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İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

REF NO

VALİLİK ADI

PROJE ADI

PUYB-01/03

BALIKESİR

AB Treni Balıkesir'den Geçiyor

PUYB-01/04

ESKİŞEHİR

Eskişehir AB'ye Hazırlanıyor

PUYB-01/07

ANKARA

Başkent AB Yolunda Kenetleniyor

PUYB-01/10

KOCAELİ

AB-I Hayat

PUYB-01/11

MALATYA

Gelişen Malatya AB'ye Hazırlanıyor

PUYB-01/13

BİLECİK

AB Yolunda Bilecik

PUYB-01/17

ADANA

Avrupa Birliği Uyum Sürecine Yerel Uyum Modeli: Adana

PUYB-01/18

KIRKLARELİ

Kırklareli AB'ye Hazırlanıyor

PUYB-01/21

VAN

Avrupa’nın Doğu Ucu: Van

PUYB-01/27

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin AB Yolculuğu

PUYB-01/37

ORDU

Avrupa Birliği'ne Uyum Ordusu

PUYB-01/38

BURSA

Avrupa Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle Bursa

PUYB-01/40

İZMİR

İzmir'de AB Rüzgârı

PUYB-01/42

RİZE

Avrupa Birliği Yolunda Rize

PUYB-01/45

SİVAS

Sivas'ın Misyonu Avrupa Vizyonu

PUYB-01/46

NEVŞEHİR

AB Yolunda Kapadokya’nın Dünü, Bugünü ve Yarını

PUYB-01/47

BİNGÖL

Yüzen Ada Kenti Avrupa Birliğine Doğru Yüzüyor

PUYB-01/48

İSTANBUL

Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul'da Şekilleniyor

PUYB-01/49

MERSİN

Mersin İlinin AB'ye Uyumu İçin Bilgi Altyapısının Oluşturulması

PUYB-01/51

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Değerleriyle Avrupa Yolunda

PUYB-01/60

KIRIKKALE

Avrupa Birliği Yolunda Kırıkkale

PUYB-01/62

AYDIN

Tralles’ten Avrupa Birliğine Köprü

PUYB-01/70

UŞAK

AB Uzakta Değil; Uşak'ta

PUYB-01/75

HAKKÂRİ

AB Hakkâri’ye Taşınıyor

PUYB-01/79

SİİRT

Siirt Avrupa Birliğine Hazırlanıyor

Provinces Preparing for the European Union

REF NO

GOVERNORSHIP

PROJECT NAME

PUYB-01/03

BALIKESİR

EU Train Passing Through Balıkesir

PUYB-01/04

ESKİŞEHİR

Eskişehir Preparing for the EU

PUYB-01/07

ANKARA

The Capital Unites on the Path to EU

PUYB-01/10

KOCAELİ

Fountain of Life (AB-ı Hayat)

PUYB-01/11

MALATYA

Developing Malatya Preparing for the EU

PUYB-01/13

BİLECİK

Bilecik on the Path to the EU

PUYB-01/17

ADANA

Local Accession Model for the EU Accession Process: Adana

PUYB-01/18

KIRKLARELİ

Kırklareli Preparing for the EU

PUYB-01/21

VAN

Eastern Edge of Europe: Van

PUYB-01/27

ÇANAKKALE

EU Travel of Çanakkale

PUYB-01/37

ORDU

Compliance “Army (Ordu)” with the European Union

PUYB-01/38

BURSA

Activities of Bursa in the European Integration Process

PUYB-01/40

İZMİR

EU Wind in İzmir

PUYB-01/42

RİZE

Rize on the Path to the European Union

PUYB-01/45

SİVAS

Sivas's Mission Europe’s Vision

PUYB-01/46

NEVŞEHİR

Cappadocia’s Yesterday, Today and Tomorrow on the Path to the EU

PUYB-01/47

BİNGÖL

Island City Swims Towards the EU

PUYB-01/48

İSTANBUL

Awareness on EU is Contoured in İstanbul

PUYB-01/49

MERSİN

Building a Knowledge Infrastructure in Mersin for EU Accession

PUYB-01/51

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar on the Path to EU with its Values

PUYB-01/60

KIRIKKALE

Kırıkkale on the Path to the EU

PUYB-01/62

AYDIN

Bridge from Tralles to the European Union

PUYB-01/70

UŞAK

Uşak: West of Turkey - East of Europe

PUYB-01/75

HAKKARİ

EU Moving to Hakkari

PUYB-01/79

SİİRT

Siirt Preparing for the EU

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

AB Treni Balıkesir’den Geçiyor
PUYB-01/03
Balıkesir Valiliği
Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:

6 Ay
43.950 TL - 5.500 TL

Projenin Hedefleri:

