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9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ BÜLTENİ 

9 Mayıs Avrupa Günü 
9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa'da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde 
kurulması gerektiğinin zaruri olduğunu belirterek daha sistematik ve organize bir Avrupa kurmak gayesiyle bir 
kanun teklifi açıklamıştır. "Schuman Bildirisi" olarak da bilinen bu tasarı, bugün Avrupa Birliği olarak kabul 
ettiğimiz kurumun yapı taşı olarak görülmektedir. 1985 yılında Milan'da yapılan Zirve sonrasında 9 Mayıs'ın, 
"Avrupa Günü" olarak kutlanılması kararı alınmıştır. 

 

      9 Mayıs Avrupa Günü Mesajı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vahdettin ÖZCAN 
Vali 

 
Bugün, Avrupa bütünleşmesi fikrinin tohumlarını atan 9 
Mayıs 1950 tarihli Schuman Deklarasyonunun yıldönümü 
kutlanmaktadır. 
Ülkemizin Avrupa Birliğine üye olma girişimi 
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün bizlere hedef 
gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma 
yolunda en önemli adımlardandır.  
Son yıllarda AB'ye katılım sürecinde önemli aşamalar 
gerçekleştirildi. Tam üyelik müzakerelerinin açılmasından, 
temel siyasi reformların yerine getirilmesine, AB sürecinin 
lokomotifi Avrupa Birliği Bakanlığı’nın kurulmasına, 
öncesinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin kurumsal 
kapasitesinin güçlendirilmesinden toplumun farklı 
kesimlerinin sürece dâhil edilmesine kadar adımları 
görmek mümkündür.Ülkemiz Avrupa Birliği’ne katılım 
süreci ve katılım öncesi mali yardımlar konusunda da 
kayda değer ivmeler kazanmıştır. Özellikle AB-Türkiye 
arasında katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde 
başlamasıyla birlikte AB’nin Türkiye’ye yönelik hibe 
destekleri çeşitlenmiş ve artmıştır. Çeşitlenen ve artan 
hibe desteklerinden yeterince yararlanabilmenin en 
önemli boyutu hibe çağrılarına uygun “proje 
hazırlayabilme” potansiyeli ve kapasitesinin varlığıdır. 
Valilik olarak bu kapasiteyi artırma gayretindeyiz. Artan 
kapasiteyle fon kaynaklarından daha fazla yararlanma 
şansını elde etmeyi ümit ediyoruz. 
Avrupa Günü münasebetiyle hazırlanan bu bülten 
aracılığıyla yerel düzeyde bilgilendirme yapılması 
hedeflenmiştir. Bu vesileyle 9 Mayıs Avrupa Günü'nün 
tüm taraflara kutlu olmasını diliyorum. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çankırı AB’yi Öğreniyor Projesi 
Avrupa Birliği Bakanlığı’nın İçişleri Bakanlığı ile işbirliği 
içerisinde sürdürmekte olduğu "Valiliklerin AB Sürecinde 
Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında, yerel 
düzeyde Avrupa Birliği’ne ilişkin farkındalığın artırılması 
amacıyla 2012 yılında “İllerimiz Avrupa Birliği’ne 
Hazırlanıyor II - Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek 
Bileşeni” uygulamaya konmuştur. Bu kapsamda 
Valiliğimizce hazırlanan “Çankırı AB’yi Öğreniyor Projesi” 
destek almaya hak kazanmıştır. Projede öngörülen 
faaliyetler uygulanarak konferans, eğitim, yarışma ve 
sergi aracılığıyla geniş bir tanıtım gerçekleştirilmiştir. 
Proje Bülteni hazırlanarak faaliyetler kamuoyu ile 
paylaşılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bizim için önemli 
olan, AB sürecinin 
yarattığı ivme 
sayesinde her 
alanda çağdaş 
standartlara 
ulaşmak ve 
vatandaşlarımızın 
temel hak ve 
özgürlüklerini daha 
da geliştirmektir. 

Egemen BAĞIŞ  
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE 
BAŞMÜZAKERECİ 
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AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 

 
İçişleri Bakanlığı’nın 26 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 
No’lu genelgesi gereğince ilimizde oluşturulan 
Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme 
Kurulu yılda dört defa toplanmaktadır. Kurul, 
gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerini izlemek, 
AB fon ve mali kaynaklarından yeterince 
yararlanmaya yönelik faaliyetleri teşvik etmek, 
proje süreçleri için gerekli idari ve insani kapasiteyi 
oluşturmaya destek olmak, AB üyelik sürecine ilişkin 
sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak, 
gerekli hallerde çalışma grupları oluşturmak gibi 
işlevleri yerine getirmektedir. 

