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BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN 

KOORDİNASYONU FASLI AÇILDI 

5 Kasım 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen 

Hükümetlerarası Katılım Konferansının 10. toplantısında 

22. Fasıl olan Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu faslı açıldı. Konferansa, Türkiye adına 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış 

ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Avrupa Birliği 

Konseyi adına Dönem Başkanlığını yürüten Litvanya 

Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius katılırken, Avrupa 

Komisyonu adına Genişlemeden sorumlu Komisyon Üyesi 

Stefan Füle katıldı. Avrupa Birliği Bakanı ve 

Başmüzakereci Egemen Bağış, gecikmiş bir olumlu adım 

olan söz konusu faslın açılmasının, Türkiye’ye çok önemli 

yansımaları olacağını ifade ederek, Türkiye-AB 

ilişkilerinde önemli bir miladın yaşandığını belirtti. 

Türkiye’nin üyeliğiyle AB’nin kıtasal bir barış projesinden 

küresel barış projesine dönüşeceğini vurgulayan Bağış, 

bölgesel politika faslının devamının gelmesi gerektiğini 

belirterek, özellikle yargı ve temel haklar ile adalet, 

özgürlük ve güvenlik fasıllarının önündeki siyasi 

engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Konferansın 

ardından, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 

Egemen Bağış, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile 

birlikte “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu Faslı”nın açılması vesilesiyle AB tarafı ile 

gerçekleştirilen ortak basın toplantısına katıldı. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

AB VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III 

SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMININ 

TEKLİF ÇAĞRISI YENİDEN YAYINLANDI 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil 

toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla 

geliştirilen “AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum 

Diyaloğu III Siyasi Kriterler” hibe programının teklif 

çağrısı 7 Kasım 2013 tarihi itibarıyla yeniden 

yayınlanmıştır. Hibe programı kapsamında “Siyasi 

Kriterler” alanında sivil toplum kuruluşları tarafından 

geliştirilecek projelere toplam 6.150.000 Avro destek 

sağlanacaktır. “Siyasi Kriterler” bileşeni altında, 

ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, demokrasi ve 

hukukun üstünlüğü alanlarında faaliyet gösteren sivil 

toplum kuruluşlarının AB’nin siyasi konularla ilgili 

politikalarını daha yakından tanıması ve AB sivil toplum 

aktörleri ile karşılıklı deneyim paylaşımında bulunması 

hedeflenmektedir. Türkiye ve AB üye ülkelerinde; 

demokrasi, yargı, temel haklar ve özgürlükler, sosyal 

diyalog ve dayanışma, kültür, göç ve sığınma konularında 

çalışan dernek ve vakıfların başvuru sahibi ve eş-başvuran 

olabileceği hibe programı kapsamında, üniversiteler 

(yalnızca araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları), 

barolar, işveren sendikaları, işçi ve memur sendikaları, 

belediye ve belediye birlikleri ve il özel idareleri (6360 ve 

6447 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Mart 

2014’te tüzel kişilikleri kaldırılacak olan 30 ildeki İl Özel 

İdareleri hariç) eş-başvuran olarak projelerde yer 

alabilecektir. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2013 olan 

Siyasi Kriterler hibe programından faydalanılabilmesi için, 

projelerde Türkiye ve AB’deki kuruluşlar arasında ortaklık 

kurulması şartı bulunmaktadır. Bu doğrultuda, hibe 

programına başvuru yapacak olan Türkiye’deki başvuru 

sahiplerinin AB üyesi ülkelerindeki kuruluşlarla, AB üyesi 

ülkelerdeki başvuru sahiplerinin ise Türkiye’deki 

kuruluşlarla uygun ortaklıklar kurmaları gerekmektedir. 

Ortak bulma sürecinin kolaylaştırılması adına, Avrupa 

Birliği Bakanlığı tarafından online “Ortak Arama ve 

Eşleştirme Aracı” geliştirilmiştir. 20 Mayıs 2013 tarihinde 

ilana çıkılan ancak 27 Ağustos 2013 tarihinde iptal edilen 

Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi kriterler hibe programı 

için farklı bir numara (EuropeAid/135252/M/ACT/TR) ile 

tekrar teklif çağrısına çıkılmıştır. İlk teklif çağrısı için 

sunulan başvurular, yeni açılan teklif çağrısı kapsamında 

değerlendirilmeyecek olup, ilgililerin yeni yayınlanan ve 

değişiklikler içeren Hibe Başvuru Rehberini inceleyerek, 

yeni başvuru sunmaları gerekmektedir. Program ile ilgili 

ayrıntılı bilgi, başvuru dokümanları, Ortak Arama ve 

Eşleştirme Aracı hakkında bilgi www.cfcu.gov.tr ; 

www.csdproject.net internet sitelerinde yer almaktadır. 

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

 

AB İLE VİZE MUAFİYETİ GÖRÜŞMELERİNDE 

'OLUMLU GELİŞME' SİNYALİ 

Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi 

Stefan Füle, Ankara temasları çerçevesinde Dışişleri 

Bakanı Ahmet Davtuoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin 

ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan 

Davutoğlu, Avrupa'ya seyahat eden Türk vatandaşları için 

vize muafiyeti ve geri kabul anlaşması konusundaki 

çalışmalara ivme kazandırılması konusunda irade ortaya 

konduğunu belirterek, 'Önümüzdeki dönemde vize 

muafiyeti konusunda olumlu gelişmeler bekliyoruz. 

Üzerinde çalıştığımız yol haritası konusunda özel 

ilerlemeler sağlandı. Ümit ederiz önümüzdeki haftalarda 

bu konuda nihai adımlar atılabilir' dedi. Füle de vize 

muafiyeti konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını dile 

getirdi ve önümüzdeki çalışmalarının neticesinin bir-iki 

hafta içerisinde görüleceğini umduğunu ifade etti. 

Kaynak: Euractiv 
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