Balıkesir’de AB süreci farkındalığı ve proje geliştirme kapasitesine
sürdürülebilir katkı sağlayarak 2013 yılına kadar Türkiye’nin katılım
öncesi faaliyetlerine pozitif etkide bulunulması
İlçe düzeyinde proje eğitmenleri yetiştirerek ilin proje geliştirme
kapasitesine katkıda bulunulması; AB fon ve mali kaynaklarından azami
ölçüde yararlanılması amacıyla ildeki proje geliştirme kapasitesinin
artırılması
Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi çalışanları, Balıkesir ili Vali
Yardımcıları, Balıkesir AB-UDYK üyeleri, STK üyeleri, ilköğretim öğrencileri,
“Eğiticilerin Eğitimi” katılımcıları, ilçelerde düzenlenecek “Proje Döngüsü
Yönetimi Eğitimi” katılımcıları

Projenin Hedef Kitlesi:

Proje Faaliyetleri
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: Proje kapsamında, “Eğiticilerin Eğitimi” programına katılan ve “Proje
Döngüsü Yönetimi Eğitmeni” olan personel tarafından ilçelerde, toplamda yüz doksan iki katılımcıya
yönelik olarak “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi verilecektir.
Eğiticilerin Eğitimi: İlde AB mali yardımlarından daha fazla yararlanılmasını sağlamak amacıyla
Balıkesir il merkezinde kamu kurumlarından otuz katılımcıya yönelik “Eğiticilerin Eğitimi”
düzenlenecektir.
Türkiye-AB Müzakere Süreci ve AB Müktesebatı Hakkında Genel Bilgilendirme Toplantısı: Vali,
dokuz Vali Yardımcısı ve altmış STK temsilcisine yönelik olarak “Türkiye-AB Katılım Süreci ve AB
Müktesebatı” konularında Balıkesir’in bu sürece daha etkin katkı sağlaması amacıyla bir bilgilendirme
toplantısı düzenlenecektir.
AB Müktesebatında Tarım ve Kırsal Kalkınma Konulu Bilgilendirme Toplantısı: Kırk tarım temsilcisi
ve tarım sektörü mensubuna yönelik olarak “AB Müktesebatında Tarım ve Kırsal Kalkınma” konulu bir
bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
AB Müzakere Süreci Hakkında Genel Bilgilendirme Toplantısı: Balıkesir AB-UDYK üyelerine yönelik
“AB Uyum Süreci”, “AB Müktesebatı” ve “AB’nin Önemi” konularında bilgilendirme toplantısı
düzenlenecektir.
Tanıtım Faaliyetleri: Proje tanıtımı kapsamında broşür ve afiş basımı, “Avrupa Treni Balıkesir’ den
Geçiyor” adlı tanıtım videosu yapımı, mevcut internet sitesinde özel sayfa tasarımı yapılması, yerel TV
de "AB Süreci ve Türkiye" konulu iki bilgilendirme programı düzenlenmesi faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.
Resim Yarışması: Balıkesir il genelinde ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak “AB ve Çevre” konulu
bir resim yarışması düzenlenecektir.
Çalışma Ziyareti: Balıkesir AB UDYK üyelerinin katılımıyla AB’ye katılım sürecinde iyi uygulamaların
yerinde incelenmesi amacıyla çevre illere teknik inceleme gezisi düzenlenecektir.
İl Proje Envanteri: Balıkesir’in proje kapasitesinin tespit edilmesi ve gelecekte yapılacak projelere yol
göstermesi amacıyla “İl Proje Envanteri” oluşturulacaktır.
Bilişim ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi: Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi’nin
teknik alt yapısının artırılması amacıyla malzeme ve ekipman desteği sağlanacaktır.
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Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

EU Train Passing Through Balıkesir
PUYB-01/03
Governorship of Balıkesir
South Marmara Development Agency

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:

6 Months
43.950 TL - 5.500 TL

Objectives:

Increasing awareness about the EU integration process and contribute
to the integration efforts of Turkey in the pre-accession period till 2013
Improving the project development capacity of the province to benefit
utmost from the EU funds and financial aid and contributing further to
the project capacity of the province by training trainers at the districts
Balıkesir EU Office Staff, Deputy Governors of Balıkesir, members of the
Provincial EU Advisory and Steering Committee, members of NGOs,
students of elementary schools, participants of the “Training of Trainers
Program” and participants of the “Project Cycle Management Training”
which will be organized at the districts

Target Groups:

