	 AB’ye üyelik sürecimizle ilgili 
olarak, AB İletişim Stratejisi çer-

çevesinde, sağlıklı bir kamuoyu 
oluşumuna katkı sağlamak,

•	 İhtiyaç duyulması halinde Ku-
rulun görevleri ile ilgili çalışma 
grupları oluşturmak ve bu çalış-
ma gruplarının hazırladığı ra-
porları değerlendirmek,

•	 Proje süreçleri için gerekli idari 
ve insan kaynakları kapasitesi-
nin oluşturulmasına ve bu alan-
da sürekliliğin sağlanmasına yö-
nelik tedbirleri geliştirmek, 

•	 AB ile ilgili yürütülen çalışma-
lar hakkında değerlendirme ve 
önerileri de içeren faaliyet rapo-
runu Ocak ve Temmuz ayların-
da AB Bakanlığına göndermek.

Valiliklerin AB ile ilgili faaliyetlerinde kullanmaları amacıyla iller için özel 
tasarlanmış AB broşürleri ve afişleri ile bayrak setleri hazırlandı. 
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Valiliklerin AB ile ilgili konularda daha fazla bilgilen-
melerini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı 
yayınlarının valiliklere iletilmesi sağlandı. Bu çerçe-
vede; AB İletişim Stratejisi, Türkiye’nin Katılım Süre-
ci İçin AB Stratejisi, AB Hibe Programları Kapsamın-
da Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan Destekler, 
Avrupa’nın Geleceğinde Anahtar Türkiye, AB Üyesi 
Bir Türkiye, 100 Konuda AB’nin Günlük Yaşantımıza 
Etkileri, Proje Tanımlama ve Hazırlama isimli kitaplar 
ve broşürler valiliklere iletildi.
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Güngören Kaymakamlığı Proje Hazırlama Eğitimi, 20-21 Haziran 2011

16 uzman yardımcısı "Eğiticilerin Eğitimi" programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı

Valilikler tarafından Avrupa Birliği Bakanlığından talep edilen eğitim ih-
tiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Bakanlıkta görev yapan 16 AB İşleri 
Uzman Yardımcısına Eğiticilerin Eğitimi programı uygulandı. Eğitim alan 
AB İşleri Uzman Yardımcıları tarafından 2010 yılından itibaren illerde pro-
je hazırlama eğitimleri verilmeye başlandı. 
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış-Önsöz’den

Valilik AB birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanan Faaliyet Raporları, 
valiliklerin sahiplendiği, yerel yönetimlerin de bizzat takipçisi olduğu bir AB süreci-
nin, yerelde yeni bir AB heyecanını körükleyebildiğinin bir diğer göstergesi oluyordu.

AB’ye katılım sürecinde gerçekleştirilen 
reformların, yasal değişikliklerin ve pro-
jelerin tam olarak uygulanması, takibinin 
sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik 
sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilme-
si ancak ülke çapında bir yapılanma ile 
mümkündür.  

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği olarak 
bu noktadan hareketle, taşra teşkilatımız 
gibi işleyecek bir mekanizmanın oluştu-
rulması çalışmalarımızı 2010 yılı başında 
Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin 
Artırılması Projesi ile başlatmış bulunu-
yoruz.

Tüm bu yapılanma oluşturulurken te-
mel amacımız valilerimizin, AB’ye üye-
lik sürecimize taşrada önderlik etmesini 
sağlamaktı. Valilikler Tarafından Yürü-
tülen AB Çalışmalarına İlişkin 2010 Yılı 
Faaliyet Raporu’nda da görüleceği üzere, 
İçişleri Bakanlığımız ile işbirliği içerisin-
de gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar 
meyvelerini vermişti.      

Faaliyet Raporları
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış-Önsöz’den

Valiliklerimizin AB birimlerinden gelen 
bilgiler ışığında derlenen 2011 Yılı Faa-
liyet Raporu, valiliklerin öncülük ettiği, 
yerel yönetimlerin de bizatihi takipçisi 
olduğu AB müzakere sürecinin, “AB Üye-
si Bir Türkiye” algısını yerelde ne ölçüde 
güçlendirebildiğini göstermiş ve öngörü-
lerimizi destekleyen başarı öykülerinin 
kamuoyuyla paylaşılabilmesi için önem-
li bir kaynak olmuştur. Tüm paydaşların 
önümüzdeki dönemlerde Avrupa Birliği 

mali yardımlarından daha fazla yarar-
lanmasının sağlanması ve yerel düzeyde 
ivme kazanan dönüşümün sürdürülebi-
lir kılınması, “Valiliklerin AB Sürecinde 
Etkinliğinin Artırılması Projesi”nin en 
önemli öncelikleri arasındadır. Bu bağ-
lamda rapor, illerimizde önümüzdeki yıl-
larda gerçekleştirilebilecek AB çalışmala-
rı için ilgili tüm taraflara rehberlik edecek 
bir doküman olması açısından da son de-
rece yararlı bir çalışmadır.
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Raporlarda, 81 ilin kurumsal yapılanmaları, proje faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, bilgi-
lendirme faaliyetleri ve çalışma ziyaretlerine ayrıntılarıyla yer veriliyordu.

Projeye ilişkin güncel gelişmeler ve İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor adıyla ha-
zırlanan bültenler de kamuoyuyla paylaşılıyordu.
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Avrupa Birliği Bakanlığı’nın girişim-
leri sonucu, 2010 ve 2011 yıllarında, 
Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü 
(EIPA) tarafından Hollanda’nın Ma-
astricht kentinde düzenlenen ve 4’er 
gruba 3 günlük eğitimlerle, “İl AB 
Daimi Temas Noktası” olarak gö-
revlendirilen 81 vali yardımcısına, 
AB kurumları ve mekanizmaları 
hakkında bilgi veriliyordu.

Bir yandan illerimizin fikir önderle-
ri İl AB Daimi Temas Noktası Vali 
Yardımcıları sürecin aktif paydaş-
ları haline getirilmeye çalışılırken, 
bir yandan da geleceğin vali ve vali 
yardımcılarına yönelik eğitimler ve-
riliyordu. İçişleri Bakanlığı perso-
nelinin AB fonlarından daha etkin 
yararlanmasına yönelik uygulanan 
“İçişleri Bakanlığı Personelinin 

AB Fonlarının Etkin Kullanımın-
da Desteklenmesi Projesi” kapsa-
mında 4 gün sürecek Düzey II Kay-
makam Eğitimleri Semineri, 4 Ekim 
2010 Pazartesi günü  33 ilden 52 
kaymakamın katılımıyla Antalya’da 
yapıldı. Seminerde katılımcılara AB 
(IPA) fonlarının yönetimine iliş-
kin kurumsal düzenlemeler, proje 
geliştirme ve uygulama, kurumsal 

kapasite gelişimi/altyapı, proje yö-
netim birimi kurma, güçlendirme 
ve birim yönetimi ve Türkiye’den 
proje deneyimleri konularında bil-
gi verildi. Proje kapsamında toplam 
65 vali yardımcısı ve 840 kaymakam 
eğitimlerini tamamladı. Hedef bin-
den fazla mülki idare amirine eği-
tim vermekti.

İl AB Daimi Temas Noktası 
Vali Yardımcıları AB’nin Puslu Havasını Koklarken
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Projenin ilk yılı tamam-
landığında, genelde ül-
kemizin AB sürecine, 
özelde ise proje kültürü-
ne yaklaşımın iller ara-

sında büyük farklılıklar gösterdiği 
anlaşıldı. Bu süreçte bazı illerimiz 
ülkemizin AB sürecine ve “projeci-
liğe” ilgi göstererek insan gücü ve 
kaynak aktarımı yapıp, karşılığını 
alırken, bazı illerimizde ise bu sü-
recin yeterince değerlendirileme-
diği ve anlaşılamadığı gözlemlendi. 
Projenin ilk yıl değerlendirmeleri 
sonucunda, hem fırsat verildiğinde 
ülkemizin AB sürecinde “elini ta-
şın altına koyabilecek” ve çok daha 
büyük çaplı projeler geliştirebilecek 
illerimize destek olabilmek, hem de 
süreci biraz daha uzaktan izleyen il-
lerimizi harekete geçirebilmek ama-
cıyla yeni bir mekanizmanın gelişti-
rilmesi gerekliliği ortaya çıktı.

“İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor” 
programının oluşturulması fikri 
2010 yılının ortalarında filizlen-
meye başlamıştı. Kuruluşundan 
itibaren müzakere sürecini yürüt-

me, kurumlar ve Brüksel arasında-
ki koordinasyonu sağlama, AB’yi 
Türkiye’ye, Türkiye’yi AB’ye tanıt-
ma görevlerini üstlenen Avrupa 
Birliği Bakanlığı, Türkiye’deki yerel 
birimleri de sürecin bir parçası ha-
line getirmek ve AB’yi ve Bakanlığın 
çalışmalarını yerelde tanınır kılmak 
amacıyla yerelde neler yapılabilece-
ğine yönelik fikirler üretmeye başla-
mıştı.

Bakanlığın (o zamanki adıyla Avru-
pa Birliği Genel Sekreterliği) bir taş-
ra teşkilatının olmaması, illerdeki 
çalışmaların ve yapılanmaların za-
yıflığı (bazı illerde AB birimlerinin 
resmen kurulmamış olması), perso-
nel sayısının da yetersiz oluşu gibi 
nedenlerle yerele yeterli destek veri-
lememekteydi. Ancak artan perso-
nel sayısı ve tamamlanan kurumsal-
laşma çabaları ile bu yolda atılacak 
adımlar da yavaş yavaş mümkün 
hale geliyordu.

“İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor” 
programı Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış’ın ta-

limatlarıyla, 2011 yılı başında “AB 
süreci yerelde başlar” sloganıyla 
başlatıldı. 

“Valiliklerin AB Sürecinde Etkinli-
ğinin Artırılması” projesini tamam-
layıcı nitelikte olan “İllerimiz AB’ye 
Hazırlanıyor” programı, yerel dü-
zeyde gerçekleştirilen çalışmalara 
ivme kazandırılması için 2011 yılın-
da Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ken-
di bütçesinden ayırdığı finansmanla 
gerçekleştirilecekti.  Bu program ile 
valiliklerin AB ile ilgili çalışmala-
rına destek olunması, AB birimle-
rinin kendi hazırladıkları projeler 
ile AB bilincini yerele yaymaları ve 
proje yürütme deneyimlerinin ar-
tırılması amaçlanıyordu. Program 
için 2011 yılında Avrupa Birliği Ba-
kanlığı bütçesinden 1.250.000 TL 
ayrıldı. Söz konusu bütçe Avrupa 
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış’ın yereldeki AB faa-
liyetlerine verdiği önemin açık bir 
göstergesiydi.

İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Prog-
ramı ile yerelde oluşturulan yapı-

lanmanın, Avrupa Birliği Bakanlığı 
tarafından finansal olarak da des-
teklenerek etkinliğinin artırılması 
hedefleniyordu. Program ile yerel-
de gerçekleştirilmek istenen ancak 
etkin ve düzenli olarak uygulamaya 
geçirilemeyen AB ile ilgili faaliyet-
lerin valiliklerimiz tarafından ger-
çekleştirilmesi isteniyordu. Teklif 
çağrısının amacı “Avrupa Birliği’ne 
katılım sürecine yönelik sürdürü-
len çalışmalar ile ilgili yerel düzey-
de idari kapasitenin artırılmasını 
sağlamak.” olarak belirlendi.

Teklif Çağrısı hazırlanırken, yerel-
de AB projelerinin hazırlanması 
ve uygulanmasında bazen sürecin 
uygulayıcısı olarak doğrudan için-
de olan, bazen de yönlendirme ve 
bilgilendirme faaliyetleri yapan AB 
Birimlerinin “proje” kapasitesinin 
artırılması bir diğer önemli amaç 
olarak değerlendirildi. Bu nedenle 
programın formatı, AB fonlarının 
kullanımına oldukça benzeyen an-
cak daha esnek bir teklif çağrısı mo-
delinde oluşturuldu.

İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor
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Başvuru Rehberi ve başvuru pake-
ti AB projelerindeki uygulamanın 
basitleştirilmiş ve yerel mevzuata 
uyarlanmış hali niteliği taşıyordu. 
Dolayısıyla programa başvuracak 
AB birimleri aynı bir AB projesine 
başvururmuş gibi mantıksal çerçeve 
dökümanını ve bütçeyi hazırlamak, 
ortaklık beyannamelerini doldur-
mak ve başvuru formunu uygun bir 
şekilde tamamlamak zorundaydı. 

Böylece AB’ye ya da daha da somut-
laştırırsak AB projelerine yerelden 
gelen ilginin artırılması ve daha 
önce herhangi bir AB hibe progra-
mına başvurmamış birimlerin ve 
personelin motive edilmesi sağlan-
mış olacaktı.

 Sadece valilik AB birimlerinin baş-
vuru yapmalarına imkan tanıyan bu 
programda amaç, hem yerelin süre-

ce olan ilgisini artırmak ve yapılmak 
istenen çalışmalara zemin hazırla-
mak, hem de illerin AB fonlarının 
kullanımı konusunda bir öğrenme 
sürecinden geçmelerinin temin 
edilmesiydi. Bu yaklaşım özellikle 
daha önce proje yazma ve yürütme 
deneyimi olmayan iller ve AB bi-
rimleri için iyi bir fırsat oldu. 

Titiz bir çalışma sonrasında hazırla-

nan başvuru rehberi ve başvuru do-
kümanları 2 Şubat 2011 tarihinde 
duyuruldu.

23 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşti-
rilen “Valiliklerin AB Sürecinde Et-
kinliğinin Artırılması Projesi 2010 
Yılı Değerlendirme ve İllerimiz 
AB’ye Hazırlanıyor Programı Bilgi-
lendirme Toplantısı” ile “İllerimiz 
AB’ye Hazırlanıyor Programı”nın 
ilk tanıtımı yapıldı. Söz konusu 
toplantı ile “Valiliklerin AB Sü-
recinde Etkinliğinin Artırılması 
Projesi”nde geride kalan bir yılın 
çalışmaları hakkında değerlendir-
meler yapılması, “2010 Yılı Faaliyet 
Raporu”nun değerlendirilmesi ve 
“İllerimiz Avrupa Birliğine Hazır-
lanıyor Programı”nın tanıtılması 
amaçlanıyordu. 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kereci Egemen Bağış, dönemin İçiş-
leri Bakanı Beşir Atalay ve Avrupa 
Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi 
Volkan Bozkır’ın katılımı ve konuş-
maları ise projede yeni bir aşamaya 
geçilirken bütün taraflar için büyük 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır, 23 Şubat 2011
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bir itici güç oldu. 

Aslında 2010 yılında çıkılan yolda, 
Avrupa Birliği Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı gibi merkezi düzeydeki 
kuruluşlar ile yereldeki İl AB Daimi 
Temas Noktaları ve proje ekibi per-
sonelinin bir araya gelmeleri için bu 
toplantı büyük bir fırsattı. Bir taraf 
projelerini ve önümüzdeki dönem 
için öngörülerini anlatırken, diğer 
taraf yaşanan sorunları ve elbette ki 
yapılan başarılı faaliyetleri anlatma 
fırsatı buldu.

İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Prog-
ramı, gerek kaynak tahsisi gerekse 
motivasyon açısından sıkıntı yaşa-
yan AB proje birimleri için önemli 
bir ivme sağladı. Böylece “Valilikle-
rin AB Sürecinde Etkinliğinin Ar-
tırılması Projesi”nin devamlılığı ve 
kapsamlı bir vizyonu olan, önemi 

tüm taraflarca teslim edilen bir pro-
je olduğu da net bir şekilde ortaya 
konmuştu. 

