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“TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARINDAN YETERİNCE 
YARARLANAMIYOR” TEZİ ÇÜRÜYOR 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Projeler Koordinatörü Bülent Özcan, 
Türkiye için artık “Avrupa Birliği mali yardımlarından yeterince 
yararlanamayan ülke” konumunun eskide kaldığını, günümüzde projeler 
açısından ciddi bir rekabet ortamının oluştuğunu kaydetti. İstanbul 
Ticaret Odası’nın ortak olduğu Avrupalı ENTER isimli sivil toplum 
kuruluşu tarafından yürütülen “C-ENTER” projesi  kapsamında dün 
İstanbul’da gerçekleşen Türkiye’de Avrupa Birliği projeleri ve 
yaygınlaştırılması” temalı konferans yerli ve yabancı uzmanları bir 
araya getirdi. Konferans kapsamında AB projelerinin yaygınlaştırılması 
konusunu ana hedef olarak belirleyen ve bu alanda Avrupa çapında 14 
partnerle 3 senelik C-ENTER projesini başlatan ENTER isimli sivil 
toplum kuruluşunun temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı Bülten Özcan birer sunum 
gerçekleştirdi. Özcan’ın sunumunda dikkat çeken ana unsur, genel 
kanının aksine Türkiye’de proje üretim ve yönetimi alanında bilgi ve 
deneyim eksikliği olduğu ve bu sebeple mali yardımlardan yeterince 
yararlanılmadığına ilişkin kanının günümüzde geçerli olmadığını 
belirtmesi oldu. Özcan, bu ve benzeri kalıpların bundan 8 yıl önce 
Türkiye’nin bu programlardan ilk yararlanmaya başladığı sürede geçerli 
olduğunu ancak şu an için söz konusu olmadığını, Türkiye’nin bunun 
çok ötesine geçtiğini kaydetti. Günümüzde hibe ve ortaklık 
programlarından yaralanmak için ciddi bir rekabet ortamının oluştuğunu 
kaydeden Özcan, her program için yapılan binlerce başvuru içerisinden 
seçim yaparken zorlanıldığını ifade etti. 2011 için gündemde olan 
hibelere değinen Özcan,  yılın ilk yarısında demokrasi, insan hakları ve 
vatandaşlık eğitimi, kadına şiddetin engellenmesi, engellilerin topluma 
kazandırılması ve Türkiye- AB Oda Forumu alanında hibe 
programlarının açılacağını; yılın ikinci yarısında ise Sivil Toplum 
Diyalogu kapsamında, siyasi kriterler, medya hibe programı,  mikro hibe 
programı ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması hibe programının 
açılacağını ifade etti. 
Kaynak: ABHaber  

 
 
AB LİDERLERİ NÜKLEER GÜVENLİK KONUSUNDA 
ANLAŞTI 
AB liderleri, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralinde yaşananlara 
benzer olaylara karşı nükleer endüstrinin güvenliği için "en yüksek 
standartların" uygulanması konusunda anlaşmaya vardılar. AB 
Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Brüksel'de AB liderleriyle 
yaptığı toplantıdan sonra düzenlediği basın toplantısında, nükleer 
endüstrinin güvenliği konusunda, "en yüksek standartlara saygı 
gösterildiğini temin etmeleri gerektiğini" belirterek, AB ülkelerinin 
komşularıyla temaslarında da bu konuyu öncelikleri arasına almaya 
karar verdiklerini kaydetti. AB liderlerinin, Avrupa'daki nükleer 
reaktörleri, krizler karşısındaki esnekliklerini değerlendirmek amacıyla 
yıl sonuna kadar bir dizi "stres testinden" geçirilmesi konusunda 
anlaşmaya vardıkları belirtildi. 
Kaynak: Euroactiv 
 

 
 