Project Activities
Seminar on Turkey’s EU Accession Process and the EU Acquis: A seminar on “Turkey’s EU Accession
Process and the European Union Acquis” for the governor, deputy governors, and sixty
representatives from the civil society organizations will be organized In order for Balıkesir to
contribute more effectively to the accession process.
Seminar on Agriculture and Rural Development in the EU Acquis: To raise awareness about the EU
legislation in the field of agriculture, a seminar on “Agriculture and Rural Development in the EU
Acquis” will be organized for forty representatives from the agriculture sector.
Seminar on the EU Accession Process: A seminar will be organized for the members of the Provincial
EU Advisory and Steering Committee about the “EU Process”, the “EU Acquis” and the implications of
the EU membership.
Promotional Activities: Within the context of the visibility activities, an audiovisual named “European
Train Passing Through Balıkesir” will be prepared and distributed. In addition, two television
programs about “EU and Turkey” will be broadcasted on local TV channels.
Drawing Competition: A drawing competition on “EU and Environment" will be organized addressing
elementary school students in Balıkesir.
Study Visit: A study visit to the EU Offices of the neighbouring provinces will be organized for the
members of the Provincial EU Advisory and Steering Committee and EU Office staff in order to share
the good practices in the EU accession process.
Training of the Trainers: A “Training of the Trainers” seminar will be organized in Balikesir for thirty
participants from the public institutions in order to improve the capacity of the province in using the
EU funds.
Training on Project Cycle Management: A seminar on “Project Cycle Management” will be given to
one hundred and ninety two representatives from districts of Balıkesir by the participants of the
“Training of the Trainers” seminar.
Project Inventory: A project inventory of Balıkesir will be prepared incuding all the completed EU
projects in the province.
Strengthening Information and Technical Infrastructure: Material and equipment support will be
provided to the Balıkesir EU Office in order to increase its technical infrastructure.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Eskişehir AB’ye Hazırlanıyor
PUYB-01/04
Eskişehir Valiliği
Eskişehir İl Özel İdaresi, Eskişehir Sanayi Odası

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:

6 Ay
61.256 TL – 14.000 TL

Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

AB sürecinin yerel düzeyde daha iyi anlaşılması ve proje kapasitesinin
artırılması; kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgiye sahip
olabilmesi; halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı
anlaşılabilmesine katkıda bulunulması;
Eskişehir’de AB’ye katılım sürecine yönelik etkin, verimli ve
sürdürülebilir faaliyetler yoluyla yerel düzeyde kapasitenin arttırılması
ve AB üyeliğine ilişkin önyargıların ortadan kaldırılması
Eskişehir Valiliğine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile AB
irtibat kişileri, STK temsilcileri, İl AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu
üyeleri, AB proje birimi personeli, yerel halk ile ilde enerji ve ulaştırma
sektöründe faaliyet gösteren ticari ve özel kuruluşların yetkilileri
Proje Faaliyetleri

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri: İl genelinde kamu kurumlarına ve ilde proje geliştirme
potansiyeli olan ve öncelikle dezavantajlı gruplardan seçilecek yirmi sivil toplum kuruluşuna
(beş kadın, beş engelli, beş çocuk, gençlik ve beş kültür/sanat STK’ları) yönelik “AB Hibe
Programları İçin Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” düzenlenecektir.
AB Uzmanlık Eğitimi: Eskişehir Valiliği Proje Geliştirme ve Koordinasyon Merkezinde görevli
on dört personel beş gün sürecek “AB Uzmanlık” eğitimi alacaktır.
Bilgilendirme Semineri: “AB Sürecinin Neresindeyiz?”, “Kurumlar ve Vatandaşlar Olarak
Üzerimize Düşenler Nedir?” konularını içeren “Eskişehir AB’ye Hazırlanıyor” isimli iki yüz
kişilik halka açık bilgilendirme semineri yapılacaktır.
Seminer: AB’ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyelerine yönelik “AB’ye Uyum
Sürecinde Gelecek Vizyonu” semineri düzenlenecektir.
İnternet Sitesi: Eskişehir Valiliği Proje Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi’nin faaliyetlerinin
yayınlanması ve AB sürecinde müzakere kapsamında fasıllardaki gelişmelerin kamuoyuna
duyurulması amacıyla AB hakkında e-kütüphanenin de yer alacağı bir kurumsal internet
sitesi oluşturulacaktır.
Çalıştay: “Bölgesel Enerji ve Ulaştırma Çözümleri Çalıştayı” düzenlenecektir.
Çalışma Ziyareti: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne AB nezdinde yapılan faaliyetler
hakkında bilgi almak üzere bir çalışma ziyareti düzenlenecektir. Ayrıca, Avrupa
Komisyonunun ve ilgili kuruluşların işleyişini yerinde görmek, karşılıklı diyaloğu geliştirmek
amacı ile Brüksel’e bir çalışma ziyareti düzenlenecektir.
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Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Eskişehir Preparing for the EU
PUYB-01/04
Governorship of Eskişehir
Eskişehir Province Private Administration, Eskişehir Chamber of Industry

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:

6 Months
61.256 TL –14.000 TL
To improve the perception of the EU accession process at the local
level;
To enhance the project development capacity and the dissemination of
accurate knowledge on EU matters in the public;
To contribute to efforts on improving the public understands the
Turkey – EU negotiation process;
To increase the local capacity in Eskişehir through effective, efficient
and sustainable activities as regards the EU accession process and to
eradicate prejudices towards EU membership
Representatives of public institutions affiliated to Governorship of Eskişehir
and EU contact points, representatives of NGOs, Provincial EU Advisory and
Steering Committee members, staffs of EU Project Development and
Coordination Centre, local public, representatives of private and
commercial institutions active in the field of energy and transportation

Objectives:

Target Groups:

Project Activities
Trainings on Project Cycle Management: On provincial basis “Training on Project Cycle Management for
EU Funds” will be provided to public institutions and twenty NGO with a strong potential will be selected
primarily from disadvantaged groups (five working on women, five on disabled persons, five on children
and youth and five on culture and arts) in order to increase the effectiveness of the public officials in the
EU accession process.
Training on EU Expertise: A five day training will be provided to Project Development and Coordination
Centre staff
Information Seminar: An information seminar, “Eskişehir Preparing for the EU”, will be conducted for two
hundred people living in the provincial borders of Eskişehir.
Seminar: A seminar entitled “Future Perspective for Turkey’s Alignment with the EU Acquis” will be
carried out for Provincial EU Advisory and Steering Committee members
Internet Site: Designing of the website addressed http://www.eskisehirab.gov.tr, dissemination of
activities of Project Development and Coordination Centre in Governorship of Eskişehir, announcement of
recent developments in negotiation chapters and EU accession process, notification of information in the
Project databases which will consist information on the coordination and informative activities and the
formation of an e-library on EU issues. Within the internet site a Regional Project Database will be
established and as Project Development and Coordination Centre in Governorship of Eskişehir.
Workshop: A one day workshop will be organised in order to analyze the current situation about the EU
negotiation chapters and to project policy outlines for Eskişehir on these two areas.
Study Visit: The visit will give the opportunity to understand the functioning of the EUSG and to receive
information on the current activities being conducted. This will also contribute to increase the knowledge
and experience of the EU Unit within the Governorship of Eskişehir. Another study visit will be organized
to see the functioning of the Commission units and other relevant EU institutions. The book named
‘Eskişehir’s Dynamics’ which will be a product of the workshop will also be disseminated to the
Commission staff.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:
Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Başkent AB Yolunda Kenetleniyor
PUYB-01/07
Ankara Valiliği
Ankara Kalkınma Ajansı, T.C. İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi
Başkanlığı
6 Ay
70.778 TL – 6.300 TL
Ankara Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezinin (ABPKM) ve merkeze
destek veren tüm birimlerin idari ve teknik kapasitesini geliştirilmesi
yoluyla il genelinde AB’ye üyelik süreci ve AB mali yardımları konusunda
farkındalığın artırılması
İstanbul Valiliği AB ve Dış İlişkiler Ofisi ile AB mali yardımlarından
faydalanılması konusunda tecrübe paylaşımı yapılması ve büyük iller
olarak AB sürecine dâhil olunması konusunda işbirliği yapılabilecek
alanların belirlenmesi
Charleroi Belediye Meclisi’ne yapılacak çalışma ziyareti ile ileride
yürütülebilecek projeler için işbirliği kapasitesinin artırılması ve
potansiyel ortakların belirlenmesi
Ankara Valiliği ABPKM’de görev alacak ve merkeze destek verecek toplam
on yedi personel, Ankara Valiliği AB’ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme
Kurulu (UDYK) üyeleri, AB konusunda çalışan İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve
Avrupa Birliği Daire Başkanlığı personeli, Ankara Valiliği ABPKM’nin teknik
destek sağlayacağı Ankara’daki yerelde yetkili kurum ve kuruluşlar, STK’lar,
çevre ilçelerin proje birimlerinin çalışanları, bu ilçelerdeki yerel kurum,
kuruluş ve STK’lar
Proje Faaliyetleri