 

 

 

Kurul Toplantısı/24.04.2013 

            

 

 

“EĞİTİM VE İSTİHDAM ALANINDA AB DESTEĞİ”  
KONULU KONFERANS  

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim ve 
Öğretim Sektör Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa 
BALCI İlimiz Valisi Sayın Vahdetti ÖZCAN’ı 
makamında ziyaret etti.  
100. Yıl Kültür 
Merkezi’nde 18 Ocak 
2013 tarihinde 
düzenlenen 
konferansa kamu 
kurum ve kuruluşları, 
eğitim kurumları, 
meslek kuruluşları ve 
sivil toplum kuruluşlarından 150’ye yakın katılımcı 
iştirak etti. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı IPA ve Hayatboyu Öğrenme Programı 
ile ilgili özet ve rakamsal bilgiler veren Prof. Dr. 
Mustafa BALCI “AB Eğitim ve İstihdam Rehberlik - 
Danışmanlık WEB Siteleri’nin takip edilmesi 
gerektiğini; halen açık olan Sektörel Yatırım 
Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe 
çağrısında projeler sunulabileceğini ve 2014 yılından 
itibaren ise topluluk programları kapsamında 
Erasmus for all programının uygulamaya 
konulacağını ve bu alandaki bütçenin bir önceki 
döneme göre iki kat arttırıldığını” söyledi.  
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Bir Bakışta AB 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında her alanda büyük yıkıma uğrayan 
Avrupa, bu durumdan kurtulmak için bir çıkış yolu aramaktaydı. 
Bunun bir sonucu olarak, Avrupa'da barışın yeniden kurulması, 
Avrupa ülkelerinin ortak değerler etrafında bir araya gelmesi ve 
özellikle refahı artıracak şekilde ekonomik alanda kuvvetli bir 
işbirliğinin başlatılması fikri her geçen gün daha yüksek bir sesle 
dile getirilmeye başlanmıştı.  
Avrupa çapında barışın sağlanması ve Avrupa ülkeleri arasında 
ekonomik bir işbirliğinin kurulması amacından hareketle, ileride 
siyasi bir birliğin temellerinin atılması hedefleniyordu. Bu 
doğrultuda, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve 
Lüksemburg tarafından 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğunu kuran Paris Antlaşması ile 1957 yılında Avrupa 
Ekonomik Topluluğunu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu 
kuran Roma Antlaşmaları imzalandı. 
Günümüze kadar geçen süre içinde, Avrupa devletleri, ekonomik, 
siyasi, sosyal ve kültürel alandaki işbirliklerini güçlendirdiler. 
Kuruluş yıllarında sadece 6 üyeden oluşan Avrupa Toplulukları, 
değişik tarihlerde yeni üyelerin katılımı sonucu 27 üyeden oluşan 
bir Birlik halini almıştır. Bugün itibariyle Avrupa Birliği (AB)'nin 
üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, 
İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve 
Yunanistan'dır. Hâlihazırda AB, Türkiye, Hırvatistan ve İzlanda ile 
katılım müzakerelerini sürdürmektedir. Ayrıca AB, Makedonya ve 
Karadağ'a adaylık statüsü tanımış olup, iki ülke ile katılım 
müzakerelerini henüz başlatmamıştır. 
Avrupa Birliği, Avrupa'nın yüzyıllar boyunca kazandığı deneyimle 
ve oluşturduğu ortak ilkeler temelinde meydana getirildi. Avrupa 
devletlerinin ortak deneyimlerinin sonucu oluşan ilke ve idealler 
olan kalıcı barışın sağlanması, toplumsal refah, dayanışma, 
özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, pazar 
ekonomisi ve girişim özgürlüğü bu yeni bütünleşme hareketinin 
temellerini oluşturuyor. Avrupa Birliği'nde amaç, üye devletlerin 
ve vatandaşlarının ulusal, kültürel, dilsel, dinsel çeşitliliğini bir 
potada eritmek değil, bu çeşitliliğin getirdiği dinamizmi güce 
dönüştürebilmek olarak ifade ediliyor. 
AB'nin değerleri AB Antlaşması'nın 2. maddesinde yer alır. Bu 
maddeye göre, "Birlik, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, 
hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da 
dahil olmak üzere insan haklarına saygı ilkeleri üzerine 
kurulmuştur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, 
hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hakim 
olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır." Bu değerleri 
benimseyen ve geliştirme idealine hizmet edebilecek her Avrupa 
devleti AB'ye üye olabilir. 
Avrupa Birliği, Avrupa halklarının ekonomik, siyasi, sosyal ve 
kültürel alanlarda birbirleriyle kaynaşmasını öngören, Avrupa 
devletlerinin ve vatandaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu 
uluslarüstü bir yapıdır. Bu yapı, üye devletler arasında imzalanan 
uluslararası antlaşmalarla kuruldu ve aynı antlaşmalarla bazı 
alanlarda karar alma ve düzenleme yetkisi üye devletler 
tarafından AB'ye verildi. Böylelikle, dünyada bir benzeri daha 
olmayan, tüm üye devletleri ve vatandaşlarını aynı anda, aynı 
şekilde ve aynı ölçüde bağlayan bir hukuk sistemi meydana 
getirildi. Bunun yanında kişilerin, malların, hizmetlerin ve 
sermayenin Avrupa Birliği sınırları içinde rahatça dolaşımının 
sağlanması için bir iç pazar kuruldu. 
İç pazarın kurulmasına dayalı ekonomik bütünleşmenin siyasi ve 
sosyal diğer alanlara da yayılmasına ve ortak bir hukuk düzeni 

