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2010 yılı başında, ülkemizin dört bir yanında AB farkındalığını artırmak ve AB’nin sunduğu fırsatlardan 

yerel aktörlerin daha fazla faydalanmasına destek olmak hedefiyle yerele yönelik yeni bir strateji geliştirdik 

zira AB ile ilgili çalışmaların Ankara ve İstanbul için olduğu kadar diğer tüm illerimiz için de önemli 

olduğunu düşünüyoruz. 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 Bakanlık 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 (IPA) 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 uygulamalarına ilişkin deneyim paylaşımını da sağlamış 

olacağız. Söz konusu proje kapsamındaki 20 ilimizle yakın bir işbirliği içerisinde çalışacağız. Projenin somut 

ve sürdürülebilir çıktılarının, yerelde AB farkındalığının artırılması hedefimiz çerçevesinde çıtayı biraz daha 

yükselteceğine ve illerimizin AB sürecine daha aktif katılımına yönelik önemli bir katma değer 

sağlayacağına yürekten inanıyorum. 

                                                                                                            Egemen BAĞIŞ 

                                                                                                              Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 

 

 

Kopenhag Kriterlerinin yerine getirilmesi ile birlikte Türkiye, Aralık 1999 Helsinki Zirvesi’nde AB’ye aday ülke 

statüsünü kazandı. 3 Ekim 2005’te başlatılan katılım müzakereleri 33 fasılda yürütülüyor. Bugüne kadar; söz 

konusu 33 fasıldan 13’ü müzakereye açıldı ve “Bilim ve Araştırma” faslı geçici olarak kapatıldı. Müzakere 

süreci pozitif gündem çerçevesinde devam ediyor.  

 

Bununla birlikte ülkemizin AB üyelik sürecinde yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve sorumluluklar yasal 

düzeyde gerçekleştirilen mevzuat uyum çalışmalarından ibaret değil. 1995 Madrid Zirvesi’nde alınan kararlar 

uyarınca artık mevzuat uyum çalışmalarının yanı sıra uyumlaştırılan mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması da 

aynı derecede önem taşıyor.  

 

Müktesebatın uygulanma boyutu açısından ise; Türkiye, AB ile uyum çalışmalarını 33 farklı fasılda; “Çevre” 

den “İstatistik”e, “İşletme ve Sanayi Politikası”ndan “Gıda Güvenliği”ne kadar birçok alanda, uyum yasalarıyla, 

yeni politikalarla ve merkezi düzeydeki kamu kurumlarının katkılarıyla sürdürüyor.  

 

Ancak AB’ye yerel düzeyde uyum sağlanması ve AB’nin yerelde tanıtılması da merkezi seviyede yapılan 

çalışmalar kadar önemli bir konu. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi verilerine göre müktesebatın 

%60’ının yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğu altında olduğu ifade ediliyor. Bu durum da müktesebatın etkin 

bir şekilde uygulanabilmesi için yerel yönetimlerin AB ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi ve farkındalığa 

sahip olması gerekliliğini beraberinde getiriyor. 

 

Avrupa Birliği Bakanlığı, AB’nin yerel düzeyde tanıtılması, AB fonlarının illerin ihtiyaçları için daha etkin 

kullanılması, kalkınmanın yerelde ve tüm ülkede gerçekleştirilmesi konularının AB’ye üyelik sürecinde önemli 

bir yere sahip olduğu ve Türk halkının AB’yi daha yakından tanımasının ve Türkiye – AB ilişkilerini 

izleyebilmesinin sürece katkı sağlayacak önemli dinamikler arasında yer aldığı gerçeğinden hareketle ulusal ve 

AB mali kaynaklarını kullanarak illerde çeşitli projeler yürütüyor.  

 

AB üyelik sürecinde yerel paydaşların öneminin farkında olan Türkiye; Avrupa Birliği Bakanlığı 

koordinasyonunda “Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması” ve “İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor 

Programı” gibi projeler ve “AB Süreci ve İllerimiz Portalı” gibi çeşitli araçlarla 81 ilde AB katılım sürecinin 



yerel düzeyde daha fazla sahiplenilmesini sağlayacak adımlar attı. “Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin 

Artırılması Projesi” kapsamında,  İçişleri Bakanlığı’nın da desteğiyle her ilde bir vali yardımcısı İl AB Daimi 

Temas Noktası olarak görevlendirildi ve her valilikte bir AB birimi kuruldu. Ayrıca; yılda dört kez, her ilde 

Avrupa Birliği’ne Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantıları gerçekleştiriliyor. “İllerimiz AB’ye 

Hazırlanıyor Programı” kapsamında valiliklerin yerelde yürüttüğü AB çalışmalarına Avrupa Birliği Bakanlığı 

bütçesinden idari ve mali destek sağlanıyor.  