Açılış Toplantısı: Projenin tanıtımı amacıyla bir basın duyurusu yapılacak ve ilgili kurum ve kuruluşlardan
ve sivil toplum örgütlerinden gelecek kişilerin ve Ankaralıların katılımıyla bir açılış konferansı
düzenlenecektir.
Eğiticilerin Eğitimi: Ankara Valiliği ABPKM’de görev alacak ve merkeze destek verecek personel için
“Proje Döngüsü Yönetimi”, “AB ve Diğer Fonlar” ve “Temel AB Uzmanlığı” konularında potansiyel
eğiticiler için eğitimler gerçekleştirilecektir.
İnternet Sitesi: Projenin tanıtılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlarıyla Ankara Valiliği AB ve
Projeler Koordinasyon Merkezi için kurumsal bir internet sitesi oluşturulacaktır.
AB Konferansı: Ankara Valiliği AB UDYK’nın etkin çalışmasını teşvik etmek, gerek AB konusundaki
bilgilerini en son gelişmelerin ışığında güncellemek gerekse kurumun daha koordineli işlemesini
sağlamak amacıyla AB UDYK üyelerine yönelik bir günlük bir konferans düzenlenecektir.
Müktesebat Başlıklarına İlişkin Konferans: Ankara’da bulunan ve AB sürecinde etkin ve önemli rol
oynamaları beklenen kurum ve kuruluşların AB sürecindeki teknik konulardan haberdar edilmesi
amacıyla “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” konulu bir gün süreli bir konferans
düzenlenecektir.
Çalışma Ziyareti: Tecrübelerin ve iyi uygulamaların paylaşılması için, çalışmalarına 2005 yılında başlamış
olan İstanbul Valiliği’nin Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Merkezi’ne üç günlük bir çalışma ziyareti
yapılacaktır. Ayrıca yurtdışı bağlantılarını güçlendirmek ve ileride verilebilecek projeler için potansiyel
yabancı ortakları belirleyebilmek için Belçika’nın Charleroi kentinde bulunan Belediye Meclisi’ne çalışma
ziyareti yapılacaktır.
Kapanış Toplantısı: Projenin sonunda, proje faaliyetlerinin çıktılarını kamuoyuyla paylaşmak ve bu
çıktıları mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmak amacıyla çevre ilçelerden gelecek katılımcıların da hazır
bulunduğu bir kapanış konferansı düzenlenecektir.
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Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):
Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

The Capital Unites on the Path to EU
PUYB-01/07
Governorship of Ankara
Ankara Development Agency, Ministry of Interiors Directorate of Foreign
Relations and EU Affairs
6 Months
70.778 TL – 6.300 TL
Raising awareness on Turkey’s EU accession process and EU financial
aids within the province by improving the administrative and technical
capacity of the Governorship of Ankara EU Projects Coordination
Center and all the supporting units in the districts
Sharing experiences with Governorship of Istanbul Foreign Relations
and EU Coordination Office on EU financial aid opportunities and
determining the fields of cooperation that the two provinces may
develop projects in order to be more involved in the EU accession
process
Providing potential cooperation opportunities for future projects by a
study visit to Charleroi Municipal Assembly and seeking for potential
partners
Seventeen personnel who will be in charge of and support the activities of
the Governorship of Ankara EU Projects Coordination Center, members of
the Provincial EU Advisory and Steering Committees, staff of the Ministry of
Interior Directorate of Foreign Relations and EU Affairs, competent local
authorities and organizations that will be technically supported by
Governorship of Ankara EU Projects Coordination Center, NGOs, staff of the
project units in the districts of Ankara, and the local institutions,
organizations and NGOs in these districts.
Project Activities

Inauguration: A press call will be issued to promote the project and an opening meeting will be
organized by the participation of people from related institutions, organizations, NGOs and citizens of
Ankara.
Training of Trainers: A training of trainers will be given on “Project Cycle Management”, “EU Funds
and Fundamental EU Expertise” to the staff who will be in charge of and support the activities of the
Governorship of Ankara EU Projects Coordination Center
Internet Site: An internet site for Ankara EU Project Co-ordination Center will be constructed to
contribute to the promotion of the project and provide sustainability.
Conference on EU: A one-day conference on EU will be organized for Provincial EU Advisory and
Steering Committee members to facilitate its efficient functioning, to update their knowledge on EU
in the light of the most recent developments in the EU and as regards the accession process.
Conference on Negotiation Chapters: A one-day seminar will be organized on the negotiation
chapter “Regional Policy and Coordination of Structural Instruments” in order to inform the
institutions and organizations in Ankara which are expected to play significant roles in the EU
accession process.
Study Visit: A study visit will be arranged to the Governorship of Istanbul Foreign Relations and EU
Coordination Center which was established in 2005 in order to share the best practices and
experience. In addition, a study visit will be organized to the Charleroi Municipal Council in Belgium
for the purposes of strengthening international links and establishing partnerships for future projects.
Closing Meeting: At the end of the project, a closing meeting will be held with participation of
attendants coming from central and neighboring districts in order to share and disseminate the
outputs of the project activities.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