2 Şubat 2011’de Teklif Çağrısına çı-
kılması, 23 Şubat 2011’de ise bütün 
il temsilcilerine projenin tanıtımın 
yapılmasının ardından, tüm illerde 
bir hareketlenme başladı. Bazı iller 
teklif çağrısı çıkar çıkmaz çalışmaya 
başlamışken, bazı iller ise 23 Şubat 

toplantısından sonra çalışmalarına 
hız verdi.

Bir çok il yeni proje ekipleri kurdu, 
bazı iller ise mevcut proje ekipleri 
ile yollarına devam etti. Bu süreçte, 
gerek Avrupa Birliği Bakanlığı’na 
gerekse illerden sorumlu AB İşleri 
Uzman Yardımcılarına bir çok soru 
ve yönlendirme talebi geldi. İller 
başvuru yapmaları için telefon ve 
e-posta mesajlarıyla teşvik edildi. 
Bu durum aynı proje kapsamında, 
aynı kurum çatısı altında çalışma 
fırsatı olmayan, merkezden bilgiyi 
yerele taşımaya ve yaymaya çalı-
şan kamu görevlileriyle, yerelde-

ki çalışmalarını merkezde ve ülke 
genelinde daha iyi anlatma fırsatı 
yakalamaya çalışan kamu görevli-
lerinin ortak bir paydada ilk somut 
buluşmalarıydı.  Kimi iller gün aşırı 
telefon açarak teknik destek almaya 
çalışırken, kimi iller ise mevcut pro-
je deneyimlerine dayanarak hızla 
projesini şekillendiriyordu.  

Son başvuru tarihi 28 Mart 2011 
tarihi geldiğinde ise 79 başvuru 
alınmıştı. Yola çıkarken illerin ya-
rısından başvuru gelmesinin başarı 
olacağı düşünülürken, illerin hemen 
tamamından, birbirinden renkli ve 
üzerinde titizlikle çalışılmış proje-
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lerin gelmesi ihtiyacın doğru tespit 
edildiğinin ve doğru yolda olundu-
ğunun da bir göstergesiydi.

79 projenin ve eklerinin detaylı 
olarak okunup değerlendirilmesi, 
kazanan projelerin belirlenmesi ve 
onay süreçleri sonrasında sonuçlar 
27 Mayıs 2011’de açıklandı.

Değerlendirme süreci sonrasında, 
1.250.000 TL’lik bütçe çerçevesinde 

24 il destek almaya hak kazandı. 

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz, 
Adana, Afyon, Ankara, Aydın, Balı-
kesir, Bingöl, Bursa, Bilecik, Çanak-
kale, Eskişehir, Hakkâri, İstanbul, 
İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, 
Malatya, Mersin, Nevşehir, Rize, Si-
irt, Sivas, Uşak ve Van’da kollar ar-
tık projelerin uygulama süreci için 
sıvanmıştı.

Proje başvuruları 28 Mart 2011
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VALİLİK ADI PROJE ADI 
BALIKESİR AB Treni Balıkesir'den Geçiyor 

ESKİŞEHİR Eskişehir AB'ye Hazırlanıyor 

ANKARA Başkent AB Yolunda Kenetleniyor 

KOCAELİ AB-I Hayat 

MALATYA Gelişen Malatya AB'ye Hazırlanıyor 

BİLECİK AB Yolunda Bilecik 

ADANA Avrupa Birliği Uyum Sürecine Yerel Uyum Modeli: Adana 

KIRKLARELİ Kırklareli AB'ye Hazırlanıyor 

VAN Avrupa’nın Doğu Ucu: Van 

ÇANAKKALE Çanakkale'nin AB Yolculuğu 

BURSA Avrupa Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle Bursa 

İZMİR İzmir'de AB Rüzgarı 

RİZE Avrupa Birliği Yolunda Rize 

SİVAS Sivas'ın Misyonu Avrupa Vizyonu 

NEVŞEHİR AB Yolunda Kapadokya’nın Dünü, Bugünü ve Yarını 

BİNGÖL Yüzen Ada Kenti Avrupa Birliğine Doğru Yüzüyor 

İSTANBUL Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul'da Şekilleniyor 

MERSİN Mersin İlinin AB'ye Uyumu İçin Bilgi Altyapısının Oluşturulması 

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Değerleriyle Avrupa Yolunda 

KIRIKKALE Avrupa Birliği Yolunda Kırıkkale 

AYDIN Tralles’ten Avrupa Birliğine Köprü 

UŞAK AB Uzakta Değil; Uşak'ta 

HAKKARİ AB Hakkari'ye Taşınıyor 

SİİRT Siirt Avrupa Birliğine Hazırlanıyor 

İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programının ilk tanıtım 
sunumu-23 Şubat 2011 

Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir “Valiliklerin 
AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi”nin ilk 

yılının değerlendirmesini yaparken-23 Şubat 2011
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Destek almaya hak kazanamayan il-
ler ve AB proje birimlerinin bir ço-
ğunda ise hayal kırıklığı ve sitemler 
hissedilmeye başlanmıştı. 

Kazanamayanların hissiyatının ve 
esasında onların da başardığının en 
güzel ifadesi, Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın 
“galiptir bu yolda mağlup” cümle-
siydi.

Çok az puan farklarıyla desteklen-
meye hak kazanamayan illerdeki 
sitemkar yaklaşım fazlasıyla anla-
şılabilirdi. Çünkü bir çok proje çok 
iyi yazılmasına ve hazırlanmasına 
rağmen doğal olarak bütçe sınırla-
ması nedeniyle desteklenememişti. 
Ancak yerelden gelen neden kaza-
namadık yönündeki tepkiler, yapı-
lan bilgi edinme başvuruları, açılan 
telefonlar iyi bir yolda olunduğunun 
bir habercisiydi aslında.

Kazanan projelerin açıklanması ve 
projelere nihai halinin verilmesiyle 
birlikte Valiliklerin AB Sürecinde 
Etkinliğinin Artırılması Projesinin 
ikinci büyük etkinliği için kollar sı-
vanıyordu. Hem kazanan projelerin 
başarısı kamuoyu ile paylaşılacak 
hem de uygulama sürecine ilişkin 
detaylar AB proje birimleri ile tar-
tışılacaktı.

Program kapsamında projeleri des-
tek almaya hak kazanan 25 ilin vali, 
vali yardımcıları ve AB birimi per-
soneli protokol imza törenine katıl-
mak üzere Ankara’ya geliyordu. 21 
Haziran 2011 tarihinde Vali Galip 
Demirel Vilayetler Evinde gerçek-
leştirilen imza törenine Avrupa Bir-
liği Bakanı ve Başmüzakereci Ege-
men Bağış, dönemin İçişleri Bakanı 
Osman Güneş ve Avrupa Birliği Ba-
kanlığı Müsteşarı Büyükelçi Haluk 
Ilıcak da katıldı. 

Programın tanıtımı için büyük 

önem taşıyan, başarısını da geniş 
kitlelere anlatma fırsatının yaka-
lanacağı bu protokol imza töreni-
nin önemi tartışmasızdı. Tören, 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet 
Cangir’in İllerimiz AB’ye Hazırlanı-
yor Programı ile ilgili olarak yaptığı 
bilgilendirme ve tanıtım konuşması 
ile başladı.

Dönemin İçişleri Bakanı Osman 
Güneş’in açılış konuşmasının ardın-
dan Avrupa Birliği Bakanı ve Baş-
müzakereci Egemen Bağış’ın açılış 
konuşmalarıyla devam etti. 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kereci Egemen Bağış “AB süreci sa-
dece Ankara’da ve Brüksel’de kapalı 
kapılar ardında yapılan üst düzey 
toplantılardan veya liderlerin aile 
fotoğrafları verdikleri zirvelerden 
ibaret değildir” diyerek, köylerimiz-
den beldelerimize, ilçelerimizden 
illerimize uzanan zincirde her bir 
vatandaşın içinde yer aldığı, etkisini 
hissettirdiği bir AB süreci hedefine 
“İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Prog-
ramı” kapsamında yeni ve dinamik 
bir boyut kazandırıldığını ifade edi-
yordu.

Protokol İmza Töreni

İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı Protokol İmza Töreni- 21 Haziran 2011
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Öncelikle İçişleri Bakanlığı ve Avru-
pa Birliği Bakanlığı arasında Prog-
rama ilişkin bir çerçeve işbirliği 
protokolü imzalandı. Sonrasında 
ise başarılı olan proje sahibi illerin 
valilileri ile Avrupa Birliği Bakanlı-
ğı Müsteşarı Büyükelçi Haluk Ilıcak 
arasında protokoller imzalandı.

Başarılı geçen protokol imza töre-
ninden, hem başarılı projelere imza 
atan AB proje birimleri, hem bu 
birimlerin amiri olan valilerimiz, 
hem de Avrupa Birliği Bakanlığı ça-
lışanları küçük bütçelerle büyük ve 
önemli projelere imza atılabileceği 
inancıyla kendinden emin ve mutlu 
bir şekilde ayrılıyordu.



Ankara Valiliğinin Başkent AB yolunda Kenetleniyor Projesi kapsamında Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış ve Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in katılımlarıyla düzenlenen “Açılış 
Toplantısı”- 26 Ekim 2011

Projelerin Uygulama Süreci 
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Bursa Valiliğinin “Avrupa Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle Bursa” Projesi kapsamında Avrupa 
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Kapanış Toplantısı” 
- 22 Şubat 2012 



39

Çanakkale Valiliğinin “Çanakkale’nin AB Yolculuğu” Projesi kapsamında Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış’ın Valilik AB Birimini Ziyaretleri –14 Nisan 2012
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İstanbul Valiliğinin Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul’da Şekilleniyor projesi 
kapsamında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve İstanbul 
Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu'nun katılımı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 
gerçekleşen Proje Değerlendirme ve AB UDYK toplantısı-28 Ekim 2011
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İzmir Valiliğinin “İzmir’de AB Rüzgarı” projesi kapsamında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Kapanış Toplantısı”- 8 Aralık 2011 
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Mersin Valiliğinin Mersin’in AB’ye Uyumu İçin Bilgi Altyapısının Oluşturulması 
Projesi kapsamında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
katılımlarıyla düzenlenen “AB Türkiye” konulu konferans - 26 Kasım 2011
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Siirt Valiliğinin Siirt AB’ye Hazırlanıyor Projesi kapsamında Siirtli gençleri Avrupa Birliği konusunda bilgilendirmek 
ve farkındalık uyandırmak amacıyla düzenlenen liselerarası bilgi yarışması
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Rize Valiliğinin Avrupa Birliği Yolunda Rize projesi kapsamındaSivas Valiliğinin Sivas’ın Misyonu Avrupa Vizyonu projesi kapsamında Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’la gerçekleştirilen televizyon çekimi-10 Ekim 2011
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Kocaeli valiliğinin AB-ı Hayat projesi kapsamında Kocaeli’de ortaöğretim ve lisans düzeyinde öğrencilerle gerçekleştirilen 
Eurokamp etkinliği.

Aydın Valiliğinin Tralles’ten Avrupa Birliğine Köprü projesi, AB’yi Tanıyalım Haftası etkinlikleri kapsamında 
gerçekleştirilen Avrupa Birliği Ormanı Açılışı - 8 Şubat 2011
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AB mü k t e s e b at ı n ı n 
önemli bir bölümü 
yerel yönetimlerin 

yetki alanına girmektedir. Bu bağ-
lamda belediyeler yerelde en önem-
li önemli aktörlerden biridir. Yerel 
yönetimlerin AB ile ilgili konularda 
yeterli bilgiye ve kapasiteye sahip 

olması, müktesebatın yerel düzeyde 
doğru ve etkin olarak uygulanabil-
mesi, belediyelerin AB konularında 
idari kapasitelerinin güçlendirilme-
si ve AB farkındalığının artırılması 
amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı 
ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin  
işbirliği ile Belediyeler AB’ye Ha-
zırlanıyor projesi geliştirildi.

Projenin uygulamasına ilişkin Av-
rupa Birliği Bakanlığı ile Türkiye 
Belediyeler Birliği arasında 11 Ara-
lık 2010 tarihinde bir protokol im-
zalandı.

Nüfusu 50.000’in üzerinde olan il 
ve ilçe belediyelerinin hedef kit-
le olarak belirlendiği proje kapsa-
mında Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış’ın da 
katılımıyla 3 Şubat 2011 tarihinde 
Gaziantep’te, 22 Şubat 2011 tarihin-
de Hatay’da ve 9 Mart 2011 tarihin-
de Elazığ’da bilgilendirme toplantı-
ları gerçekleştirildi.

Gaziantep ve Elazığ’da gerçekleştiri-
len bölgesel toplantılara çevre iller-
den belediyeler katılım sağlarken, 

Hatay’da gerçekleştirilen ulusal dü-
zeyde toplantı 81 ilin belediyelerin-
den katılımcılar ile gerçekleştirildi.

Toplantılarda Avrupa Birliği Baka-
nı ve Başmüzakereci Egemen Bağış 

Yapbozun en önemli parçalarından biri:
Belediyeleri AB’ye Hazırlamak

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey 
ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin 
Güngör -3 Şubat 2011

Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor Projesi kapsamında 
Hatay’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı-22 
Şubat 2011

Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor Projesi kapsamında 
Gaziantep’te gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı-3 
Şubat 2011
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belediye başkanlarına AB üyelik 
sürecinde son durum ile ilgili bil-
gi aktarıyor, Başkanların sorularını 
cevaplıyor ve değerlendirmelerini 
dinliyordu. Ayrıca, Gaziantep ve 
Elazığ’daki bölgesel toplantılarda 
belediye başkanlarına AB mükte-
sebatının iki önemli konu başlığı 
olan “Tarım ve Kırsal Kalkınma” ile 
“Çevre” alanında belediyeleri ilgi-
lendiren hususlar ile “AB Mali Yar-
dımlarından belediyelerin nasıl fay-
dalanabileceği” konusunda Hatay’da 
düzenlenen ulusal toplantıda Tarım, 
Gıda Güvenliği ve Balıkçılık” ile be-
lediyelerin “AB Üyesi Ülkelerdeki 
Belediyeler ile Kültürlerarası Diya-
loğu” ve yine “AB Mali Yardımların-
dan Belediyelerin Nasıl Faydalana-
bileceği” konularında Avrupa Birliği 
Bakanlığı’nın ilgili Başkanları tara-
fından sunumlar yapılıyordu.

26-29 Haziran 2011 tarihlerinde 
Brüksel’e 19 Belediye Başkanı, 2 
Belediye Başkan Yardımcısı ve 8 
Belediye Meclis Üyesinin katıldığı 
bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi. 
Ziyaret süresince Avrupa Belediye-
ler ve Bölgeler Konseyi, AB Bölge-
ler Komitesi, İsveç Bölgeler ve Yerel 
Yönetimler Birliği Brüksel Ofisi yet-
kilileri ile AB Komisyonu Türkiye 
Masası Başkanı Jean-Christophe 
FILORI ve Avrupa Parlamenteri İs-
mail ERTUĞ ile görüşmeler gerçek-
leştirildi. 

Proje bilgilendirme broşürü ve “AB 
Mali Yardımları ve Belediyelere Sağ-
lanan Destekler” kitapçığı yayınlan-
dı.

Ayrıca, Marmara Belediyeler Birli-
ği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

ve Beyoğlu Belediyesi ile yürütü-
len işbirliği programları ile çevre, 
tüketici hakları, engelli politikaları 
ve AB mali yardımları konularında 
eğitimler düzenlendi. 

