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YEREL YÖNETİMLER İÇİN YENİLİKÇİ 

UYGULAMALAR TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması 

Projesi kapsamında 31 Ekim 2013 tarihinde Avrupa 

Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen 

Bağış’ın himayelerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze 

ve Kültür Sitesi’nde  “Yerel Yönetimler İçin 

Avrupa’dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel 

Çalıştayı” gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından 

valilik AB birimi temsilcilerinin katılım sağladığı 

çalıştayda 2014-2020 döneminde eğitim ve gençlik 

programları kapsamındaki yeni fırsatlara ilişkin 

bilgilendirmede bulunuldu. Çalıştayda bir konuşma 

yapan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 

Bağış "Avrupa Birliği sürecinde bu hızla gidersek 

Atatürk'ün muasır medeniyetleri yakalama hedefini de 

geçeceğiz, o yüzden AB'ye sesleniyorum: Sık dişini 

Avrupa, Türkiye imdadına yetişiyor!" dedi. Çalıştayda 

ayrıca Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel 

düzeyde yürütülen çalışmalar ile ilgili hazırlanmış olan 

“Yerelde AB Çalışmaları” isimli kitabın dağıtımı 

gerçekleştirildi. Yerel Yönetimler İçin Avrupa’dan 

Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı 

birçok yeniliğe de sahne oldu. Bu yenilikler arasında 

Valilik AB birimlerinin birbirleri ve AB Bakanlığı ile 

daha etkin ve düzenli bir iletişim içerisinde olmalarını 

ve iyi uygulamaları birbirleri ile paylaşmalarını 

sağlayacak www.yereldeab.org internet  portalının yanı 

sıra yerel düzeyde yürütülmüş olan bütün projeler ile 

ilgili bilgilerin tek bir veri tabanında toplandığı Proje 

Veri Tabanı bulunuyor. Valiliklerin AB Sürecinde 

Etkinliğinin Artırılması Projesi ile yerel düzeyde AB ile 

ilgili farkındalık artırılması hedefleniyor. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

www.yereldeab.org.tr YAYINA BAŞLADI 

Avrupa Birliği Bakanlığı ana sayfasında yer alan AB 

Süreci ve İllerimiz bölümü artık www.yereldeab.org.tr 

adresinde sürdürülecek. 81 ilimizde Avrupa Birliği 

alanında gerçekleştirilen tüm faaliyetler tek bir internet 

sayfasında hizmete sunulmaktadır. 

 www.yereldeab.org.tr adresinden,  

 Yerelde gerçekleştirilen Güncel Avrupa Birliği 

etkinlikleri haberlerine 

 AB ve diğer fon kaynakları tarafından ilan 

edilen Hibe Duyurularına 

 AB finansmanı ile yürütülen projelerin il bazlı 

takibinin yapılabileceği, detaylı bilgilerin 

edinilebileceği Proje Veri Tabanına 

 Bakanlığımız tarafından kamuoyunun 

kullanımına sunulmuş en güncel yayınlara 

ulaşılabilecek Yayınlar ve Sunumlar Bölümü 

 AB hibe programlarına özel olarak hazırlanmış 

Online Proje Hazırlama Eğitim Modüllerine 

 AB Mali Yardımları kapsamında Yerelde 

yürütülmüş başarılı projelerden derlenmiş 

bilgilerin yer aldığı Başarı Hikâyeleri Bölümüne 

 Kamu kurumlarının AB ve Proje birimlerinin 

proje ve etkinlik hazırlıklarına dair birbirleriyle 

ve ilgili kamu kurumlarıyla iletişim kurabileceği 

Valilikler Arası İletişim Portalı 

 AB ile ilgili konularla ilgilenen herkesin güncel 

bilgilere en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacak 

olan YereldeAB Haber Bültenine 

 81 ilde Avrupa Birliği alanında 

gerçekleştirilecek Etkinlik Takvimine kolayca 

erişilebilecektir. 

Kaynak: http://www.yereldeab.org.tr 

AVRUPA'DA İŞSİZLİK ARTIYOR 

Avrupa'da yaz turizmi sezonunun kapanmasının 

ardından işsiz sayısı tekrar 20 milyona yaklaştı. Euro 

Bölgesi'nde işsizlik oranı, Eylül ayında yüzde 12.2 ile 

yeni bir rekor kırdı. Eurostat, 17 ülkedeki işsiz sayısını 

19.5 olarak saptadı. Kurtarma paketleri ve ekonomide 

durgunlukla geçen son iki buçuk yılda işsiz sayısı 

neredeyse 4 milyon arttı. Eurostat, Ağustos ayı için 

işsizlik oranı verilerini de yukarı yönlü revize ederek 

yüzde 12'ye çıkardı. Avrupa'da gençlerin işsizliği en 

büyük sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. 25 yaş 

altında işsiz olanların sayısı yaklaşık 3.5 milyon. 

Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya, yüzde 7.7 ile 

en düşük genç işsizliğine sahip. İki defa kurtarma paketi 

alan Yunanistan ve emlak ile bankacılık sektörleri 

çöken İspanya'da ise bu oran yüzde 57'ye varıyor. 

Avrupa Birliği'nin en yeni üyesi, Euro Bölgesi'nde yer 

almayan Hırvatistan'daki genç işsizliği oranları da 

Yunanistan ve İspanya'ya benzer seyrediyor. Son 

verilerle birlikte Euro Bölgesi'ndeki işsizlik oranı, Eylül 

ayı itibarıyla 29 ay üst üste artmış oldu. 

Kaynak: Euractiv 
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