kurulmasına dayalı Avrupa Birliği, bugün için serbest dolaşımdan 
ortak para birimine ve koordine edilen ekonomi politikalarına, 
eğitimden sosyal politikaya, gıda güvenliğinden taşımacılığa, 
çevreden tüketicinin korunmasına, rekabetten bilim ve 
teknolojiye, enerjiden fikri mülkiyete, dış politikadan vize, göç ve 
sığınma politikalarına ve sınır aşan bazı suçlarla ortak 
mücadeleye dek pek çok alanda üye devletlerin ortak politika 
üretip bunları birlikte uyguladığı bir işbirliği ve bütünleşme 
niteliğinde. AB, bir yandan Avrupa ülkelerinde yaşayan kişilere 
bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı ile etkili işleyen ve rekabetçi 
bir sosyal piyasa ekonomisi içinde artan refah sunma hedefini 
gerçekleştirmeye çaba harcarken, öte yandan da bir dünya 
aktörü olma hedefini yerine getirmeye yönelik politikalar 
geliştiriyor. 
Öncelikli amaçlarından biri Birlik üyesi devletlerin ekonomik 
kalkınmalarını sağlamak olan Avrupa Birliği, temellerinin atıldığı 
yıllardan bugüne kadar üye devletler arası ticaret yoluyla üye 
devlet ekonomilerinin gelişmesinin ve büyümesinin sağlanması, 
üye devletler arası ekonomik işbirliğinin kuvvetlendirilmesi, 
Avrupa Birliği vatandaşlarına iş imkânlarının yaratılması gibi 
konularda büyük çaba gösterdi ve bu çabanın meyvelerini, 
günümüzde yaşadığı sıkıntılara rağmen büyük ölçüde aldı. 
Gerçekten, 500 milyona yakın vatandaşı ve 18 trilyon doları bulan 
gayrisafi milli hâsılası ile Avrupa Birliği, dünyanın en büyük 
ekonomisi konumunda. Küresel ekonomik krizden son derece 
olumsuz etkilenmesine rağmen de dünyanın pek çok bölgesi ile 
kıyaslandığında yine de ekonomik refah düzeyi ve bu refahın 
paylaşımı bakımından görece bir başarı oluşturmaya devam 
ediyor. Aynı zamanda bugün itibariyle resmi olarak 17 Avrupa 
Birliği üyesi ülke tarafından kullanılan Avro, dünyada dolar ile 
birlikte en fazla kullanılan para birimi niteliğinde. 
Ekonomik kalkınmayı ve dayanışmayı amaçlamasının yanında 
Avrupa Birliği, bir siyasi ve sosyal kaynaşma ve dayanışma 
projesidir. Avrupa Birliği, üye devletlerin birbirleri ile her alanda 
dayanışma içinde bulunması, insan haklarının korunması ve üye 
devletlerin sosyal, siyasi, kültürel kaynaşmasının ve ileri 
gelişiminin sağlanması için çaba göstermektedir. Avrupa Birliğinin 
temel hedef ve politikaları arasında; 
•Güçlü ve etkili bir dış politika aktörü olma 
• AB içinde ve dışında özgürlük, demokrasi, insan hakları ve 
hukukun üstünlüğü değerlerini garanti altına almak ve yaymak, 
• Her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek; özellikle her alanda 
kadın-erkek eşitliği için çaba sarf etmek, 
• İklim değişikliği ile mücadele etmek, 
•Çevreyi en üst düzeyde korurken ekonomik büyümeyi 
sürdürebilmek, 
• Enerji güvenliğini sağlamak, 
• Yasadışı göç, uluslararası terörizm, insan, silah ve uyuşturucu 
kaçakçılığı gibi suçlarla etkin biçimde mücadele etmek ve gerçek 
anlamda bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı olmak, 
•AB üyesi ülkelerde istihdamın ve sosyal korumanın artırılmasına 