Proje, AB müktesebatı ve mali yar-
dımlar konularında bilgilendirme 
toplantıları, konferanslar ve çalışma 
ziyaretleri gibi faaliyetler aracılığıy-
la belediyelerin AB ile ilgili konular-
daki kapasitelerini artırmaya devam 
ediyor.

Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor Projesi kapsamında Brüksel’de gerçekleştirilen çalışma ziyareti 26-29 Haziran 2011
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Kimi zaman projeleri 
devam ettirmek için 
çok fazla çaba sarf et-
meye gerek kalmaz. 
Çünkü işin içinde 

olanlar bilir ki, doğru projeler ken-
diliğinden yeni projeleri doğurur. 
Önce valilikleri sonra belediyeleri 
AB üyelik sürecine ortak etme ça-
basına girdiğiniz anda, yerelde yü-
rütülen bu çaba fazlasıyla karşılık 
buluyor, ilk sinyaller de bazı ilçe be-
lediyelerinden alınıyordu. İlçe be-
lediyelerinin bile Avrupa Birliği ile 
ilgili konularda bu denli hevesli ve 
azimli olması doğru adımlar atıldı-
ğının başka bir kanıtıydı.

Beyoğlu Belediyesi İşbirliği 
Protokolü (26 Haziran 2011)

Tarihi boyunca çeşitli ulusları bün-
yesinde barındırmış olan Beyoğlu, 
1857 yılında çıkarılan “6. Daire-i 
Belediye Nizamatı” ile resmi an-
lamda ilk Avrupa’daki örneklerine 
uygun belediyecilik hizmetlerinin 

başlatıldığı yer olmuş. 26 Haziran 
2011 tarihinde Avrupa Birliği Ba-
kanlığı ve Beyoğlu Belediyesi ara-
sında imzalanan işbirliği protokolü 
ile Beyoğlu Belediyesi öncü rolünü 
sürdürmeye devam ediyordu.

 26 Haziran 2011 tarihinde imzala-
nan İşbirliği Protokolü, belediyecilik 
hizmetlerini ilk başlatan ve ülkemiz 
için çok önemli bir yere sahip olan 
Beyoğlu Belediyesinin AB heyeca-
nını yerele yaymak konusundaki 
çabalara dahil olmasını sağlıyordu.

23 Aralık 2011 tarihinde Avrupa 
Birliği Bakanlığı ve Sultanbeyli Be-
lediyesi İşbirliği Kapsamında ger-
çekleştirilen İstanbul İli için AB 
Sürecinde Proje Fırsatları Toplantısı 
ise Sultanbeyli Belediyesinin AB he-
yecanını yerele yaymak konusunda-
ki çabalara ne ölçüde dahil olduğu-
nun önemli bir göstergesiydi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği 
sürecinde gerçekleştirilen projeler 
ve gündemdeki konular hakkında 

değerlendirmeler yaparken, Hayat 
Boyu Öğrenme ve Gençlik Prog-
ramları Kapsamında Sağlanan Des-
tekler, AB Hibe Programları ve 2012 
Yılı Proje Teklif Çağrıları gibi konu-
larda kamuoyu ile paylaşılıyordu.

Avrupa Birliği Bakanlığı ve Beylik-

İlçe Belediyeleri ile İşbirliğinden
İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesine

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan

İstanbul İli için AB Sürecinde Proje Fırsatları 
Toplantısı-23 Aralık 2011
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düzü Belediyesi arasındaki işbirliği 
kapsamında “AB Sürecinde Proje 
Fırsatları Konferansı” Avrupa Bir-
liği Bakanı ve Başmüzakereci Ege-
men BAĞIŞ’ın katılımlarıyla 9 Mart 
2012 tarihinde İstanbul’da gerçek-
leştiriliyordu.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcile-
rinin katılımları ile gerçekleştirilen 
konferansta geçmiş yıllarda AB mali 
yardımları kapsamında yürütülen 
projeler ve 2012 yılı içerisinde du-
yurulması öngörülen hibe fırsatları 
değerlendirildi. 

Ayrıca ikili işbirliği kapsamında 
Beylikdüzü AB Yolunda kitapçığı 
yayınlandı.

Belediyelerin sürecin içine çekil-
me çabasının bu kadar kısa süre-
de meyvelerini vermesi iki önem-

li projenin kapılarını açıyordu. 
Türkiye’nin kalbi İstanbul’u ve 
başkenti Ankara’yı AB’ye Hazırla-
mak...

Beylikdüzü AB Yolunda
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•	 İstanbul’daki yerel yönetimle-
rin ve kaymakamlıkların AB ile 
ilgili konularda yeterli bilgiye 
ve kapasiteye sahip olması,

•	 Müktesebatın yerel düzeyde 
doğru ve etkin olarak uygula-
nabilmesi, yerel yönetimlerin 
ve yerelde hizmet veren kurum-
ların AB sürecinde ortaya çı-
kan fırsatları en iyi şekilde de-
ğerlendirmelerinin sağlanması.

İstanbul’u AB’ye hazırlamak için 
yola çıkınca yukarıdaki iki ana amaç 
ister istemez öne çıkıyordu.

 Proje kapsamında ilk iş İstanbul’da 
söz sahibi bütün tarafları işin içine 
dahil edecek bir protokolün im-
zalanması oldu. Bu çerçevede “İs-
tanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi 

İşbirliği Protokolü” 26 Nisan 2012 
tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Sayın Egemen Ba-
ğış, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin 
Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Türkiye Belediyeler 
Birliği Başkanı Sayın Dr. Kadir Top-
baş tarafından imzalandı.

Proje kapsamında ilk olarak İstan-
bul’daki kaymakamlık ve ilçe bele-
diyelerinde AB ile ilgili çalışmalar 
yürüten birimlere yönelik mevcut 
durum analizi yapılarak, valilikler-
deki uygulamaya paralel bir şekil-
de  her ilçeden sorumlu bir uzman 
yardımcısı görevlendirildi. Amaç, 
ilçelerdeki AB faaliyetlerine destek 
olmaktı.

İkinci adım ise, Şehir Eşleştirme 
Programıydı. Kaymakamlık ve ilçe 
belediyelerinin AB üyesi ülkelerde-
ki muadil kuruluşlar ile AB mükte-
sebatının yereldeki uygulamalarına 
yönelik bilgi ve deneyim alışverişi 
yapabilmeleri ve ortak projeler su-
nabilmeleri amacıyla  7 Kasım 2012 
tarihinde yayınlanan “Şehir Eşleş-
tirme Programı Başvuru Çağrısı” ile 

İstanbul AB’ye
Hazırlanıyor Projesi
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başlatıldı. Başvuru süreci 14 Aralık 
2012 tarihinde sona eren programa 
İstanbul ilçelerinden 34 başvuru 
alındı. Yapılan değerlendirmeler so-
nucunda Bağcılar, Beylikdüzü, Be-
yoğlu, Gaziosmanpaşa, Güngören, 
Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Şile, 
Ümraniye ilçeleri pilot ilçe olarak 
seçildi. 

Şehir Eşleştirme Programının ikinci 
aşamasında 26 Şubat 2013 tarihin-
de AB üye ülkeleri yerel yönetimle-
rine yönelik başvuru çağrısı yayın-
landı ve yapılan değerlendirmeler 
sonucunda Münih, Mannheim, 
Hamm (Almanya), Vilnius, Ma-
rijampole, Radviliskis, Elektrenai 
(Litvanya), Koper, Velenje (Slo-

venya), Gent (Belçika), Ravenna 
(İtalya), Pecs (Macaristan), Pag-
gaio (Yunanistan), Aleksandrow 
Lodzki (Polonya), Villa Franca (İs-
panya) Şehir Eşleştirme Çalıştayına 
davet edilecek AB yerel yönetimleri 
olarak belirlendi.

22-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
düzenlenen Şehir Eşleştirme Çalış-
tayında bir araya gelen İstanbul ilçe-
leri ve AB yerel yönetimleri üç gün 
süresince konuştular, tartıştılar ve 

ortak konular üzerinden kardeş şe-
hirlerini belirlediler. Bu kapsamda 
Bağcılar-Hamm, Beylikdüzü-Mü-
nih, Beyoğlu-Gent, Güngören-Pecs, 
Maltepe-Mannheim, Şile-Paggaio, 
Sarıyer-Ravenna, Sultanbeyli-Elekt-
renai, Gaziosmanpaşa-Koper ve 
Ümraniye-Vilnius kardeş şehirler 
olarak belirlendi. 

Eylül ayı içerisinde başlaması plan-
lanan eşleştirme faaliyetleri ile kar-
deş şehirler AB mevzuatının yerel-
deki uygulamalarına yönelik ortak 
çalışmalar yürütecekler.

Projenin bir diğer etkinliği olan 
Proje Hazırlama ve Hibe Program-
ları Eğitimleri 24 Aralık 2012 tarihi 
itibarıyla başladı. Bu kapsamda İs-
tanbul ilindeki kaymakamlık ve ilçe 
belediyeleri personeli beş grup ha-
linde beşer günlük proje hazırlama 
eğitimi aldı. Ayrıca söz konusu katı-
lımcılara 18-22 Şubat 2013 tarihleri 
arasında AB Üyelik Süreci ve Birlik 
Programları Eğitimi verildi. 

Bütün bu faaliyetlerle niyet, 
İstanbul’u lokomotifi olacağı AB 
üyelik sürecinde biraz daha etkin 
kılmak…

İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi Şehir Eşleştirme Programı Tanıtım Toplantısı
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kereci Egemen Bağış, Ankara Valisi 
Alaaddin Yüksel ve Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Melih Gök-
çek tarafından 27 Mart 2012 tari-
hinde “Ankara AB’ye Hazırlanıyor 
Projesi İşbirliği Protokolü” imza-
landı. “Ankara AB’ye Hazırlanıyor 
Projesi” ile Ankara Valiliği, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, kaymakam-
lıklar, ilçe belediyeleri, valiliğe bağlı 
il müdürlükleri ve Ankara ili Avrupa 
Birliğine Uyum, Danışma ve Yön-
lendirme Kurulu üyesi kuruluşların 
AB müktesebatı ve uyum süreci ile 
AB mali yardımları hakkında bilgi 
ve becerilerinin güçlendirilmesi ve 
farkındalığının artırılması amaçla-
nıyordu.

Proje kapsamında ilk olarak 9 Ma-
yıs Avrupa Günü etkinlikleri çerçe-
vesinde Gençlik Parkında Ankara 
ilinde uygulanmış ve uygulanmakta 
olan başarılı 21 AB projesi stantlar 
açılarak halka tanıtıldı.

Bununla birlikte “Avrupa Birliği 
Katılım Öncesi(Mali) Yardım Ara-
cı (IPA)” altında yürütülen hibe 
programları ile Birlik Programla-
rına yönelik bilgi günleri ve proje 
hazırlama eğitimleri düzenlendi. Bu 
kapsamda gerçekleştirilen 5 farklı 
eğitim ile 600’ün üzerinde kişi bil-
gilendirildi.

Ankara AB’ye
Hazırlanıyor Projesi
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Eko-İnovasyon Programı Bilgi Günü-29 Haziran 2012

Avrupa Kültür Programı Proje Hazırlama Eğitimi programı  12-13 Haziran 2012
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7. Çerçeve Programı Eğitimi-3 Temmuz 2012 Hayatboyu Öğrenme Programı Eğitimi-11 Aralık 2012
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Sıra Medya’da:
Türk Yerel Medyası AB Yolunda

Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye’nin 
dört bir tarafına ulaşarak yerel med-
yayı Avrupa Birliği sürecine dahil 
etmek amacıyla Nisan 2010’da AB 
Yerel Basın Çalışması başlattı. 

Bu çalışma kapsamında, sayıları 
3400’ü bulan Türk yerel medya ku-
ruluşuna her gün ve düzenli olarak 
AB sürecimizdeki gelişmelere iliş-
kin basın duyuruları ve haberleri 
ulaştırılıyor. Haziran 2010 tarihinde 
Antalya’da ulusal ve yerel basına yö-
nelik ilk AB bilgilendirme semineri 
düzenlendi. Bu seminer, AB konu-
sunda doğrudan bilgilendirme faa-
liyetlerinin başlangıcı oldu. 

Seminer sonrasında, AB Yerel Basın 
Çalışmasının daha anlamlı hale ge-
lebilmesi için Avrupa Birliği Bakan-
lığı mensupları ve yerel medyayı bir 
araya getirecek devamlı etkinlikler 
gerçekleştirilmesi planlandı. 

Bu plan yavaş yavaş uzun soluklu bir 
proje içinde şekillenmeye başladı. 
İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği 
ile proje fikri ve esasları paylaşıldı-
ğında, proje bir işbirliğine dönüştü. 

 “Türk Yerel Medyası AB Yolunda” 
projesi, 25 Mayıs 2011 tarihinde Av-
rupa Birliği Bakanlığı ile İngiltere 
Büyükelçiliği arasında imzalanan 
mutabakat zaptı ve İstanbul’da dü-
zenlenen ilk bölgesel bilgilendirme 
semineri ile başladı. 

Proje ile İstanbul, Ankara, Erzurum, 
Elazığ, Sivas, Ordu, Şanlıurfa, İzmir, 
Muğla ve Mersin illerinde düzenle-
nen seminerlerle 81  ildeki 500 yerel 
medya mensubuna ulaşıldı.

Proje kapsamında, toplam 20 gaze-
tede 10 ay süresince 50 AB haberine 
yer verilmesinin sağlanması hedef-
lenmişti. 10 Bölgesel Bilgilendir-
me Semineri sonunda, Projeye ve 
Türkiye’nin AB üyelik sürecine iliş-
kin gazetede 249, televizyonda 21 ve 
internette 498 haber yer aldı.

2. Bölgesel Bilgilendirme Semineri, Vilayetler Evi, Ankara 21 Haziran 2011

Mutabakat Zaptı İmza Töreni, AB Bakanlığı Ortaköy Ofisi 25 Mayıs 2011
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8. Bölgesel Bilgilendirme Semineri,  İzmir  8 Aralık 2011

7. Bölgesel Bilgilendirme Semineri, Şanlıurfa  16 Kasım 2011
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Seminerlerde Avrupa Birliği Ba-
kanlığı mensupları, yerel med-
ya mensuplarına, AB’nin işleyişi, 
Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin 
seyri, Türkiye’nin yararlandığı mali 
yardımlar, medyaya yönelik AB 
programları ve hibeler, Avrupa Bir-
liği İletişim Stratejisi ve AB’ye katı-
lım sürecinin gündelik hayatımıza 
etkileri konusunda bilgilendirmede 
bulunuldu. 

AB Bakanlığı’nın yanı sıra Başba-
kanlık Basın-Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlı-
ğı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
tarafından da, medyaya sağlanan 
olanaklar ve AB sürecindeki çalış-
malar konusunda bilgi verildi. 

Yerel medya mensuplarının illerin-
de yürütülen çalışmaları yerinde 
takip edebilmesi amacıyla, her ilde 
uygulanmakta olan bir AB proje 

alanına ziyaret gerçekleştirildi ve 
proje ekipleri ile görüşüldü. Semi-
nerlerde, valilikler ile ticaret ve sa-
nayi odalarının AB alanındaki çalış-
malarına da yer verildi. 

Seminer programında, bilgilendir-
menin yanında, “Türk Yerel Medya-
sının AB Sürecinde Daha Etkin Rol 
Alması” başlıklı panelle yerel medya 
mensupları medya alanındaki sivil 
toplum kuruluşları ile ulusal med-
ya kuruluşlarının temsilcileri ile bir 
araya geldi. Seminerlerin uygulama-
lı bölümünde, yabancı uzmanlar AB 

konularını yerel medyanın takibine 
ve bu alanda etkili haber yapılması-
na ilişkin bilgilendirmede bulundu, 
grup çalışmaları gerçekleştirildi. 