AB-ı Hayat
PUYB-01/10
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Kocaeli İl Özel İdaresi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA),
Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Doğu Marmara Avrupa Birliği İş
Geliştirme Merkezi (ABİGEM DM)
6 Ay
47.430 TL – 6.585 TL
Proje süresince Kocaeli ilinde yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini
doğru algılamasına katkı sağlanmasını Kocaeli Valiliği AB Projeler
Koordinasyon Merkezi’nin sürdürülebilir bir uygulaması haline getirmek
Kocaeli ilinin on iki ilçesinde bulunan yirmi dört ortaöğretim okulundan
seçilecek kırk sekiz kişilik öğretmen grubu, Kocaeli Valiliği ve bağlı
müdürlüklerdeki kurum amirleri ve karar vericilerinden oluşan elli kişilik grup;
Kocaeli ilinde kırk ilköğretim ve ortaöğretim okulundan iki bin öğrenci; AB
Kampına katılacak elli öğrenci; STK’lardan oluşan yüz kişilik grup; Kocaeli halkı
Proje Faaliyetleri

Basın Toplantısı: Proje ve proje faaliyetlerinin kamuoyuna ve basına duyurulması için ildeki basının
katılacağı bir basın toplantısı düzenlenerek Kocaeli ilinin Avrupa Birliği’ne hazırlıkları konusunda farkındalık
oluşturulacaktır.
AB Formasyon Eğitimi: Proje kapsamında, yirmi dört ilköğretim okulundan kırk sekiz öğretmene, proje
boyunca ve proje sonrasında okullarında AB ile ilgili tüm işleri ve bilgilendirmeleri yapabilmelerini
sağlayacak bir eğitim verilecektir. Öğretmenler bu eğitimin sonunda AB Eğitimci öğretmeni olacaktır.
Bilgilendirme Ziyaretleri: İl çapındaki kırk okulda toplam iki bin öğrenciye Avrupa Birliği konusunda
bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirilecektir.
Euro Kamp 2011: Yirmi beşi ortaöğretimden, yirmisi üniversiteden olmak üzere toplam kırk beş öğrencinin
katılacağı ve amacı AB Gençlik ve Kültür Programlarının tanıtılması ve AB kaynaklı fon ve hibelerden nasıl
faydalanılacağının anlatılması olan bir Avrupa Birliği Kampı (EURO KAMP 2011) düzenlenecektir.
AB Kulüpleri ve AB Köşeleri: AB Eğitimcisi olarak yetiştirilen öğretmenlerin bağlı bulundukları okullarda
birer AB sosyal kulübü ve AB köşesi kurulacaktır. AB köşeleri AB sosyal kulüplerinin faaliyetlerini yansıtacak
bir okul gazetesi görevi görecektir.
Bilgi Yarışması: Öğrencilerimizin Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda doğru yönlendirilmesi amacıyla AB
Kulüplerini kuran okullar arasında bir bilgi yarışması tertip edilecektir.
AB Müktesebatı Çalıştayı: İldeki karar vericilerin müktesebatın getirdikleri konusunda eğitilmesi amacıyla,
“Kamu Kurumları Müktesebatın Neresinde?” konulu iki günlük bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay tümü
kamu kurumlarında yönetici olarak çalışan elli kişilik bir grubun katılımıyla gerçekleştirilecektir.
Çalışma Ziyareti: AB uyum sürecinde yerel yönetim sistemlerinin nasıl çalıştığını görmek için ildeki karar
vericilerden oluşan bir grup katılımcı, Belçika’nın Charleroi Büyükşehir Belediye Meclisine beş gün sürecek
bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır.
AB Panelleri: Halka yönelik iki yüz elli kişilik katılımcı ile gerçekleştirilecek “Doğru Sanılan Yanlışlarla Avrupa
Birliği” ve Kamuoyuna yönelik “Kocaeli’de Sanayi ve AB” konulu iki adet panel düzenlenecektir.
AB Seminerleri: Kocaeli ilinde Avrupa Birliği’nde doğru bilinen yanlışları anlatmak ve AB konularında bilinç
oluşturmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje boyunca elli kişilik hedef kitleye iki adet
seminer verilecektir.
Anket: Kocaeli’de AB ve Türkiye’nin AB’ye uyum süreci ile ilgili genel algı konusunda altı aylık periyotlarla
tekrarlanacak çevrimiçi anketler (Kocaeli Eurobarometre) düzenlenecektir
Kapanış Semineri: Projenin sonunda “Kocaeli AB’ye Hazır mı?” isimli seminer düzenlenecek ve ildeki tüm
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, odalar, sendikalar bu seminere davet
edilecektir.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objective(s):

Target Group(s):

Fountain of Life (AB-ı Hayat)
PUYB-01/10
Governorship of Kocaeli
Kocaeli Metropolitan Municipality, Kocaeli University, Kocaeli Provincial
Directorate for National Education, Kocaeli Province Private Administration,
East Marmara Development Agency (MARKA), Kocaeli Chamber of Industry,
Kocaeli Chamber of Commerce, East Marmara ABİGEM
6 Months
47.430 TL – 6.585 TL
Making the promotion of a better understanding of the EU accession
process at local level in Kocaeli and having these activities as
sustainable practice of the Kocaeli EU Projects Coordination Centre
Forty eight teachers chosen from twenty four secondary schools in twelve
districts of Kocaeli; fifty people composed of supervisors and decision
makers of Kocaeli Governorship and associate directorates, two thousand
students chosen from forty schools which have a lack of activities on the
EU; fifty students that will attend EU camp; a hundred people from
nongovernmental organizations; people of Kocaeli.
Project Activities

