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Bursa'da AB Programları Çalıştayı 

AB Bakanlığının faydalanıcısı olduğu Katılım Öncesi 

Yardım Aracı (IPA) altında finanse edilen  "AB 

Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi (Enhancing 

Turkey’s Participation in EU Programmes)” Projesi 

kapsamında 5 Mayıs 2016 tarihinde Bursa'da bir 

çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında 

ülkemizin katılım sağladığı AB Programlarının 

(ERASMUS+, UFUK 2020, İşletmelerin ve 

KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği - COSME, İstihdam 

ve Sosyal Yenilik - EaSI) hakkında Bakanlığımız 

temsilcilerinin yanı sıra, TÜBİTAK, KOSGEB ve 

Türkiye Ulusal Ajansı  temsilcileri tarafından 

bilgilendirici sunumlar gerçekleştirmiştir. AB 

Programları vatandaşlarımızın, araştırmacılarımızın, 

KOBİ’lerimizin, üniversitelerimiz ve 

belediyelerimizin Avrupa çapında oluşturulan 

toplamda yaklaşık 97 milyar avroluk kaynağa 

erişimini sağlamakta ve böylece vatandaşlarımız 

AB’deki muadilleriyle işbirliği yapma, alanlarındaki 

yenilikleri takip etme ve yeni ülkelere açılma imkânı 

bulacaklardır.  

 

AB Programlarına ilişkin detaylı bilgi için: 

www.ab.gov.tr/abprog  

Projeye ilişkin detaylı bilgi ve çalıştaylara kayıt için: 

http://www.avrupabirligiprogramlari.org/ 

Tüm sorularınız için e-posta adresi: abprog@ab.gov.tr  

Kaynak: AB Bakanlığı 

Kamuoyunun AB Üyeliğine Destek Oranı % 75,5 

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İKV’nin Realta 

Kamuoyu Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı anketin 

sonuçlarını 9 Mayıs Avrupa Günü’nde açıkladı. 

Kamuoyunda AB algısını ve AB üyeliğine destek 

düzeyini ölçen bu anket 23-24 Nisan 2016 

tarihlerinde, Türkiye Genelinde 18 yaş ve üstü 

seçmen nüfusunu temsil eden toplam 1254 

katılımcıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, 

Eskişehir, Bursa, Trabzon, Adana, Mersin, 

Diyarbakır, Gaziantep, Amasya, Sakarya, Malatya, 

Ağrı, Aydın, Batman ve Samsun olmak üzere toplam 

18 ilde hanede Kantitatif Araştırma / yüz yüze 

görüşme metoduyla yapıldı. Zeytinoğlu araştırma 

sonuçlarını şu şekilde özetledi: “Araştırma 

bulgularına göre, katılımcıların %75,5’i Türkiye’nin 

AB üyeliğini desteklerken, %24,5 karşı çıkmaktadır. 

2015’te %61,8 olarak ölçülen destek oranının 13 puan 

yükselmiş olduğunu görüyoruz. AB ile ilişkilerimizin 

son dönemde mülteci anlaşması ekseninde 

hareketlendiğini de dikkate alırsak, bu yüksek oran 

kamuoyunun sürece desteğini ortaya koymaktadır. 

AB üyeliğini destekleyenlerin %45,4’ü üyelik ile 

refah ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin artmasını 

beklerken, % 35,8 Avrupa’da dolaşım, yerleşme ve 

eğitim imkanı beklentisi ile %33,8 ise demokrasi ve 

insan haklarında gelişme beklentisi ile üyeliği 

desteklediğini ifade etmektedir. Araştırmada 

katılımcılara AB’nin kendileri için ne ifade ettiği 

sorulduğunda en yaygın olarak verdikleri cevaplar şu 

şekildedir: yüksek refah düzeyi ve ekonomik gelişme 

(%44), demokrasi ve özgürlük (%35), kültür ve 

uygarlık (%27), serbest dolaşım ve sınırların kalkması 

(%20), ortak standartlar ve uyumlaşma (%15). 

Araştırmada katılımcılara Türkiye’nin AB üyesi olup 

olmayacağına inanıp inanmadıklarını da sorduk. 

Yüzde 35,6 inandığını söylerken, % 64,4 

inanmadığını söylemiştir. Dolayısıyla, kamuoyunda 

AB üyeliğine destek oranı yüksek olmasına rağmen, 

üyeliğin fiilen gerçekleşeceğine olan inanç düşüktür. 

Bu tespitler, kamuoyundaki AB algısını ortaya 

koyarak, süreci daha iyi analiz etmemize yardımcı 

olacaktır.”  
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