Bölgesel bilgilendirme seminerleri-
nin ardından, kura ile belirlenen 10 
seminer katılımcısı ile Brüksel’e ve 
Londra’ya çalışma ziyareti gerçek-
leştirildi. Bu çalışma ziyareti ile yerel 
medya mensupları, AB kurumlarını 
ziyaret etme ve Avrupa’daki meslek-
taşlarıyla bir araya gelerek deneyim-
lerini paylaşma fırsatını buldu.

7. Bölgesel Bilgilendirme Semineri, Şanlıurfa  16 Kasım 2011

4. Bölgesel Bilgilendirme Semineri, Elazığ 8 Eylül 2011
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9. Bölgesel Bilgilendirme Semineri, Muğla 10 Ocak 2012

3. Bölgesel Bilgilendirme Semineri, Erzurum 12 Temmuz 2011

 “Türk Yerel Medyası AB Yolunda” projesi 
gördüğü ilgi ve hedeflenenden daha fazla 
sayıda medya mensubuna ulaşılması ba-
kımından başarılı bir proje oldu. 

AB heyecanını 81 ilimizde canlandırma 
kararlılığını benimseyen Avrupa Birliği 
Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği pro-
jeyi devam ettirme kararı aldı. Projenin 
ikincisi çerçevesinde Afyonkarahisar, 
Balıkesir, Isparta, Karabük, Kayseri, Si-
irt ve Artvin illerinde yapılan bölgesel 
bilgilendirme seminerleri ile 300’e yakın 
yerel medya mensubu ile bir araya gelin-
di. 7 yerel medya mensubu ile Brüksel ve 
Londra’ya çalışma ziyareti gerçekleştiril-
di. Proje ve Türkiye’nin AB katılım süre-
cine ilişkin yayınlanan 359 gazete, 24 te-
levizyon ve 670 internet haberi projenin 
devam ettirilmesinin ne kadar yararlı ol-
duğunu gösterdi.

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yerel med-
ya ile çalışması sadece bu proje ile sınırlı 
olmayıp, yerel medya arasındaki mevcut 
iletişim ağının daha da güçlenmesini sağ-
layan proje sonrasında da yerel medya ile 
iletişim aynı heyecanla devam edecektir.
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Yerel Medya Mensuplarının AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ile Görüşmeleri, AB Nezdinde Türkiye Temsilciliği, Brüksel 6 Mart 2012

Yerel Medya Mensuplarının AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ile Görüşmeleri, AB Nezdinde Türkiye Temsilciliği, Brüksel l6 Mart 2012
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BBC’yi Ziyaret, Londra 7 Mart 2012

Yerel Medya Mensupları Avrupa Parlamentosunda, Brüksel 24 Haziran 2013

Yerel Medya Mensupları Avrupa Komisyonunda, Brüksel 5 Mart 2012
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“‘AB süreci yerelde başlar’ anlayışıyla başlattığımız bu 
proje vesilesiyle, yerel medya mensupları ile bir araya 
gelmek, yerel medyamızın fedakar çalışanlarını din-
lemek, sizlerin ufuk açıcı ve yol gösterici önerilerini 
duymak benim için büyük bir bahtiyarlıktır.”

“Seminerlerde zaman zaman farklı fikirlerde olduk, 
zaman zaman tartıştık, bazen kızdık, bazen uzlaş-
tık…Ama Şanlıurfalı bir katılımcımızın sıra gecesin-
de oynadıkları halayın ardından “Hem Urfalıyık hem 
de Avrupalıyık” sözüyle hep beraber neşelendik… 
Ama en önemlisi, ayrı noktalarda bulunan farklılık-
ların, ortak bir yol kavşağında buluşarak aynı hedefe 
doğru yol alabildiklerini gördük. Her seminer proje-
ye olan inancımızı kuvvetlendirdi, çalışma şevkimizi 
ve heyecanımızı diri tutmaya yardım etti.

Egemen BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
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1. Bölgesel Bilgilendirme Semineri, Afyonkarahisar  14 Ocak 2013

6. Bölgesel Bilgilendirme Semineri, Siirt  16 Mayıs 2013

3. Bölgesel Bilgilendirme Semineri, Isparta  13 Şubat 2013

7. Bölgesel Bilgilendirme Semineri, Artvin  31 Mayıs 2013
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…Avrupa Birliği’ne karşı duyulan istek ve ilgiyi bir kez daha 
geçen hafta Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından İzmir ve İz-
mir çevresindeki illerden gelen yerel medya temsilcileriyle 
gerçekleştirilen bir panel toplantısına davet edildiğimde fark 
ettim. Etkinlik, “Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenle-
nen ve İngiltere tarafından desteklenen “Türk Yerel Medyası 
AB Yolunda” adlı projenin sekizinci bölgesel bilgilendirme 
semineriydi. Projeyi yürüten ekip, ülkenin dört bir yanında 
düzenlenecek toplam 10 seminerde, 69 ilden 250 yerel medya 
temsilcisine ulaşmayı hedeflemiş. Geçen hafta İzmir semineri-
ni sonlandırdıklarında, şimdiden 412 yerel ve bölgesel medya 
temsilcisine ulaşmışlardı. Görünüşe bakılırsa, Avrupa Birliği 
Bakanlığı, seminerler tamamlanana kadar ilk hedeflenen ka-
tılımcı sayısını rahatlıkla ikiye katlayacak. Proje ekibi bana 
daha fazla katılımcı ağırlayamadıklarından dolayı seminerlere 
başvuran çoğu adayı geri çevirmek zorunda kaldıklarını iletti. 
Beni en çok şaşırtan ise uzun yol kat ederek seminere katılan 
bazı yerel medya temsilcilerinin seminer tartışmalarına görü-
nen hevesleri ve yoğun ilgileriydi. Bize sorulan sorular sadece 
yerel değil, aynı zamanda ulusal ve küresel konularla da ilgi-
liydi. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın, kamuoyunda AB’ye ilginin 
azalmasını dikkate alarak, yerel düzeyde gerçekleştirilen bu 
seminerlere çok önem verdiği ki bu da anlaşılabilir bir durum, 
açıkça ortadaydı. Bağış, Bakanlığının en iyi ve dinamik ekip-
lerinden birini yerel düzeyde gerçekleştirilen bilgilendirici ve 
eğitici seminerleri yürütmek için görevlendirmişti…

AB demek
yerel demektir

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ı 
ne kadar kutlasak azdır.

Türkiye’de AB alanında sokaktaki insanın da 
konu hakkında konuşabilir konuma gelme-
sinde onun rolü tartışılamaz. 

Geçmişte Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci 
esnasında gündeme gelen gelişmelere Türk 
halkının genelde sadece ve sadece ön yargılı 
bir bakış açısı vardı. Daha doğrusu AB konu-
sunda uzman olduğu iddiasındaki “AB kar-
şıtı bağnaz” kafa yapısındaki birçok öğretim 
görevlisinin ve diğer “sözde” uzmanın attığı 
“palavralar” ile yetinildiğinden AB söz konu-
su olduğunda kimsenin ağzından olumlu ya 
da “doğru” bir laf çıkmaz olmuştu.

Egemen Bağış’ın ve AB Bakanlığı’nın öncü-
lüğünde ve bilinçli çalışması sayesinde Tür-
kiye ilk olarak “AB’nin ne göklere çıkarılma-
sı” ne de “yerin dibine batırılması” gereken 
bir olay olmadığı gerçeğiyle yüzleşti.

AB artılarıyla “hoş ve sefa gelen” ve eksile-
riyle “dikkat edilmesi” gereken bir “demok-
ratik ülkeler çatısı” olarak Türkiye açısından 
doğru değerlendirilmesi gereken bir birlikti. 

Yine aynı şekilde Türkiye’nin AB’ye üyelik 
sürecinin ülkemiz açısından önemi bu çalış-
malar sayesinde anlaşılır hale geldi.

2002 sonrasının “onurlu ve kararlı Türkiye 
Dış Politikası ve bu kapsamda Avrupa Po-
litikası” şeffaf oldu. Sokaktaki insan artık 
Türkiye’nin AB üyesi olmasının birçok açı-
dan lehine olduğunun ve bu gerçekleştiğinde 
hem Türkiye’nin hem de AB’nin “kazanan” 
olacaklarının ne anlama geldiğini anlamaya 
başladı.

Öte yandan Türk insanı artık AB’nin 

Türkiye’yi üye yapmama gibi bir hata yap-
tığında bundan en büyük zararı AB’nin de 
göreceği bilincine kavuştu.

Kısacası, AB ile Türkiye birlikte dünya ge-
nelinde her alanda başarılı olma şansına 
sahipti. Ancak AB bu şansı teperse Türkiye 
“çaresiz” değildi.

İşte bu bakış açısının insanımız tarafından 
kavranılıp kabul görmesinde Egemen Bağış 
ve AB Bakanlığı’nın ister projeleri ister diğer 
etkinlikleri olsun tüm çalışmaları çok önemli 
bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor.

“AB Süreci Yerelde Başlar” anlayışı ile yerel 
medya mensuplarının Avrupa Birliği ko-
nusunda bilgi düzeyini arttırmak amacıyla 
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ve İn-
giltere Büyükelçiliği tarafından desteklenen  
“Türk Yerel Medyası AB Yolunda” projesi 
kapsamında ben de iki kentimizde hem 
Karadenizli hem de Akdenizli yerel medya 
mensupları ile diyalog kurma olanağına sa-
hip oldum.

Bir AP eski milletvekili ve uzun yıllar 
Almanya’nın Hessen Eyaleti’nin Brüksel’de-
ki Daimi Temsilciliği’nde diplomat olarak 
görev yapmış hem Türkiye hem de Almanya 
(çifte vatandaş) vatandaşlığına sahip bir AB 
politikacısı olarak, AB’nin bir “bölgeler” yani 
“yereller” birliği olduğunu en iyi bilenlerden 
biri olmam söz konusu projenin değerini an-
lamamı da kolaylaştırmakta.

Türkiye’de AB en çok yerel düzeyde ele 
alınmak zorunda. Çünkü yerel yönetimler, 
muhtarlar, yerel sivil toplum, yerel medya 
ve diğer yerelin insanları tarafından anlaşı-
lamayan ya da ön yargılarla bakılan bir AB’ye 
“Türkiye’nin niye üye olması gerektiğini” 

imkânı yok anlatamazsınız.

Katıldığım panellerde de gördüm. Yerel 
medya temsilcisi arkadaşlar oldukça ön yar-
gılıydı. Bu onların suçu değil. Bu proje ve et-
kinlikleri sayesinde ve de bizlerle sohbetlerin 
de katkısıyla AB gerçeğini tanıma olanağını 
yaşadılar. Karınca kararınca katkımız olduy-
sa ne mutlu bize.

Brüksel ve Strazburg’ta Türkiye - AB 
İlişkisi’nin tarihi günlerini birlikte yaşadı-
ğım hatta gururumuz Galatasaray’ın UEFA 
Şampiyonluğunu birlikte kutladığımız dos-
tum gazeteci Zeynel Lüle ile birlikte “AB 
Mutfağı’ndan” anlattıklarımızın işe yara-
dığından eminim. Uluslararası Kıbrıs Üni-
versitesi ve ardından şimdi de Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde bu konuda öğrencilerime 
aktardığım deneyimlerimi medya mensupla-
rına da anlattım. 

AB’yi ne abartalım ne de gereksiz karalaya-
lım. AB’yi olduğu gibi kabul ederek bu ger-
çeklik ile Türkiye’nin çıkarları doğrultusun-
da ilişkilerimizi düzenleyelim. Ve bunu da 
halkımıza anlatalım.

Yerel medya içinde bulunduğu tüm zor ko-
şullara rağmen bu açıdan çok önemli. Yerel 
gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar 
bazen kendi hemşerileri için en güvenilir 
kaynak durumundalar. İşte bu kaynağın 
“masal” değil “gerçeği” anlatması çok önemli.

Bu nedenle Bakanımız Egemen Bağış’a, AB 
Bakanlığı’nın bu projelerde emeği geçen her 
düzeydeki çalışanlarına ve yerel düzeyde bu 
projelerin gerçekleşmesinde katkıları olan-
lara yürekten teşekkür ediyor ve arkasının 
gelmesini heyecanla beklediğimi özellikle 
belirtiyorum!

Ozan Ceyhun
Avrupa Parlamentosu Eski Milletvekili

Abdullah Bozkurt
Today’s Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi 
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AB Yolunda 
Genç İletişimciler Yarışması

2010-2011 AB Yolunda Genç 
İletişimciler Yarışması

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kereci Egemen Bağış’ın himayelerin-
de düzenlenen “AB Yolunda Genç 
İletişimciler Yarışması,” Avrupa Bir-
liği ülkeleri ve Türkiye kamuoyun-
daki karşılıklı önyargılar ve eksik 
bilgilerden kaynaklanan sorunları 
aşmak için genç iletişimcilerin yara-
tıcılığından faydalanmak açısından 
bir ilk teşkil ediyordu. Söz konusu 
yarışma ile İletişim, Güzel Sanatlar, 
Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile ilgili 
Meslek Yüksek Yüksekokullarında-
ki öğrencileri hem Avrupa Birliği 
sürecinin aktörleri haline getirmek, 
hem de “Neden Avrupa Birliği Yo-
lunda Türkiye” sorusuna yaratıcı ce-
vaplar bulmak amaçlanıyordu. 

2010-2011 AB Yolunda Genç İletişim-
ciler Yarışması Temaları

•	 Avrupa Birliği’nin değerleri (Türk-
çe)

•	 Çağdaşlaşma projesi olarak 
“Türkiye’nin AB’ye Üyeliği”nin 
günlük hayatımıza ve çeşitli sos-
yal kesimlere (işçilere, öğrencilere, 
kadınlara, tüketicilere, engellile-
re, sağlık çalışanlarına, sanatçılara 
v.b.) olumlu etkileri (Türkçe)

•	 Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye ka-
zandıracakları (Türkçe veya İngi-
lizce)

•	 Türkiye-AB Mali İşbirliği projeleri-
nin Türkiye’ye sağladığı kazançlar 
(Türkçe)

•	 Gümrük Birliği’nin Türk ekonomi-
sine olumlu etkileri (Türkçe)

Yarışma sürecinde gönderilen eserler 
arasında ödül almaya hak kazananlar, 
3 Nisan 2011 tarihinde Avrupa Birliği 
Bakanlığı İstanbul Ofisi’nde yapılan ni-
hai jüri değerlendirmeleri sonucunda 
kamuoyuna duyuruldu.
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Yarışma sürecinde gönderilen eserler arasında ödül almaya hak kazananlar, 
3 Nisan 2011 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul Ofisi’nde yapılan 
nihai jüri değerlendirmeleri sonucunda kamuoyuna duyuruldu.