 

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve yararlanıcısının Avrupa Birliği Bakanlığı olduğu  “Valiliklerde Avrupa 

Birliği İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” de illerde yürütülen bu faaliyetlerin devamı ve 

destekleyicisi niteliğinde. 2013 yılı itibariyle uygulamaya konulan ve 20 ilde uygulanacak olan söz konusu proje, 

doğrudan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında destekleniyor. Bu proje kapsamında farklı 

eğitim programlarından kapasite geliştirme faaliyetlerine ve bölgesel çalıştaylara,  şehir eşleştirmelerinden 

çalışma ziyaretlerine kadar pek çok faaliyetin iki yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.   

 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uygulanacak olan bu projenin detaylarını ve katma değer sağlayacağı 

alanları, teklifin hazırlık sürecinde de aktif olarak rol almış olan Deniz Demircioğlu ve Nazım Sönmez ile 

konuştuk: 

 

24 ay sürecek ve toplam bütçesi 1,94 Milyon Avro olan “Valiliklerde Avrupa Birliği İşleri İçin Kapasite 

Oluşturulması Projesi” kapsamında; “İl AB Daimi Temas Noktaları”, “AB’ye Uyum, Danışma ve 

Yönlendirme Kurulları” ve “Valilik AB Birimleri” nin yanı sıra, proje kapsamında belirlenen 20 pilot ile ve bu 

illerdeki ilgili diğer kurumlara teknik destek sağlanacak. Proje Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından İçişleri 

Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecek. Proje kapsamında yararlanıcı olarak seçilen 20 il; Tekirdağ, 

İstanbul, Yalova, Manisa, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Aksaray, Karaman, Düzce, Bartın, Amasya, 

Trabzon, , Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Elazığ ve Erzincan’dır.  

 

“Valiliklerde Avrupa Birliği İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” ile nihai hedefi aslında yerelde 

Avrupa Birliği’nin bilinirliğinin artırılmasına destek olmak ve yerel yönetimlerin AB fonlarından daha etkin 

yararlanmalarını sağlayarak AB katılım sürecinde daha aktif rol oynamalarına katkı sağlamak. 

Proje; 

 “Valilik AB Birimleri” personeli ve “AB’ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulları” (AB UDYK) 

üyeleri için eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve bu kurumlar için bir “Eğitim İhtiyaçları Değerlendirme 

Raporu” hazırlanması, 

 “Valilik AB Birimleri” personeli ve AB UDYK üyelerinin, AB politikaları ve katılım sürecine ilişkin 

konularda eğitici olarak eğitilmesi ve her ilin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanacak çeşitli kapasite 

geliştirme aktivitelerinden faydalanmaları, 

  Şehir Eşleştirme Programı kapsamında valilikler ve yereldeki kuruluşlar ile AB’deki yerel yönetimler 

arasında eşleştirme ortaklıklarının kurulması ve “AB Türkiye Ağ Oluşturma Konferansı” düzenlenmesi, 

 İllerde “AB Fonları ve Proje Geliştirme” alanında eğitim alan personelin sonrasında kendi illerindeki 

eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde eğitici olarak rol almaları, 

 Brüksel’de, AB’nin önemli kurumlarına gerçekleşecek olan çalışma ziyaretlerinin organize edilmesi,  

 İnternet portalı, kendi kendine öğrenme modülü, e-bültenler gibi gelişmiş bilişim teknolojileri 

araçlarıyla yerel ile merkez arasında bilgi denetimi ve paylaşımı için güçlü mekanizmalar oluşturulması, 

 AB Mali Yardımlarından daha etkin bir şekilde faydalanmak da dâhil olmak üzere AB ile İlgili 

konularda “Yerel Düzeyde AB İşleri İçin Kapasitenin Güçlendirilmesi” konulu bir strateji belgesi 

hazırlanması, 

gibi faaliyetleri içeriyor.  

“Valiliklerde Avrupa Birliği İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” gibi yerel düzeyde uygulanan 

projeler ile AB katılım süreci yerelde daha iyi anlaşılması, AB ile ilgili önyargıların giderilmesi ve Türkiye’nin 

her geçen gün AB üyeliğine bir adım daha yaklaştırılması sağlanıyor. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın hem 

koordinasyonunu üstlendiği hem de ana yararlanıcı olarak yer aldığı bu proje ile Türkiye AB’ye uyum sürecinde 

yerelde de önemli bir ivme yakalayacak. 