katkıda bulunmak, 
• AB üyesi devletler arasında ekonomik, sosyal ve yersel uyumu 
teşvik etmek… 
Avrupa vatandaşlarının en üst düzeyde yaşam ve kalite 
standartlarına sahip olmasını sağlamak gibi hususlar yer alıyor. 
Bu hedeflere ulaşmanın en etkili yolunun birlikte hareket etmek 
olacağı düşüncesi üye devletleri bir araya getiriyor ve bir arada 
tutmaya devam ediyor…  
(Kaynak: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=3 ) 
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AB Mali Desteği Öncelikleri Nelerdir? 
AB üyeliğe giden yolda Türkiye’yi desteklemede kararlıdır. 
Türkiye’ye yönelik AB mali desteğinin başlangıçtaki amacı Avrupa 
içinde ve ötesinde bir barış, istikrar ve refah alanının 
genişletilmesi idi.  
Birlik Türkiye’yi bir aday olarak kabul ettiğinde, mali destek 
Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanmasına odaklanır. Ayrıca 
Türkiye’nin gelecekteki üyeliği konusunda Birliğin kararlılığını 
gösterir.  
Mevcut öncelikler Türkiye’de reformu, sınır ötesi işbirliğini ve üye 
ülkelerle ortaklığı desteklemektedir. 
Türkiye 2001 yılından beri Türk Mali Aracı kapsamında AB’den 
katılım öncesi destek almaktadır. Fonlar her yıl ulusal programlar 
kapsamında yıllık bazda programlanmaktadır. 2007 itibariyle 
Türkiye için bu katılım öncesi Mali Araç hem aday hem de 
potansiyel aday ülkeler için katılım öncesi destek sağlayan 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile değiştirildi.  
IPA’nın yeniliği yeni alanlarda mali destek sağlamasıdır.  
IPA 5 bölüm halinde yapılandırılmıştır ve Türkiye’ye Türk Mali 
Aracı kapsamında olduğu gibi katılım öncesi destek sağlamaya 
devam edecektir. Yenilik ise yapısal fonlarla aynı prensiplerle 
yönetilen çevre, ulaştırma, bölgesel rekabet, insan kaynakları 
kalkınması ve kırsal kalkınma konularında katılım öncesi mali 
desteğin getirilmiş olmasıdır. IPA kapsamında Türkiye IPA 
tarafından kısmen finanse edilen Topluluk Programlarından 
faydalanmaya devam edecektir.  
Ulusal Programlar AB üyeliği için öncelikli alanlarda reformları 
desteklemek üzere tasarlanmışlardır. Proje fikirleri Türk 
kurumlarınca ve/veya tüzel kişiliklerce iletilir. AB ve Türk 
makamları arasında bir danışma sürecini takiben, projeler seçilir 
ve yıllık ulusal programa dahil edilir. Uygulama için AB fonları 
alacak olan programlar bunlardır.  
Sınır ötesi işbirliği programları AB’nin komşuları ile ilişkilerini 
geliştirmek ve ortak projeler aracılığıyla işbirliğini artırmak üzere 
tasarlanmıştır.  
Eşleştirme programları AB mevzuatındaki en iyi know how 
bilgisini Üye Ülkelerden aday ülkelere aktarmak için 
tasarlanmıştır ve bu Türkiye’deki ve bir veya daha fazla AB üye 
ülkesindeki ilgili kamu kurumları arasında eşleştirme oluşturarak 
yapılır.  
Topluluk programları ve Kurumları (Ajansları) ilgili alanda AB üye 
ülkelerindeki örgütler arasında işbirliğini geliştirmek için 
tasarlanmıştır. Örneğin Türkiye gibi aday ülkelerin katılımına 
ülkenin aşağıdaki sahip olması durumunda açık olabilir:  