2010-2011 akademik yılında ödül almaya hak kazanan eserler 
ve eser sahipleri

Slogan Kategorisi: 

1. İstanbul Bilgi Üniversitesi “Bu Değişim Hepimize İYİ GELE-
CEK” Ceren Bettemir, Başak Karaman, Gizem Yücelen, Kad-
riye Kızmaz

2. İstanbul Kültür Üniversitesi “Turkey is Ready to Take Its Place”, 
“Türkiye Yerini Almaya Hazır””Avrupa’yı Sen Tamamla” Ah-
met Çelik

3. İstanbul Bilgi Üniversitesi “AB Sensiz Olmaz” Sinem Aydıner, 
Berk Nizam Emrah Papuççuoğlu, Göktuğ Sarı 

Basılı Materyal ve Açık Hava Reklamı Kategorisi:

1. Işık Üniversitesi “ Higher with Turkey”(Türkiye ile Daha Yük-
seğe), Hande Özgeldi 

2. Marmara Üniversitesi “AB ile Papatya Falı” Muhammed Mah-
sun Evren

3. İstanbul Bilgi Üniversitesi “Revive the European Union” Ari 
Alp Koen, Burak Muammer Önder
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Jüri değerlendirmeleri sonucunda birinci olan eser sahipleri Brüksel ve 
2011 Ocak-Haziran AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Macaristan’ın baş-
kenti Budapeşte’yi kapsayan bir gezi ile ödüllendirildi. İkinci olan eser sa-
hipleri ise Brüksel’i ziyaret etme imkânı buldu. Üçüncü olan eser sahip-

leri dizüstü bilgisayar ile ödüllendirildi. Yarışmaya katılan her öğrenciye 
İngilizce ve Türkçe hazırlanan ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış imzalı Katılım Sertifikası, ödül alan öğrencilere ise Başarı 
Sertifikası verildi. 

Radyo Kategorisi:

1. İstanbul Bilgi Üniversitesi “Avrupa’da” Ali Kaan Kılıç, Emel 
Gamze Sargın, Asena Kılıç, Beril Dedeoğlu

2. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu “Birliğin İçindeki Çeşit-
lilik” Nurhan Doğanay,Feyza Yılmaz 

3. İstanbul Kültür Üniversitesi “Neden Olmasın” Bayram Turan, 
Ayberk Akgün 

Televizyon Kategorisi: 

1. İstanbul Bilgi Üniversitesi “Hayatımız Alaturka,Standardı Av-
rupa” Hazar Deniz Aksaylı, Hakan Güzey, Ahmet Alper Baş-
kan, Açelya Köse

2. İstanbul Ticaret Üniversitesi”AB - Domino” Murat Kuş,Çağatay 
Önaldı

3. Üçüncü Bahçeşehir Üniversitesi “Euro Gelin” Gizem Melek 
Eyüboğlu, Aras Yılmaz, Ozan Arıkan, Özge Yalçın 
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Genç İletişimciler Macaristan Dışişleri Bakanlığı’nda, Budapeşte

Genç İletişimciler Avrupa Parlamentosu’nda, Brüksel
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2011-2012 AB Yolunda 
Genç İletişimciler Yarışması

AB Yolunda Genç İletişimciler 
Yarışması, 2011-2012 akademik 
yılında Türkiye genelindeki üni-
versitelerin İletişim, Güzel Sanat-
lar, Sanat ve Tasarım Fakülteleri 
ile ilgili meslek yüksekokullarında 
uygulandı. Yarışmaya Türkiye ge-
nelinden 70 üniversite katılım sağ-
ladı. TV, İnternet ve Sosyal Medya 
Uygulamaları, Radyo, Açık Hava 
Reklamı ve Basılı Materyal katego-
rilerinde yapılan yarışmada öğren-
ciler eserlerini aşağıdaki temalarda 
hazırladılar.

2011-2012 AB Yolunda Genç İletişim-
ciler Yarışması Temaları

•	 Türkiye ve AB ülkelerinin ortak de-
ğerleri (Türkçe veya İngilizce)

•	 Çağdaşlaşma projesi olarak 
“Türkiye’nin AB’ye Üyeliği”nin 
günlük hayatımıza ve çeşitli sos-
yal kesimlere (işçilere, öğrencilere, 
kadınlara, tüketicilere, üreticilere, 
balıkçılara, engellilere, sağlık çalı-
şanlarına, sanatçılara v.b.) olumlu 
etkileri (Türkçe)

•	 Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye ka-
zandıracakları (İngilizce)

•	 AB’ye katılım sürecinde yapılan re-
formlar ve AB fonlarıyla gerçekleş-
tirilen projeler ile değişen hayatlar 
(Türkçe veya İngilizce)
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Yarışma kapsamında Aralık 2011 ve 
Ocak-Şubat 2012 dönemlerinde ta-
lep eden 13 üniversitede (İstanbul 
Kavram Meslek Yüksek Okulu ile İs-
tanbul Kültür, İstanbul Yeni Yüzyıl, 
Düzce, Galatasaray, Kocaeli, Yedi-
tepe, Doğuş, Zonguldak Karaelmas, 
Çanakkale Onsekiz Mart, Mustafa 
Kemal, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri) 
bilgilendirme toplantıları yapıldı. 
Bilgilendirme toplantılarında Avru-

pa Birliği Bakanlığı personeli tara-
fından öğrencilere Türkiye’nin AB 
Katılım Süreci, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği İletişim Stratejisi ve yarışma 
kuralları konusunda bilgi verildi.

Yarışma sonucunda ödül almaya 
hak kazanan eserler, 19 Temmuz 
2012 tarihinde Avrupa Birliği Baka-
nı ve Başmüzakereci Egemen Bağış 
başkanlığında toplanan nihai jüri 
sonrasında kamuoyuna duyuruldu. 

AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması Bilgilendirme Toplantısı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak
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İnternet ve Sosyal Medya Uygulama-
ları Kategorisi

1. Kocaeli Üniversitesi “Eureka” Mus-
tafa Tuncer, Yasin Işık

2. Başkent Üniversitesi “Yıldızımız 
Avrupa’da Parlasın” Selen Güngör, 
Gökhan Tek

3. İstanbul Bilgi Üniversitesi “Turkey 
Inside” Sena Hayta, Duygu Atçeken

Basın ve Açık Hava Reklamı Katego-
risi

1. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi “Color Blindness” Rabia 
Beyza Göçer

2. İstanbul Bilgi Üniversitesi “Dispa-
rity” Merve Ertan, Merve Aykaç

3. İstanbul Işık Üniversitesi “New 
Cultures, New Viewpoints” Yağız 
Ali Anıl

Televizyon Kategorisi

1. Anadolu Üniversitesi “COGS - It is 
Time for Turkey” Fırat İnce, Mus-
tafa Uysal, Bengücan Aydan Sarıca, 
Barışcan Bozoğlan

2. Akdeniz Üniversitesi “Neither Har-
monious nor Unified without Tur-
key” Ayşe Keyik, Gülfem Kurt, Ha-
kan Çakmak, İsa Işık

3. Koç Üniversitesi “Turkuaz” Can 
Köroğlu

Radyo Kategorisi

1. Kocaeli Üniversitesi “Avrupa Birliği 
Yıldızlar Karması” Aygün Kaplan, 
Onur Karakaş

2. İstanbul Kültür Üniversitesi “Resto-
ran” Vildan Tufan, Emrah Eyvel

3. Adnan Menderes Üniversitesi Boz-
doğan Meslek Yüksek Okulu “Hayal 
Değil” Duygu Yaban, Yücel Yüce
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Jüri değerlendirmeleri sonucunda 
birincilik ödülü almaya hak kazanan 
eser sahipleri Brüksel ve 2012 Ocak-
Haziran AB Dönem Başkanlığını 
yürüten Danimarka’nın Başkenti 
Kopenghag’ı kapsayan bir gezi ile 
ödüllendirildi. İkincilik ödülü kaza-
nan eser sahipleri Brüksel’i ziyaret 
etme imkanı bulurken, üçüncülük 

ödülü alan eser sahipleri dizüstü bil-
gisayar almaya hak kazandı. 

Öğrencilere ödülleri ve sertifikaları, 
2 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Sait 
Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen 
bir tören ile Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış ta-
rafından verildi.

Genç İletişimciler Danimarka Dışişleri Bakanlığı’nda, Kopenhag- 27 Eylül 2012

AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni, Sait Halim Paşa Yalısı, İstanbul

2013 AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı, İstanbul, Sait Halim Paşa Yalısı

AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışmasın Nihai Jüri Değerlendirmeleri, Avrupa Birliği Bakanlığı Ortaköy Ofisi
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2012-2013 akademik yılında üçün-
cüsü uygulanmakta olan AB Yolun-
da Genç İletişimciler Yarışması’nın 
Bilgilendirme ve Tanıtım Toplan-
tısı, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş-
müzakereci Egemen Bağış’ın hima-
yelerinde 2 Kasım 2012 tarihinde 
İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı’nda 
yapıldı.

Yarışmaya bu yıl Türkiye genelin-
deki üniversitelerin İletişim, Güzel 
Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakül-
telerinin tüm programları ile diğer 
fakülte ve meslek yüksekokullarının 
ilgili bölümlerinde (Basım-Yayın 
Teknolojileri, Fotoğrafçılık-Kame-
ramanlık, Gazetecilik, Gazeteci-
lik ve Habercilik, Grafik Tasarım, 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim 
Bilimleri, Medya ve Görsel Sanatlar, 
Pazarlama, Radyo TV Programcı-
lığı, Radyo- TV Teknolojileri, Rek-
lamcılık) öğrenim gören lisans ve 
ön lisans öğrencilerinin katılabile-
ceği duyuruldu.

Önceki yıllardan farklı olarak yarış-
ma temaları ve kategorilerinde de 
bir takım değişiklikler yapıldı. Daha 
önce dört olan kategori sayısı altıya 
çıkarıldı. 

Katılacağını bildiren Türkiye gene-
lindeki 89 üniversiteye AB Bakanlı-
ğı yayınları gönderilerek talep eden 
üniversitelerde Bilgilendirme Top-
lantıları yapıldı.

AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması Bilgilendirme Toplantısı, İstanbul Arel Üniversitesi

2013 AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması Kategorileri

1. TV 

2. Radyo 

3. Açık Hava Reklamı 

4. İnternet ve Sosyal Medya Uygulamaları 

5. Haber Dosyası 

6. Halkla İlişkiler Kampanyası  

Yarışma Temaları

1. Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye kazandıracakları (İngilizce) 

2. Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde; (Türkçe) 

 a) Kadın 

 b) Çevre 
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AB İletişim Gönüllüleri 

Türkiye’nin Avrupa Birliği 
İletişim Stratejisi çerçe-
vesinde ve 2011 Avrupa 
Gönüllülük Yılı etkinlik-
leri kapsamında Avrupa 

Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İle-
tişim ve Kültür Başkanlığınca haya-
ta geçirilen AB İletişim Gönüllüleri 
programı 2011 yılının Mart ayında 
başlatıldı.

Programa Avrupa Birliği ile ilgilenen 
ve bu konuda eğitim almış yüzlerce 
genç başvurdu ve 16 ilimizden ve 
Brüksel’den 64 AB İletişim Gönüllü-
sü seçildi. 

AB İletişim Gönüllüleri programının 
amacı, gönüllülerin alacakları eği-
timin ardından Türkiye genelinde, 
okullara ve sivil toplum kuruluşları-
na Avrupa Birliği, AB-Türkiye mü-
zakere süreci ve Avrupa Birliği’nin 
günlük hayatımıza somut etkileri 
hakkında bilgi verebilmelerini sağla-
mak ve bulundukları şehirlerde Va-
lilik bünyesinde yer alan AB Uyum, 
Danışma ve Yönlendirme Kurulu ile 
temas halinde olarak, şehirlerinde-
ki AB etkinliklerine katılıp, liselerin 
AB Kulüplerinde, Gençlik Merkezle-
rinde ya da benzeri sosyal platform-
larda AB’yi anlatarak, Avrupa Birliği 

Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği veya 
destek verdiği etkinliklere katılmala-
rını sağlamaktı.

AB İletişim Gönüllülerinin ilk eği-
timi 9-10 Nisan 2011 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlendi. Avrupa Birli-
ği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış, gönüllülere eğitimlerinin ar-
dından sertifika ve kimlik kartlarını 
takdim etti. 

Bakan Bağış gönüllülere hitaben 
yaptığı konuşmasında, “gönüllülük” 
ya da “karşılık beklemeden yardım 
etme, inisiyatif alma” kavramının 
Türkiye’nin AB ile paylaştığı ortak 
değerler arasında olduğunu ve Av-
rupa Birliği’nin 2011 Gönüllülük te-
masının, yüzyıllardır Türk insanının 
hayatının bir parçası olduğunu dile 
getirdi. 

AB İletişim Gönüllülerine yönelik 
olarak 21-22 Nisan 2011 ve 16-17 
Ocak 2012 tarihlerinde Ankara’da 
eğitimler düzenlendi. Gönüllüler 2 
gün süren bu eğitimlerde “AB’nin 
Kurumsal Yapısı ve Hukuk Düzeni”, 
“Katılım Politikası ve Müzakere Sü-
reci”, “Türkiye-Avrupa Birliği Mali 
İşbirliği”, “Avrupa Birliği Bakanlığı 
tarafından uygulanan “Sivil Toplum 
Diyalogu” Projeleri”, “AB ve Türkiye: 

Siyasi Reform Süreci”, “Avrupa Birli-
ği İletişim Stratejisi (ABİS) ve AB’nin 
Günlük Hayatımıza Etkileri” ve “İle-
tişim Eğitimi” konularında bilgilen-
dirildiler.

Avrupa Gönüllülük Yılı

Avrupa Birliği Konseyi, 2011 yılını “Avrupa Gö-
nüllülük Yılı” olarak belirledi. Avrupa Gönüllülük 
Yılından kasıt, bireylerin gönüllü faaliyetler yoluy-
la sosyal yaşantıya daha aktif katılımının önünün 
açılması ve sivil toplum düzeyindeki katılımının ve 
sosyal uyumun artırılmasıydı. Ayrıca, Avrupalı bi-
reylerin bilgi, yetenek, zaman, deneyim ve öz kay-

naklarını, belirli bir amaç doğrultusunda kullanıp, yeteneklerinin kö-
relmesini önleyerek topluma bir katma değer sunmaları söz konusuydu. 

•	 AB Gönüllülük Yılı kapsamında, Avrupa Komisyonu şu temel he-
defleri belirledi:

•	 AB çapında gönüllülüğü teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir ortamın 
yaratılması;

•	 Gönüllü kurumların güçlendirilmesi ve gönüllülüğün kalitesinin 
artırılması;

•	 Gönüllü faaliyetlerin ödüllendirilmesi ve iyi örneklerin AB çapında 
tanıtılması;

•	 Gönüllülüğün önemi ve değeri konusunda bilinç düzeyinin artırıl-
ması.
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AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi M. Haluk ILICAK, AB İletişim Gönüllülerine hitaben açılış konuşması yaparken, Ankara 16 Ocak 2012
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AB İletişim Gönüllüleri Kimlik Kartı
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Genç Çevirmenler Yarışması 
AB üyesi ülkeler arasında Avru-
pa Komisyonu tarafından “Juvenes 
Translatores” adı altında düzenlenen 
yarışmadan esinlenerek 2010 yılında 
genç çevirmenlere yönelik olarak bir 
yarışma başlatıldı. Amaç ise, ülke-
mizdeki üniversitelerin mütercim-
tercümanlık ve çeviribilim bölüm-
lerinde öğrenim gören öğrencilerin 
Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine 
ilişkin olarak farkındalıklarını artır-
mak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak 
çevirmenlerin yetişmesine katkıda 
bulunmaktı. AB’ye katılım sürecinde 
AB müktesebatının Türkçeye çevril-
mesinin yanı sıra, ileride AB kurum-
larında ihtiyaç duyulacak Türkçe 
çevirmenlerin yetiştirilmesi büyük 
önem taşıyor.

Süreci yerele açmanın bir başka bo-
yutu da Genç Çevirmenler yarışması 
oldu. Türkiye genelinde çeviri eğiti-
mi veren üniversitelerin katılımıy-
la 2010 yılında 19 üniversiteden 84 
öğrenci ve 2011 yılında 24 üniversi-
teden 94 öğrenci yarıştı. 2012 yılın-
da ise 27 üniversiteden toplam 109 
öğrenci yarışmaya katılarak Avrupa 
Birliği ile ilgili bir metni Türkçeye 
çevirdi. 