Press Conference: In order to promote public awareness and inform people of Kocaeli about the
project and to attract attention to the EU accession process, a press conference will be organized
and posters, brochures will be prepared.
EU Formation Training: Training will be given to forty eight teachers chosen from twenty four primary
schools. The aim is to make the teachers competent enough to give the necessary information on
EU. At end of the training, these teachers will be EU trainers.
Information Meetings: Information meetings will be organized in forty schools in Kocaeli to inform
2000 students on the European Union.
Euro Camp 2011: European Union Camp (EURO KAMP 2011) will be organized in order to introduce
the European Union Youth and Culture Programs and explain how to benefit from EU funds.
EU Social Clubs and EU Corners: EU social clubs will be established in the schools of the trained
teachers. These clubs will arrange an activity each month and try to enlighten students about EU. In
addition to EU Social Clubs, a competition will be arranged between these clubs.
EU Negotiations Workshop: A two day workshop on “Where are the public institutions on the EU
acquis?” which aims to educate the decision makers in the province about the EU. A group of 50
people from various public institutions will attend this workshop.
Study Visit: A group of decision makers in the province will make a study visit to Charleroi
Metropolitan Municipality Assembly in Belgium for five days in order to analyze how the local
management system works.
EU Panels: Two informative panels will be held on “Industry in Kocaeli and EU” and “Truths about the
EU” by the participations of two hundred and fifty people from public.
EU Seminars: Two informative seminars will be held for civil society organization in order to raise
awareness about the European Union by the participation of fifty people from NGO’s.
Surveys: To improve awareness on EU, six TV and radio programs will be organized. To measure the
perception of EU and Turkey’s EU accession process in Kocaeli, online petitions (Kocaeli
Eurobarometer) will be made in six month periods.
Closing Seminar: A seminar on “Is Kocaeli Ready for the EU?” will be arranged and all the public
institutions, nongovernmental organizations, chambers and local administrations will be invited.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Gelişen Malatya AB'ye Hazırlanıyor
PUYB-01/11
Malatya Valiliği
Malatya Belediyesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya İl Özel İdaresi, Fırat
Kalkınma Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya Sağlıkçılar Derneği,
Mardin Proje Koordinasyon Merkezi, Portekiz Association Amizade Luso-turc
6 Ay
62.850 TL – 10.000 TL
AB’ye uyum sürecinde yapılan çalışmaların tanıtılması
Malatya’da yenilikçi ve özgün projelerin üretilmesi için zemin
hazırlanması
Projeler konusunda yerelde tüm kamu ve özel kurumlar arasında
eşgüdümün sağlanmas
AB Proje Ofisinin kurumsal kapasitesinin artırılması
Kamuoyunda AB üyeliği ile ilgili önyargı ve korkuların giderilmesi
Düzenlenecek eğitimler yoluyla, kurumlardaki kişilerin AB müktesebatı
konusunda bilgi düzeylerinin artırılması
Kamuoyunda “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” ve “Eğitim ve Kültür”
müktesebat başlıkları hakkında farkındalık oluşturulması
Malatya Valiliği AB Proje Ofisi, Malatya’daki kamu kurum ve kuruluşları, sivil
toplum kuruluşları ve Mardin Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi
Proje Faaliyetleri