 İlgili programa katılım veya ilgili Kurumun üyesi olmak 
için anlaşmayı imzalamış olmak  

 Program veya kurum bütçesine katkısını ödemiş olmak  
Örneğin eğitim programları gibi Topluluk Programlarına katılım 
Türk ve AB öğrencilerinin, akademisyenlerinin, stajyerlerin 
karşılıklı ziyaretler yapmalarına, birbirlerinin ülkelerinde eğitim 
görmelerine, mesleki eğitim ve diğer benzeri eylemlerde 
bulunmalarda imkan verir. Örneğin 7. Çerçeve Programı 
(AR&GE), Sosyal Politika Programları, Kültür vs. gibi diğer 
Topluluk Programları bu programlara katılanlar arasında daha 
yakın bağlantıları, know-how aktarımını güçlendirmeyi amaçlar. 
Bu başlangıçta zor gibi görünebilir fakat bu alanlarda uzun 
ömürlü bir ağ oluşturmak için mükemmel bir yöntemdir.  
Türkiye ve Avrupa Birliği paranın nereye gittiğine birlikte karar 
veriyorlar.  
Herhangi bir ilişkide gerçek ortaklar gibi, Türkiye ve Avrupa 
birliği, Avrupa Birliğinden gelen para ile ne yapılması gerektiğini 
belirlemek için birlikte çalışıyorlar. AB (icra organı olan Avrupa 
Komisyonu tarafından temsil edilir) Türkiye’nin AB normları ve 

yönetmelikleri ile uyumlaşması için gerekli olan alanları gösterir 
ve Türk kurumları bu ihtiyaçlara hitap eden projeleri hazırlar ve 
uygular.  
Stratejik dokümanlar yapılan değişikliklerin temelini oluşturur.  
Türkiye’ye mali yardım Katılım Ortaklığı belgesinde belirlenen 
hedefler ve Müktesebatın Kabulüne İlişkin Ulusal Programda 
(NPAA) belirtilen öncelikler çerçevesinde programlanır. IPA’nın 
başlaması ile programlama için önceliklerin belirlenmesinde ana 
stratejik çerçeve Çok Göstergeli Programlama Belgesidir (MIPD).  
Türkiye için Katılım Ortaklığı belgesi Avrupa Komisyonu 
tarafından hazırlanmıştır. Bu belge katılıma hazırlanmak için 
ilerlemenin gerektiği öncelikli alanların bir değerlendirmesini 
sağlar ve mali desteğin süreci destekleyebileceği yöntemleri 
belirler. Belge ayrıca Türkiye için tek bir çerçeve içinde her türlü 
AB desteğini seferber eder ve Türk makamları tarafı için 
demokrasi ve insan hakları, makro-ekonomik istikrar ve Topluluk 
Müktesebatının ulusal mevzuata uyarlanması ile ilgili hassas 
kararlılıkları ayrıntılı şekilde belirtir.  
Müktesabatın Kabulü için Ulusal Program (NPAA) Türkiye’nin 
üyelik yükümlülüklerini (topluca Kopenhag kriterleri olarak 
bilinir) yerine getirmek ve üstlenmek için ilerleme kaydetmesi 
gereken önlemleri detaylandırır.  
Türkiye için Katılım Ortaklığında belirlenen önceliklere dayanarak 
ve Avrupa Komisyonu’nun yıllık Düzenli Raporlarındaki 
tavsiyeleri dikkate alarak, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir 
yıllık Ulusal Program (NP) konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yıllık 
Ulusal Program katılım sürecini doğrudan desteklemek için 
tasarlanmış gerçek proje ve programları kapsar. Türkiye adına bu 
sürece Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Komisyonu adına ise 
Genişleme Genel Müdürlüğü önderlik etmektedir.  
Avrupa Komisyonu ve AB Üye Ülkeleri ile kapsamlı bir danışma 
süreci sonrasında NP onaylanmış ve uygulanması konusunda 
Türk makamları ile bir Mali Mutabakat imzalanmıştır.  
(Kaynak: http://www.avrupa.info.tr/tr/ab-mali-destegi.html ) 
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