2012 yılında üçüncüsü düzenlenen 
yarışma için, Türkiye genelinde İn-
gilizce, Fransızca ve Almanca dil-
lerinde çeviribilim eğitimi veren 57 
üniversiteye ulaşıldı. Yarışmaya 109 
öğrenci katıldı. Yarışmadan bir gün 
önce düzenlenen tanışma toplantısı 
ve akşam yemeğinde Bakanlık tem-
silcileri ile bir araya gelen katılımcı-
lar, Avrupa Birliği Bakanlığı, ülke-
mizin AB’ye katılım süreci, Çeviri 
Eşgüdüm Başkanlığının faaliyetleri 
ve yarışma hakkında bilgilendirildi. 

İlki 2010 yılında gerçekleşen Genç 
Çevirmenler Yarışmasına Türkiye’nin 
dört bir tarafındaki üniversiteler ve 
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bir-
çok ulusal gazete ve derginin yanı 
sıra, Avrupa Komisyonu da internet 
sitesinde Genç Çevirmenler Yarış-
masına yer verdi. İngilizce, Fransızca 
ve Almanca dillerinde ilk üçe giren 
genç çevirmenlere, Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ege-
men Bağış tarafından plaket verildi. 
Ayrıca, dereceye giren genç çevir-
menler, AB’nin Brüksel’de yerleşik 
çeviri birimlerine yapılan çalışma 
ziyaretiyle ödüllendirildi.

Genç Çevirmenler Yarışması, Ankara-17 Aralık 2011
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Avrupa Birliği Genç Çevirmenler yarışması Plaket Töreni, İstanbul-10 Mart 2012
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Genç Çevirmenler Yarışmasında dereceye giren öğrencilerin Brüksel'de yerleşik AB kurumlarının çeviri birimlerini ziyaretleri-22-24 Mart 2012
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İl Özel İdareleri AB’ye Hazırlanıyor
Valilikler, belediyeler, medya, genç-
ler, sivil topluma yönelik projelerden 
sonra yerelde en önemli aktörlerden 
bir diğerine yönelik bir proje geliş-
tirilmesi gerekliliği hasıl oluyordu. 
Aslında İl Özel İdareleri yerelde yü-
rütülen çalışmaların bir çoğunda sü-
recin ve projelerin doğal aktörleriydi.

Ancak bu durumu, bir proje çer-
çevesine oturtmak ve daha bilinçli 
adımlar atabilmek amacıyla, Avrupa 
Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve 
Vilayetler Hizmet Birliği’nin işbirli-
ğiyle valilik AB birimlerinin ve il özel 
idarelerinin AB ile ilgili konularda 
farkındalıklarının artırılması ve idari 
kapasitelerinin güçlendirilmesi ama-
cıyla “İl Özel İdareleri AB’ye Hazırla-
nıyor” projesi geliştirildi. 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kareci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı 
İdris Naim Şahin, Vilayetler Hiz-
met Birliği Başkanı ve Ankara Valisi 
Alâaddin Yüksel ile 81 ilin valileri ve 
il genel meclisi başkanlarının katı-
lımları ile 28 Kasım 2011 tarihinde 
Vilayetler Hizmet Birliği Genel Ku-
rul Toplantısında imzalanan proto-
kol ile projenin uygulanmasına baş-
ladı.

Proje faaliyetleri:

•	 İl Özel İdareleri ve valilik AB bi-
rimi personeline yönelik olarak 
18-20 Ocak 2012 ve 13-16 Ka-
sım 2012 tarihleri arasında iki 
“Hayatboyu Öğrenme Programı 
Eğitimi”

•	 Vilayetler Hizmet Birliği (VHB) 
Encümen üyeleri ile Avrupa 
Birliği Bakanlığı temsilcilerinin 
katılımıyla 21-24 Mayıs 2012 ve 
16-19 Ekim 2012 tarihleri ara-
sında iki “AB Kurumları Çalış-
ma Ziyareti”  

•	 Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi-CEMR tarafından ha-
zırlanmış olan “Avrupa’da Yerel 
ve Bölgesel Yönetim Yapıları” 
isimli kitaptan faydalanarak 
“Avrupa’da Yerel ve Bölgesel 
Yönetim Yapıları ve Yetkileri” 
isimli kitabın basımı ve dağıtımı

Protokol imza töreni, Ankara Vilayetler Evi 28 Kasım 2011
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Hayatboyu Öğrenme Programı Eğitim Semineri, Antalya 19 Ocak 2012 Brüksel çalışma ziyareti, 21 Mayıs 2011 Çalışma ziyareti kapsamında AB Nezdinde Türkiye 

Daimi Temsilciliği, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, Avrupa Komisyonu Genişleme 
Genel Müdürlüğü ve Yunus Emre Kültür Merkezi ziyaret edildi.

İl Özel İdareleri AB’ye Hazırlanıyor Projesi kapsamında Avrupa Komisyonuna gerçekleştirilen çalışma ziyareti-19 Ekim 2012
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Vilayetler Hizmet Birliği Encümen Üyeleri Brüksel’de, 16-19 Ekim 2012 

II. Hayatboyu Öğrenme Programı Eğitim Semineri, Antalya 13 Kasım 2012Vilayetler Hizmet Birliği Encümen Üyeleri Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi 23. Genel Kurul Oturumuna katılım sağladı
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Süreç içinde başarılı pro-
jeler, yeni projelere vesile 
olmaya devam etti. Avu-
katlar için Yargı ve Temel 
Haklar Projesi” fikri, “İlle-

rimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı” 
kapsamında yürütülmüş olan “AB 
Yolunda Kırıkkale” projesine daya-
nıyordu. Kırıkkale Valiliği ile işbir-
liği içerisinde yürütülen proje ile 
Kırıkkale Barosuna kayıtlı 30 avu-
kata Avrupa Birliği sürecinde Yargı 
ve Temel Haklar konusunda eğitim-
ler verildi ve proje başarılı çıktılar-
la sonuçlandı. Projenin çıktılarının 
yaygınlaştırılması amacı ile yeni bir 
proje fikri Avrupa Birliği Bakanlı-
ğı içinde olgunlaştırılarak İngiltere 
Büyükelçiliği’nin “Avrupa’yı Birleş-
tirme Programı”na sunuldu ve des-
tek almaya hak kazandı.

“Avukatlar için Yargı ve Temel Hak-
lar Projesi”, Avrupa Birliği Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar 
Birliği işbirliği içerisinde yürütülü-
yor. Avrupa Birliği reform sürecinin 
yargı boyutuna, yerel düzeyde faali-

yet gösteren avukatları da ekleyerek 
alanında bir ilki gerçekleştiriyor. Bir 
yandan da yereldeki tüm aktörleri 
kapsama hedefinde diğer bir önemli 
adım olma niteliği taşıyor.

Projenin açılışı ve protokol imza tö-
reni, Ekim ayında, İstanbul Ortaköy 
Ofisi’nde Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, Bir-
leşik Krallık Başbakan Yardımcısı 
Nick Clegg, Avrupa Birliği Bakan-
lığı Müsteşarı Büyükelçi M. Haluk 
Ilıcak ve Birleşik Krallık Ankara Bü-

yükelçisi David Reddaway’in katılı-
mıyla düzenlenen görkemli bir basın 
toplantısı ile gerçekleştirildi. Avru-
pa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış ise “Birleşik Krallık, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne kata-
cağı tüm siyasi, ekonomik ve sos-
yo-kültürel değerlerin farkında olan 
önemli bir stratejik ortak ve inanı-
yorum ki başlatacağımız bu proje ile 
yargı sürecinin ayrılmaz bir parçası 
olan avukatlarımızın, Avrupa Bir-
liği ile müzakerelerimizde büyük 
öneme sahip olan “Yargı ve Temel 

Haklar” faslına ilişkin farkındalık-
ları artacaktır” sözleriyle projenin 
önemine vurguluyordu.

Proje kapsamında ilk eğitimler 
Konya’da başladı. Konya Barosu’na 
kayıtlı 70’in üzerinde avukata yö-
nelik düzenlenen ve üç bölümden 
oluşan eğitim programında katılım-

Avukatlar için
Yargı ve Temel Haklar Projesi

Protokol İmza Töreni-4 Ekim 2012
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cılara Avrupa Birliği ile “Yargı ve Te-
mel Haklar” faslı ile ilgili yayınlar ve 
materyaller dağıtıldı. Üç gün süren 
eğitim programının son gününde 
TRT, Konya Barosu’na kayıtlı avu-
katlarla ropörtajlar gerçekleştirerek 
projenin geniş kitlelere duyurulma-
sında yardımcı oldu.

İkinci eğitim programı, Avrupa Bir-
liği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin 
Büyükkaya’nın ve 100’ü aşkın avu-
katın katılımıyla Erzurum’da düzen-
lendi. Üçüncü eğitim programında 
ise Şanlıurfa’da 70 avukata ulaşıldı. 
Siirt’teki dördüncü eğitim programı 
ise Avrupa Birliği Bakanı ve Başmü-
zakereci Egemen Bağış’ın katılımıy-
la gerçekleştirildi. Programa Siirt 
Barosu’nun yanısıra Batman Barosu 
ve Diyarbakır Barosu’ndan da avu-
katlar katıldı. Kastamonu’da düzen-
lenen beşinci eğitimle 90’a yakın 
avukata fasla ilişkin bilgilendirme 
yapıldı. 

İlk beş eğitimin sonunda ise bütün 
eğitimler sonunda ulaşılması he-
deflenen 350 avukata ulaşılmıştı. 
Bu da yerelin ve yereldeki sürecin 
önemli bir parçası olan avukatla-
rın ülkemizin AB sürecine sahip 
çıktığının bir başka göstergesiydi. 
Proje, İngiltere’ye düzenlenecek bir 
çalışma ziyareti ve Ankara’da ger-
çekleştirilecek kapanış çalıştayı ile 
sona erecek. Projeyi uygulayan eki-
bi ve eğitimcilerimizi en çok şaşır-
tan ise, bütün eğitimler süresince 
avukatların gösterdiği ilginin bir an 
bile azalmaması oldu. Proje hazırlık 
süreci avukatların iş yükü nedeniy-
le eğitimlere devam sorunu başlıca 
risk olarak öngörülmüştü, ancak 
yoğun iş yüklerine rağmen avukat-
lar eğitimlerin tamamına katılmaya 
büyük özen gösterdi.

Projenin aslında en önemli çıktısı 
“Yargı ve Temel Haklar” faslı ile il-
gili güncel bilgileri içeren ve bu ko-

nuda hissedilen ciddi bir boşluğu 
dolduran “Avrupa Birliği Sürecinde 
Yargı ve Temel Haklar Faslı” adlı el 
kitabı oldu. Bu kitapla konunun bi-
rebir uygulayıcıları olan avukatlara 
yönelik bir çalışma ilk defa yapılı-
yordu. Kitap sadece eğitimlere katı-
lan avukatlara değil, Türkiye Baro-
lar Birliğinin de işbirliği ile binlerce 
avukata ulaştırıldı.

Ekim 2012’den bu yana aktif olan 
internet sayfası ile eğitimlerle ilgili 
bilgiler ve temel dokümanlar, yarar-
lanıcıların ve ilgililerin hizmetine 
sunuluyor.

“Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi” açılış töreni, Konya 29 Kasım 2012 2. Eğitim Programı Erzurum 10-12 Ocak 2012
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 “Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi”nin üçüncü eğitimi, Şanlıurfa- 24 Ocak 2013 

"Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi”nin dördüncü eğitiminin kapanış töreni, Siirt-16 Şubat 2013
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“2010 yılında, her ilde AB işlerin-
den sorumlu bir vali yardımcısının 
görevlendirilmesiyle iller düzeyin-
de AB ile ilgili bilgilendirme ve ça-
lışmaların koordinasyonu ve yay-
gınlaştırılması konusunda ilerleme 
sağlanmıştır.” 

2010 yılı İlerleme Raporunda yer 
alan bu cümle, Valiliklerin AB Sü-
recinde Etkinliğinin Artırılması 
Projesinin AB tarafından da olum-
lu karşılandığının bir göstergesi ol-
muştu. Yerelde yürütülen projelere 
AB tarafından gösterilen ilgi, 2011 
yılında başlayan yeni bir proje çalış-
masıyla somutlaştı ve AB tarafından 
verilen finansal destekle “Valilikler-
de AB İşleri İçin Kapasite Oluştu-
rulması Projesi” geliştirildi. 

Söz konusu proje ile, Katılım Önce-
si Mali Yardım Aracı kapsamında, 
Avrupa Birliği’ne katılım sürecin-
de gerçekleştirilen projelerin tam 
olarak hayata geçirilmesi, takibinin 
sağlanması ve halk nezdinde AB’ye 
üyelik sürecimizin daha sağlıklı an-
laşılabilmesi için valiliklerin AB ile 
ilgili konularda hizmet kapasitesi-
nin artırılması amaçlanıyor. 

Proje ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 
yerelde kendi kaynaklarıyla yürüt-
tüğü projelerin, AB finansmanıyla 
desteklenmesi ve tamamlanması 
mümkün olacak.

12 Aralık 2012 tarihinde başlayan ve 
iki yıl sürmesi planlanan proje kap-
samında; özgün eğitim programları 
ile illerimizde AB konusunda yet-
kin personel yetiştirilecek, yerelin 
ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kapasi-

te geliştirme faaliyetleri ve bölgesel 
çalıştaylar gerçekleştirilecek. Ayrıca 
şehir eşleştirme programı kapsa-
mında, illerin AB’deki muadilleri ile 
bir araya gelmeleri ve AB müktese-
batının yereldeki uygulamalarına 
ilişkin deneyimlerini paylaşmaları 
da sağlanacak.

Proje; valilik AB birimlerinin in-
san kaynakları kapasitesi ve Av-
rupa Birliği Bakanlığı tarafından 

daha önce yerelde yürütülmüş olan 
çalışmalar göz önünde bulunduru-
larak belirlenen 20 pilot ilde yürü-
tülecek. 