YEŞİL VE GRİ PASAPORT SAHİPLERİ 30 MART'TAN 
İTİBAREN PORTEKİZ'E VİZESİZ GİDECEK 
Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Portekiz ve 
Türkiye arasında 14 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan "Hususi ve 
Hizmet Pasaport Hamillerine Vize Muafiyeti Anlaşması" uyarınca 
Hususi (yeşil) ve Hizmet (gri) pasaportu sahibi Türk vatandaşlarından 
Portekiz'i ziyaretleri için 30 Mart 2011 tarihinden itibaren vize talep 
edilmeyeceğini bildirmekten memnuniyet duyulduğu kaydedildi. 
Anlaşma çerçevesinde, hizmet ve hususi pasaport hamili Türkler ile 
hususi pasaport hamili Portekiz vatandaşlarının 6 ay içinde 90 günü 
aşmayan seyahatleri için karşılıklı olarak vizeden muaf kılındığı 
anımsatıldı. Açıklamada, aynı zamanda Portekiz ve Macaristan 
Büyükelçilikleri arasında imzalanan anlaşma uyarınca; 15 Mart 2011 
tarihinden itibaren İstanbul'daki Macaristan Konsolosluğunun da 
Portekiz'i ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşı başvuru sahiplerinin 
vize başvurularını kabul etme yetkisine sahip olduğu bildirildi.. 
Kaynak: Anadolu Ajansı 
 
AB HİBE PROJELERİNDEN EN BÜYÜK PAYI ALAN İL 
KAYSERİ 
Avrupa Birliği'nin (AB) hibe programları kapsamında işletme ve 
kurumlara fon sağladığı kredilere gösterilen ilgi gün geçtikçe artıyor. 8 
yıllık süre içinde sosyal içerikli konularda odalar, il özel idareleri, 
dernek, vakıf, belediye, kooperatif, üniversite, sendika ve köye hizmet 
götürme birlikleri gibi sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan 2 bin 
851 projeye finansman sağlandı. Bu projelere verilen toplam destek ise 
360 milyon 725 bin euro. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi 
Finans ve İhale Birimi verilerinde Türkiye'deki AB projelerinin detayları 
yer alıyor. AB'nin istihdamdan tarıma, hayvancılıktan kalkınmaya kadar 
sosyal içerikli projelere verdiği kredilerin Türkiye'deki dağılımının 
bulunduğu istatistikte, illerin imzaladıkları toplam sözleşme sayıları ile 
ne kadar hibe desteği aldığı da görülüyor. Ayrıca kurum ve kuruluşların 
istatistiki verileri de mevcut. Verilerde illerin performans sıralamasında 
alınan hibe desteklerine bakıldığında Kayseri'den sonra ikinci sırayı 
Van (19 milyon 596 bin euro), üçüncü sırayı Konya (17 milyon 245 bin 
euro) aldı. AB projelerinden hiçbir pay alamayan şehirler ise Kilis, 
Bilecik ve Afyon. Verilerde büyükşehirlerin durumuna bakıldığında 
Ankara ve İstanbul en çok pay alan ilk beş şehir arasında yer alırken, 
İzmir ise 81 il arasından 39, turizm şehri Antalya ise 43'üncü sırada yer 
aldı. Doğu ve güneydoğu illerinin AB projelerinden pay alan şehirler 
arasında üst sıralarda yer aldığı görülüyor. Van'ın ardından Malatya, 
Diyarbakır, Bingöl, Muş, Şanlıurfa ilk 20 il arasında. Ege, İç Anadolu ve 
Marmara bölgelerinin bazı şehirleri ise AB projelerinden pay alan iller 
arasında son sıralarda bulunuyor. Kuruluşların aldıkları hibe 
dağılımında ise ilk sırada belediyeler geliyor. 355 sözleşme imzalayarak 
98 milyon 681 bin euroluk hibe alan belediyeleri 654 sözleşme adedi ve 
47 milyon 767 bin euro ile KOBİ'ler takip ediyor. Kuruluşlar arasında en 
az hibeyi anaokulları aldı. 4 sözleşme ve 276 bin euro desteği alan 
anaokullarını yine 4 sözleşme ile 314 bin euroluk destek alan Rehberlik 
ve Araştırma Merkezleri izledi. Kuruluşlar arasında Milli Eğitim'e bağlı 
kurumların daha az hibe aldığı dikkatleri çekiyor. 
Kaynak: Euroactiv 
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