Projenin yürütüleceği pilot iller; 
Adıyaman, Aksaray, Amasya, An-
talya, Bartın, Denizli, Düzce, Ela-
zığ Erzincan, Hatay, Isparta, İstan-
bul, Karaman, Kahramanmaraş, 
Manisa, Mardin, Muğla, Tekirdağ, 
Trabzon ve Yalova

Valiliklerde AB İşleri İçin
Kapasite Oluşturulması Projesi

VALİLİKLERDE AB İŞLERİ İÇİN KAPASİTE OLUŞTURULMASI PROJESİ
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro)” kapsamında İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Güneş ve 20 pilot ilin valileri ile bir çalışma 
kahvaltısında, Ankara 18 Şubat 2013
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2010 yılı başında, ülkemizin dört bir yanında AB farkındalığını artırmak ve 
AB’nin sunduğu fırsatlardan yerel aktörlerin daha fazla faydalanmasına des-
tek olmak hedefiyle yerele yönelik yeni bir strateji geliştirdik zira AB üyeliğine 
giden yolun Ankara’dan İstanbul’dan geçtiği kadar Hakkari’den, Edirne’den, 
Muğla’dan, Trabzon’dan da geçtiğine inanıyoruz. Bu strateji çerçevesinde 
Avrupa Birliği Bakanlığı olarak sadece merkezi düzeyde AB müktesebatına 
uyum çalışmalarını koordine etmekle kalmayıp “AB Süreci Yerelde Başlar” 
sloganıyla, yerel düzeydeki tüm aktörleri de bu sürece dâhil etmek için yoğun 
bir çaba sarf ediyoruz. Bir yandan AB mali yardımlarını, diğer yandan Bakan-
lık kaynaklarını kullanarak illerimizin AB sürecinde edilgen kalmayıp önemli 
bir etken haline dönüşmesini sağlayacak projeler uyguluyoruz. “Valiliklerde 
Avrupa Birliği İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” de Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı kapsamında desteklenen ve 20 ilimizde uygulanacak olan 
bir proje. Bu projeyle, valiliklerimiz başta olmak üzere il özel idarelerimiz, il 
müdürlüklerimiz, belediyelerimiz, kalkınma ajanslarımız, üniversitelerimiz, 
sanayi ve ticaret odalarımız ve illerde aktif diğer sivil toplum kuruluşlarımız 
dahil yereldeki tüm önemli aktörler ile işbirliği içerisinde çalışacağız ve her 
bir ilin ihtiyacına yönelik farklı faaliyetler düzenleyeceğiz. Proje faaliyetleri 
çerçevesinde, özgün eğitim programları ile illerimizde AB konusunda yetkin 
personel yetiştirecek, yerelin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kapasite geliştirme 
faaliyetleri ve bölgesel çalıştaylar gerçekleştireceğiz. Ayrıca şehir eşleştirme 
programı kapsamında, illerimizin AB’deki muadilleri ile bir araya gelmelerini 
sağlayarak AB müktesebatının yereldeki uygulamalarına ilişkin uygulamala-
rına ilişkin deneyim paylaşımını da sağlamış olacağız. Söz konusu proje kap-
samındaki 20 ilimizle yakın bir işbirliği içerisinde çalışacağız. Projenin somut 
ve sürdürülebilir çıktılarının, yerelde AB farkındalığının artırılması hedefi-
miz çerçevesinde çıtayı biraz daha yükselteceğine ve illerimizin AB sürecine 
daha aktif katılımına yönelik önemli bir katma değer sağlayacağına yürekten 
inanıyorum.
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro)” kapsamında İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Güneş ve 20 pilot ilin valileri ile bir çalışma 
kahvaltısında, Ankara 18 Şubat 2013
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AB Uzmanlık Eğitimi Açılış Toplantısı, 27 Mayıs 2013
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Açılış konferansında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın konuşması

Projenin açılış konferansı ise Avrupa 
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ege-
men Bağış ve İçişleri Bakanı Muammer 
Güler’in katılımları ile 19 Mart 2013 ta-
rihinde Ankara’da yapıldı. Açılış konfe-
ransı kapsamında “Türkiye-AB İlişkileri 
ve Yerelde AB Üyelik Sürecini Etkin Kıl-
manın Önemi” Paneli, Vali Yardımcıları-
na Yönelik “Yerelde Fikir Önderleri İçin 
Türkiye AB Üyelik Süreci ” Semineri ve 
Valilik AB Birimlerine Yönelik “Eğitim 
İhtiyaç Analizi Semineri” düzenlendi.
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Türkiye-AB İlişkileri ve Yerelde AB Üyelik Sürecini Etkin Kılmanın Önemi” Panelinde Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Mehmet Cangir’in moderatörlüğünde Gazeteci yazar Hakan Çelik ve Abdullah Bozkurt
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Açılış Konferansına katılan Valilik AB Birimleri temsilcileri
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Eğitim İhtiyaç Analizi Semineri
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Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği

2-8 Haziran 2013 tarihlerinde Avrupa 
Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Mehmet Cangir ve 20 pilot ilin AB 
Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıla-
rının katılımları ile Belçika Çalışma Zi-
yareti gerçekleşti. Ziyaret kapsamında 
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Da-
imi Temsilciliği, Avrupa Parlementosu, 
Avrupa Komisyonu ve yerel yönetimler 
ziyaret edilip görüşmeler gerçekleşti.
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Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlük ziyaretinde Jean 
Christophe Filori ile görüşme.

Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu 
Genel Müdürlük ziyareti.
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AB Uzmanlık Eğitimine Katılan Valilik AB Birimi Temsilcileri

Proje kapsamında Valilik AB Birimleri 
ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımla-
rı ile 27-31 Mayıs 2013 ve 10-14 Hazi-
ran 2013 tarihlerinde 10 günlük AB Uz-
manlık Eğitimi düzenlendi. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ile işbirliğinde uy-
gulanan programda konusunda saygın 
akademisyen ve uzmanlar tarafından ka-
tılımcılara AB Tarihi, Türkiye-AB İlişki-
leri, AB’nin Kurumsal Yapısı ve Politika-
ları hakkında eğitim verildi. Katılımcılar 
çeşitli simülasyonlar ile bilgilerini prati-
ğe dönüştürebilme şansına sahip oldular.
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Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışmalarından bir örnek, Antalya 5-6 Mart 2013

Proje kapsamında pilot illerin AB konularındaki ihtiyaçlarını belirlemek ama-
cıyla “Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması” yürütüldü. Mart-Mayıs 2013 döneminde 
20 pilot ile yapılan ziyaretler sonucu “Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu” hazırlandı. 
Proje faaliyetleri söz konusu rapor doğrultusunda her ilin önceliklerine göre pilot 
illerdeki Valilikler tarafından yürütülecek.
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Hatay ili Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması, 28-29 Mart 2013
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Avrupa Birliği
Müktesebatının Yerelde Uygulanması Projesi

Yerelin proje kapasitesi-
ni geliştirme amacına 
yönelik olarak yerelde-
ki yapılanmanın büyük 
ölçüde tamamlanması, 

4 yıl önce yola çıkılırken her zaman 
akıllarda olan bir sorunun cevabı-
nı arama imkanını da beraberinde 
getirdi. “Yerelin AB müktesebatının 
uygulanmasına ilişkin yükümlülük-
leri nelerdi?” İllerle kurulan yakın 
işbirliği ile verilen eğitimlerde, yapı-
lan toplantılarda bu soru her zaman 
karşımıza çıkıyordu.

Bu ihtiyacın tespiti de doğal olarak 
yeni bir proje arayışını ortaya çıkar-
dı. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı, İçişleri Bakan-
lığı Mahalli İdareler Genel Müdürlü-
ğü, Vilayetler Hizmet Birliği ve Tür-
kiye Belediyeler Birliği ile işbirliği 
içerisinde “AB Müktesebatının Yerel-
de Uygulanması Projesi” geliştirildi.

Avrupa Birliği müktesebatının 
Türkiye’de iç hukuk sistemine ak-
tarılması amacıyla gerçekleştiri-
len uyum çalışmaları kapsamında, 
kamu yönetimini ilgilendiren pek 
çok konuda başlatılmış olan reform 

girişimleri devam ediyor. Bu giri-
şimlere paralel olarak, müktesebatın 
uygulanmasına yönelik çalışmalar 
da önem kazanarak yerel düzeyde 
devam eden faaliyetlerin desteklen-
mesini gerektiriyor. Yapılan değer-
lendirmeler sonucunda, özellikle 
sektörel alanlarda gerçekleştirilen ve 
somut göstergeleri bulunan konular-
da, merkezi düzeyde yapılan uyum 
çalışmalarıyla ilgili olarak yerelin 
plan ve projeksiyonlarında Avrupa 
Birliği özelinde kapsamlı bir açılım 
getirilmesi projenin ana hedefi ola-
rak belirlendi.

Toplam bütçesi yaklaşık 1.300.000 
TL olan ve 2013 yılı yatırım progra-
mında yer alan proje kapsamında, 
ilk yıl, yerelde uygulama alanı bulu-
nan fasıllarla ilgili bir mevcut durum 
çalışması yapılarak merkezi ve yerel 
düzeyde faaliyet gösteren aktörlerin 
fasıllarla ilgili yetki ve sorumlulukla-
rının belirlenmesi öngörülüyor.

İkinci yıl ise, AB müktesebatının ye-
rel düzeyde uygulanması konusunda 
benzer çalışmaları bulunan farklı üç 
ülkedeki uygulamalara ilişkin karşı-
laştırmalı analiz gerçekleştirilmesi 

planlanıyor.  İkinci aşamaya paralel 
olarak, analizin çıktılarından da fay-
dalanılarak ülkemizde belirlenecek 
üç pilot il ve bir pilot ilçede, öneriler 
doğrultusunda kararlaştırılacak üç 
faslın yerelde uygulama kapasitesini 
güçlendirecek adımları belirlemeye 
yönelik bir metodoloji geliştirilme-
si amaçlanıyor. Ayrıca, söz konusu 
pilot çalışma çıktılarının il stratejik 
planlarına dâhil edilmesi hedefleni-
yor.

Projenin en ilginç yanı ise, yerelde 
başlatılan çalışmalara, AB tarafından 
destek verilmesinden sonra, ulusla-
rarası boyutun bir adım da ilerleye-
rek Birleşmiş Milletlerin de sürece 
dahil olması ve yapılan çalışmalara 
destek verilmesi. 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 
yerelde yürütülen projeler,  Birleşmiş 
Milletlerin kalkınma perspektifi ile 
AB perspektifini ülkemizde ilk defa 
bir araya getirmeyi başarıyor.
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2013 yılında yereldeki tüm kesimle-
ri kapsayacak projeler geliştirilmeye 
devam ediyordu. Sırada Türkiye’nin 
ticari faaliyetler açısından önemli 
şehirlerinde faaliyet gösteren genç 
işadamları dernekleri mensupları 
vardı. “Genç İşadamları AB yolunda 
Projesi” fikri işte bu öngörüyle oluş-
turuldu. Proje, faaliyetleri 15 Ocak 
2013 tarihinde Avrupa Birliği Baka-
nı ve Başmüzakereci Egemen Bağış 
ve Birleşik Krallık Başkonsolosu ve 
Türkiye, Orta Asya ve Güney Kaf-
kaslar Ticaret ve Yatırım Bölümü 
Başkanı Leigh Turner’ın katılımıy-
la düzenlenen açılış resepsiyonuyla 
başladı. Açılış töreni ve İstanbul eği-
timinin ardından İzmir ve Gazian-
tep’teki genç işadamları dernekleri-
nin katılımıyla 2 eğitim düzenlendi. 
Toplam 145 katılımcının temel AB, 
yatırım indirimleri, çifte vergilen-
dirme, vergi muafiyetleri, vize ser-
bestisi ve AB fonları konularında 
eğitim aldıkları programlar sonra-
sında yapılan çekilişler ile 6 katılım-
cı Brüksel ve Londra’ya düzenlene-

cek bir çalışma ziyaretine katılmaya 
hak kazandı.

Söz 18-20 Haziran tarihlerinde 
gerçekleştirilen Brüksel Çalışma 
ziyaretinde kapsamında araların-
da Avrupa Birliği Nezdinde Daimi 
Temsilci Yardımcılığımız, Avrupa 
Komisyonu Genişleme Genel Mü-
dürlüğü, Türk Sanayicileri ve İşa-
damları Derneği (TÜSİAD) Brüksel 
Temsilciliği, Türk-İngiliz Ticaret 
ve Sanayi Odası, Müstakil Sanayi-
ci ve İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Londra Temsilciliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği 
Ticaret Müşavirliğinin de bulundu-
ğu 10’dan fazla kurum ziyaret edildi. 
Yapılan toplantılarda işadamlarının, 
başta İngiltere olmak üzere Avru-
pa ülkelerindeki muadilleri ile ku-
racakları ticari ilişkilerinde dikkat 
etmeleri gereken önemli hususların 
altı çizilerek, yaşayacakları zorluk-
ları aşmalarına yönelik bazı çözüm 
mekanizmaları kendilerine sunul-
du.

Genç İşadamları
AB Yolunda Projesi

Brüksel Çalışma Ziyareti, 18-20 Haziran 2013
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İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
II Programı (İAB-II)

Yerelde her kesime ulaş-
maya çalışılan yeni pro-
jelerin geliştirilmesi, 
valilik AB birimlerinin 
desteklenmeye devam 

etmesine engel olmuyordu. Daha 
destek verilmesi gereken iller vardı 
ve hedef yerelde destek verilmeyen 
il kalmamasıydı. Bu düşüncelerle ve 
İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Prog-
ramının başarısı sonrasında İlleri-
miz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor II 
Programı geliştirildi.

İki alt bileşen halinde geliştirilen 
programın ilk bileşeni, Avrupa Bir-
liği Faaliyetlerine Destek Bileşeniydi.

Bileşene ilişkin teklif çağrısı 25 Ocak 
2012 tarihi itibarıyla yayımlandı ve 
başvuru süreci 5 Mart 2012 tarihinde 
sona erdi. 51 valilik tarafından proje 
teklifi sunuldu. Yapılan idari ve tek-
nik değerlendirme sonucunda 12 va-
liliğin projesi destek almaya hak ka-
zandı. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 
kendi bütçesinden 100.000 TL kay-
nak ayırdığı programın toplam büt-
çesi, valilikler tarafından sunulan 
eşfinansman tutarlarıyla birlikte 
250.000 TL’ye ulaştı. 

Bu vesileyle, valiliklerin AB birimle-
rinin ihtiyaçlarının karşılanmasının 
yanı sıra daha önce ortak çalışma 
imkanı bulunmayan illere de ulaşıl-
mış oldu. Daha önce hiç AB UDYK 
toplantısı yapılmamış Tunceli’de AB 
UDYK toplantısı gerçekleştirildi. 
İlde bir ilk daha gerçekleştirilerek 
oluşturulan internet sayfası oluştu-
ruldu.

Bütçe açısından mikro projeler ol-
masına rağmen proje sahibi valilik-
lerimizin katkıları ile çoğu ilde he-
deflenenin üzerinde etki elde edildi. 
Gerçekleştirilen yurtdışı ziyareti ile 5 
valiliğimiz AB kurumlarının işleyişi-
ni yerinde görme fırsatı buldular.

Vatandaşlarımıza yönelik proje ha-
zırlama eğitimlerinden AB’ye uyum 
sürecimizdeki kazanımlarımızı ta-
nıtmaya yönelik konferanslara, il 
proje envanteri oluşturulmasından, 
resim ve kompozisyon yarışmala-
rına kadar çok çeşitli ve çok renkli 
faaliyetler gerçekleştirildi. Muğla’da 
kurulan AB Korusu, Gümüşhane’de 
oluşturulan Alo AB Bilgi hattı, 
Isparta’da çıkarılan AB konulu aylık 
dergi, Ağrı’da gerçekleştirilen Ağrı 

dağı tırmanışı ve uçurtma şenliği bu 
faaliyetlerin yalnızca bazıları…

Muğla Valiliği “Muğla Avrupa Birliği Yolunda Elele” Projesi kapanış toplantısı-26 
Aralık 2012
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Isparta Valiliği Kapıyı Aralarken Projesi kapsamında gerçekleştirilen İbrahim Şener Anaokulunda Avrupa Birliği 
Etkinlikleri-1 Haziran 2012

REFERANS NO VALİLİK ADI PROJE ADI

ABB/2012- PUYB-01/02 ÇANKIRI Çankırı Avrupa Birliği'ni Öğreniyor

ABB/2012- PUYB-01/07 GÜMÜŞHANE İlimiz AB Yolunda

ABB/2012- PUYB-01/10 SAKARYA Sakarya AB Yolunda

ABB/2012- PUYB-01/18 ANKARA Ankara'nın AB Projeleri

ABB/2012- PUYB-01/21 BOLU Bolu Avrupa Birliğine Hazırlanıyor

ABB/2012- PUYB-01/25 KARABÜK Karabük AB'ye Hazırlanıyor

ABB/2012- PUYB-01/28 GAZİANTEP AB Yolunda Gaziantep

ABB/2012- PUYB-01/37 MUĞLA Muğla Avrupa Birliği Yolunda Elele

ABB/2012- PUYB-01/42 ISPARTA Kapıyı Aralarken

ABB/2012- PUYB-01/44 KARS Kars AB'ye Hazırlanıyor

ABB/2012- PUYB-01/45 AĞRI Ağrı Dağı'ndan Brüksel'e Merhaba

ABB/2012- PUYB-01/51 TUNCELİ Munzur'dan Akan AB-ı Hayat

“AB Faaliyetlerine Destek Bileşeni”
Kapsamında Desteklenen Valilik Projeleri
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İllerimiz Avrupa Birliğine 
Hazırlanıyor-II Programının ikin-
ci bileşeni olan Bölgesel Projelere 
Destek Bileşeni ise, 20-26 Mart 2012 
tarihleri arasında Avrupa Birliği 
Bakanlığı’nda gerçekleştirilen istişa-
re toplantıları ile valiliklere ve ilgili 
paydaşlara duyuruldu. Davet usulü 
ile yürütülmesi planlanan bu bileşen 
kapsamında valiliklerin, Avrupa Bir-
liği politikaları ve eylemlerine ilişkin 
kapasitesinin artırılması, bu doğrul-
tuda bölgesel çalışmalar yürütülmesi 
hedefleniyor.

“Bölgesel Projelere Destek” bileşeni 
kapsamında daha büyük bütçeli ve 
geniş kapsamlı projelerin uygulan-
ması öngörüldü.  Bu kapsamda bir 
valilik koordinatörlüğünde komşu 
illerin işbirliğinde yürütülecek pro-
jelere destek sağlanıyor. Bölgesel 
Projelere Destek Bileşeni kapsamın-
da ilk aşamada iki projeye destek 
sağlandı.

“Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 
Programları için El Ele Hep Birlikte 
Geleceğe Projesi”

 Malatya Valiliği koordinatörlüğünde 
Elazığ Valiliği ile işbirliği içerisinde 

uygulanıyor. Proje ile bu illerde Ha-
yatboyu Öğrenme ve Gençlik Prog-
ramının tanıtılması, yaygınlaştırıl-
ması, iyi örneklerin paylaşılması ve 
bölgede proje hazırlama kapasitesi-
nin artırılması hedefleniyor. Avrupa 
Birliği Bakanlığı tarafından 82.000 
TL kaynak aktarılan projenin toplam 
bütçesi ise valiliklerin eş finansman-
larıyla 130.000 TL’ye ulaştı.

Proje faaliyetleri 30 Kasım 2012 ta-
rihinde Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış’ın ka-
tılımıyla Malatya’da gerçekleştirilen 
açılış toplantısı ile başladı. Toplan-
tıda Bağış tarafından bölgede uygu-
lanan örnek Hayatboyu Öğrenme ve 
Gençlik projelerine plaket verildi. 
Proje kapsamında, beş il valiliğinin 
işbirliği ile ortak bir proje daha ha-
zırlanıp Leonardo da Vinci progra-
mına sunularak valilikler arasındaki 
işbirliği sağlamlaştırıldı. Önümüzde-
ki dönemde ise örnek projelerin yer 
alacağı bölgesel proje fuarı, Hayat-
boyu Öğrenme ve Gençlik Program-
larına yönelik çalıştaylar, yurt dışı 
çalışma ziyaretleri ve çeşitli gençlik 
faaliyetleri yapılması öngörülüyor. 

Bölgesel Projelere
Destek Bileşeni



128

Bölgesel Projelere Destek Bileşeni 
kapsamında desteklenmesi öngö-
rülen bir diğer proje ise detaylarına 
öteki bölümlerde yer verilen “İstan-
bul AB’ye Hazırlanıyor Projesi”ydi.

“Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları için El Ele Hep Birlikte Geleceğe 
Projesi” Açılış Toplantısı, Malatya-30 Kasım 2012

Hürriyet Gazetesi-1 Aralık 2012
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Ortak Sınırlar-Ortak Çözümler:
Sınırötesi İşbirliği Programları

Bir yandan yerele yönelik 
projeler devam ederken 
bir yandan da AB finans-
manıyla yürütülen sınırö-
tesi işbirliği programları, 

sınırları aşmaya çalışan projelerle 
sürece katkı sağlıyordu.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi 
İşbirliği Programına ülkemiz, Katı-
lım Öncesi Yardım Aracı fonlarıy-
la katılıyor. Bu çok taraflı işbirliği 
programında Türkiye’nin yanı sıra 
Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, 
Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yu-
nanistan olmak üzere yedi katılımcı 
ülke daha yer alıyor. 

Karadeniz Havzasında yer alan ül-
kelerde daha güçlü ve sürdürülebi-
lir kalkınmayla daha güçlü bölgesel 
işbirliği ve ortaklıklar kurulmasını 
amaçlanırken, projelerin diğer ülke-
lerden belirlenecek ortaklarla işbirli-
ği içinde yapılması ve sınır ötesi etki 
doğuracak nitelikte olması koşulları 
aranıyor. 

Program kapsamında açılan ilk teklif 
çağrısı sonrasında seçilen 19 proje-
nin 9’u Türk ortaklı projelerdi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Turizm ve Otelcilik Anadolu Meslek 
Lisesi “Karadeniz Kültür Canlandırma Programı” proje posteri

İstanbul Üniversitesi ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın “Ege’den Karadeniz’e Doğu 
Deniz Yollarında Ortaçağ Limanları” projesi 

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği
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Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilen Proje Tanıtım Faaliyeti ve Hibe 
Faydalanıcısı Eğitimi, 28 Mart 2012, İstanbul

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yıllık Konferansı, 18-19 Eylül 
2012, Moldova

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilen Proje Tanıtım Faaliyeti ve Hibe 
Faydalanıcısı Eğitimi, 28 Mart 2012, İstanbul

KaradenizHavzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortaklık Forumu, 5 Mayıs 2011 İstanbul
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Sınır Tanımayan Projeler :
Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği

Sınırötesi işbirliği projeleri-
nin bir diğer önemli boyutu 
da Türkiye’den Bulgaristan 
ve Kırklareli’nin dahil oldu-
ğu Bulgaristan-Türkiye Sınır 

Ötesi İşbirliği Programı... Program 
ile daha güçlü bir Avrupa işbirliği ve 
bütünleşmesine hizmet etmek için 
her iki ülkenin güçlü olduğu ana 
noktalar üzerine kurulu sürdürüle-
bilir ve dengeli bir kalkınma sağla-
mak amaçlanıyor. Programın Ulusal 
Otorite görevini ise Avrupa Birliği 
Bakanlığı yürütüyor.

Program kapsamında hibe sağlana-
cak projelerle “karşılaştırmalı avan-
tajlardan hareketle işbirliği alanında 
sürdürülebilir iktisadi kalkınmayı 
hızlandırmak”, “insanlar ve toplum-
lar arasındaki yakınlaşmayı teşvik 
etmek ve bir bütün halinde sosyal 
kalkınmayı geliştirmek” ve “doğal, 
kültürel ve tarihi miras değerlerinin 
korunması da dâhil, doğal kaynakla-
rın verimli ortak kullanımıyla hayat 
kalitesinin artırılmasına katkıda bu-
lunmak” amaçlanıyor.

Program kapsamında açılan ilk tek-
lif çağrısı sonrasında 47 proje, ikinci 

teklif çağrısı sonrasında ise 24 pro-
je uygulamaya konulmuştur. Yenilik 
tranferinden, kültürel mirasın ko-
runmasına, dinlenme, spor, turizm 
olanakları yaratılmasındana, mesleki 
ve teknik eğitime kadar yürütülen 
onlarca sınır tanımayan proje ile AB 
ve Türkiye biraz daha birbirine ya-
kınlaşıyor.

Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel “Edirne ve Elhovo’da Dinlenme, Spor ve Turizm Olanakları Yaratma Projesi”nin 
açılış töreninde, 5 Ekim 2011, Edirne
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“AB üyelik sürecine katkıda 
bulunabilecek sivil toplum 
kuruluşları temsilcileriyle 6 
Mart 2009 tarihinde, MEB 
Şura Salonu’nda bir toplantı 
düzenleniyordu.”

AB sürecine yereli de ortak edebil-
mek için çıkılan yolda yapılan ilk 
faaliyetlerden biri sivil toplumla bir 
araya gelmekti. Geçen dört yılda, 
valiliklerden iş adamlarına kadar 
yerele dair kim varsa, yürütülen 
projelerle ülkemizin AB sürecine 
dahil edilmeye çalışıldı. Elbette bu 
süreçte ilk başlangıç noktası olan 
sivil toplum kuruluşlarına verilen 
destek de devam etti. Bu dönemde 
kullanılan en önemli araç kültür-sa-
nat ve tarım-balıkçılık projeleriyle 
Sivil Toplum Diyaloğu-II projesi 
oldu.

Program kapsamında hayata ge-
çirilen 41 proje kapsamında, 
Türkiye’den 39 ve biri Fransa diğe-
ri İtalya olmak üzere Avrupa’dan 2 

hibe faydalanıcısı sivil toplum ku-
ruluşu, toplam 16 üye ülke ve yine 
Türkiye’den 95 sivil toplum kurulu-
şuyla ortaklık geliştirdi. En az 10 en 
fazla 18 ay süren bu hibe projeleri-
ne, ortalama 120 bin Avroluk mali 
destek sağlandı. 

Sivil toplum projeleri ve etkinlikle-
rini konu alan 80’den fazla fotoğra-
fın yer aldığı ‘Fotoğraflarla Diyalog’ 
adlı gezici fotoğraf sergisi ile yakla-
şık 3,5 milyon kişiye ulaşıldı. Anka-
ra ve İstanbul havalimanları ulusla-
rarası terminallerinde açılan sergi 
aracılığıyla Sivil Toplum Diyaloğu 
için yapılan çalışmalar Türkiye’ye 
gelen ve ülkeden ayrılan yolcularla 
paylaşıldı. Ayrıca 2012 Mart ayın-
da, Brüksel’de Avrupa Komisyonu 
binasında açılan sergi, diyaloğun 
başarısını ve etkisini, AB Türkiye 
ilişkilerinde karar alıcılara ve lobi 
faaliyetleri yürütenlere de ulaştır-
mış oldu.

Sivil Toplum Diyaloğu Projesi 24 

Haziran 2012 tarihinde HaberTürk 
kanalı haftasonu kuşağının ilgiyle 
izlenen Oylum Talu’yla Burası Haf-
ta Sonu programına konuk oldu. 
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kereci Egemen Bağış’ın da konuk 
olarak katıldığı iki saatlik bu canlı 
yayın aracılığıyla, hibe projelerinin 
teknik birer girişim olmadığı, ‘gün-
delik hayatın’ içinde, toplumun bir 
çok kesimini yakından ilgilendiren 
konularda gerçekleştirildiği de iz-
leyicilerle paylaşılmış oldu. Canlı 
yayından sonra gerek HaberTürk 
kanalına gerekse Proje Teknik Des-
tek Ekibi’ne gelen izleyici yorumla-
rıysa, STK’ların ortaklık projeleriy-
le vermek istedikleri mesajlarını, 
televizyon aracılığıyla tüm ülkeye 
duyurduğunu; konuyla yakın ilgisi 
olmayan bir çok izleyicinin prog-
ram süresince anlatılan ve Türkiye 
ve Avrupa’nın dört bir yanına yayıl-
mış çalışmaları beğeniyle karşıladı-
ğını ve ‘AB-fonlu proje yönetimi ko-
nusunda daha iyi bilgilendirdiğini 
gösterdi. Yine gelen bazı yorumlar 

programa katılan hibe projelerinin 
ilham verici olduğu ve bir çok izleyi-
ciyi AB projeleri yürütme konusun-
da harekete geçirdiği yönündeydi.

Böylece,  6 Mart 2009 tarihinde 
MEB Şura Salonunda sivil toplum 
kuruluşlarıyla bir araya gelinerek 
çıkılan yolda valilikler, il ve ilçe be-
lediyeleri, il özel idareleri, kalkınma 
ajansları, yerel medya, iletişimciler,  
genç işadamları, çevirmenler, avu-
katlar, öğrenciler gibi yerele dair 
kim ve hangi kuruluş varsa yürütü-
len projelerle AB katılım sürecimize 
ortak ediliyordu. 

Sivil Toplum Diyaloğu
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Fotoğraflarla Diyalog Sergisi Açılışı, 18 Şubat 2012, Ankara
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2013-2014 döneminde ise Sivil Top-
lum Diyaloğunun üçüncü aşama-
sında yine tematik bir yaklaşımla, 
“Medya” başlığı altında medya ve 
sivil toplum kuruluşlarının ve “Si-
yasi Kriterler” başlığı altında ise bu 
alanda faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının geliştirilecekleri di-
yalog projelerine destek sağlana-
cak. 2008’den beri el ele çalışan AB 
ve Türk sivil toplum kuruluşları 
toplumlar arası diyaloğu şimdi de 
Siyasi Kriterler ve Medya başlıkları 
altında ortak projelerle güçlendire-
cek. 20 Mayıs 2013 tarihinde teklif 
çağrısı yayınlanan AB ve Türkiye Si-
vil Toplum Diyaloğu III hibe prog-
ramı kapsamında insan hakları, 
ayrımcılıkla mücadele, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü ve medya alan-
larında AB ve Türkiye arasındaki di-
yaloğu güçlendirmeye yönelik pro-
jelere yaklaşık 9,3 Milyon Avro hibe 
tahsis edilecek. 

“Siyasi Kriterler” Alanın-
da Sivil Toplum Diyaloğunu 
Güçlendirmek

Programın üçüncü bölümündeki bu 
bileşenle, Avrupa Birliği’nin siyasi 
kriterler alanındaki politikaları ve 
uygulamaları hakkında Türkiye’de-
ki sivil toplum kuruluşlarının, bilgi 
ve birikimlerinin güçlendirilmesi ve 
Avrupa Birliği’ndeki muadilleriyle 
yapacakları ortaklıklar, gerçekleşti-
recekleri işbirlikleri ve kuracakları 
güçlü bir diyalogla, karşılıklı anlayış 
ve etkileşimin artırılması hedefleni-
yor. Aynı zamanda proje, ülkemizde 
siyasi reformların hayata geçirilme-
sinde kritik rol oynayan sivil toplum 
kuruluşlarının kurumsal kapasitele-
rinin artırılmasına da destek veri-
yor.

Diyalog için Medya Katkısını 
Güçlendirmek

Medya bir çok konuda kamuoyu 
yaratılması ve şekillendirilmesi ba-
kımından önemli bir güç. Bu açı-
dan değerlendirildiğinde medya, 
Avrupa Birliği hakkındaki kamuo-
yunun oluşturulması ve toplumda 
farkındalık yaratılması açısından da 
önemli bir rol oynuyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Programının 
bu bileşeni, medya sektöründe yer 
alan kuruluşların Avrupa Birliği ko-
nusundaki mesleki birikimlerinin 
artırılması ve Türkiye ile AB üye ül-
kelerindeki medya kuruluşları ara-
sında kalıcı bir diyalog geliştirilme-
sini hedefleniyor. 

Siyasi Kriterler ve Medya hibe prog-

ramlarını duyurmak ve STK’ların 
projelerini hazırlayabilmeleri için 
bilgilendirme yapmak amacıyla 
2013 yılı Mayıs-Haziran aylarında 
Ankara, İstanbul, Bursa, Malatya, 
Antalya, İzmir, Van, Adana, Mar-
din, Samsun ve Trabzon illerinde 
Bilgilendirme Günleri düzenlendi.

Bu çerçevede İstanbul’da düzenle-
nen bilgilendirme günü ise 30 Ma-
yıs 2013 tarihinde Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış’ın himayelerinde gerçekleşti.
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Durmak Yok Projelere Devam…