Açılış Toplantısı: Projenin tanıtımı amacıyla Malatya ilindeki ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin,
projenin hedef kitlesinin ve yerel basının katılımıyla bir açılış toplantısı düzenlenecek ve projenin
amacı ve gerçekleştirilecek faaliyetler kamuoyuna duyurulacaktır.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: Malatya Valiliği AB Proje Ofisi personelinden on kişi, “Müktesebat
Başlıkları” ve “Proje Döngüsü Yönetimi” ile ilgili eğitim alacaktır.
Müktesebat Başlıklarında Eğitim: Projenin hedef grubunu oluşturan kamu kurum ve kuruluşları ile
STK’lardaki iki yüz otuz kişiye “AB Müzakere Süreci”, “Müktesebat Başlıkları” ve “Proje Hazırlama”
konularında otuz saatlik eğitim verilecektir.
İlçe Proje Ofisleri: AB uyum sürecinin ilçelerde yaygınlaştırılması ve proje kültürünün oluşturulması
amacıyla her ilçeden bir irtibat kişisi tespit edilecek ve bu kişiler arasında bir iletişim ağı kurulacaktır.
İl Proje Envanteri: Malatya’da uygulanan elli bir projenin envanteri çıkarılarak yenilikçi ve özgün
projelerin hazırlanması için zemin oluşturulacaktır.
Seminer: İl merkezinde bulunan on ortaöğretim okulundaki bin öğrenciye yönelik olarak“Tüketicinin
ve Sağlığın Korunması” ve “Eğitim ve Kültür” müktesebat başlıkları ile ilgili seminerler düzenlenecektir.
Çalışma Ziyareti: Portekiz’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.
Anket: AB farkındalığının ölçülmesi amacıyla bir anket çalışması yapılacaktır.
AB Haftası Faaliyetleri: AB’nin Malatya’da tanıtılması amacıyla Avrupa Haftası Etkinlikleri kapsamında
Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı ve İnönü Üniversitesi’nde toplam iki adet stant kurulacak;
ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecektir.
Panel: Düzenlenecek oturumlarda AB ile ilgili konularda bilgilendirmeler yapılacak ve Mardin Valiliği
Projeler Koordinasyon Merkezi çalışanları da deneyimlerini aktaracaklardır.
Çalışma Ziyareti: Proje ortağı olan Mardin Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi ile bilgi ve deneyim
paylaşılması amacıyla on altı kişilik bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.
Tanıtım Faaliyetleri: Proje faaliyetlerinin çıktılarının kamuoyu ile paylaşılması ve yaygınlaştırılması
amacıyla broşür, afiş ve bülten hazırlanacaktır.
Bilişim ve Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi: Malatya Valiliği Avrupa Birliği Proje Ofisi
kapasitesinin artırılması amacıyla ekipman ve malzeme desteği sağlanacaktır.

Provinces Preparing for the European Union
Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

Developing Malatya Preparing for the EU
PUYB-01/11
Governorship of Malatya
Malatya Municipality, Inonu University, Province Private Administration,
Fırat Development Agency, National Education Directorate, Sanitarian
Association of Malatya, Mardin EU Project Office, Portugal Association
Amizade Luso-turca
6 Months
62.850 TL – 10.000 TL
Increasing awareness on EU issues and promoting activities that have
been done through the EU accession process
Preparing basis for original and innovative projects in Malatya and
establishing coordination between local and private institutions about
projects
Increasing institutional capacity of Malatya Governorship EU Project
Office,
Overcoming fears and prejudices on EU membership and ensuring a
better understanding of the EU process at the local level,
Improving knowledge of institution members on EU issues via trainings
Increasing awareness in “Consumer and Health Protection” and
“Education and Culture”
Malatya Governorship EU Project Office, public institutions in Malatya,
NGOs and Mardin EU Project Office
Project Activities

Inauguration: An opening ceremony will be held with the participation of the representatives of public
institutions, press and target groups.
Training on Project Cycle Management: Ten members of Malatya Governorship EU Project Office will be
trained about EU Chapters and Project Cycle Management.
Training on EU Acquis: Two hundred thirty people from public institutions and NGOs will received thirtyhour training about EU Chapters, negotiation process and Project Cycle Management.
District Project Offices: In order to spread the EU accession process to the local level and build project
culture, a network will be established within the chosen contact persons from each district.
Project Inventory: The basis for original and innovative projects will be prepared by preparing the
inventory of fifty one projects implemented in Malatya.
Seminar: Seminars on “Education and Culture” and “Consumer and Heath Protection” will be held to
thousand students from ten secondary schools.
Study Visit: A study visit to Portugal will be organized.
Survey: A survey will be made within the city in order to measure EU awareness.
EU Week Activities: In order to ensure a better understanding of the EU in Malatya, in the scope of
Malatya EU Week activities promotion stands will be established in Malatya General Industry and
Commerce Fair, İnonü University and drawing and essay competitions on EU awareness will be
organized among the secondary schools.
Panel: Two-session panel on the EU will be arranged and Mardin EU Project Coordination Centre
personnel will transfer their experiences to the participants.
Study Visit: A study visit between Mardin EU Project Coordination Centre and Malatya EU Project Office
will be arranged for exchanging experiences by sixteen people.
Promotion Activities: In order to promote a better understanding of the EU; ten radio programs will be
organized and twenty five press releases will be prepared.
Strengthening Information and Technical Infrastructure: Material and equipment support will be
provided to the Malatya EU Project Office in order to increase its capacity.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

AB Yolunda Bilecik
PUYB-01/13
Bilecik Valiliği
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bilecik Üniversitesi, Bilecik İl
Özel İdaresi, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü, Söğüt Kaymakamlığı, Bozüyük Kaymakamlığı
6 Ay
60.195 TL – 10.000 TL
Avrupa Birliği’ne katılım sürecine yönelik sürdürülen çalışmalar ile ilgili
yerel düzeyde idari kapasitenin artırılmasına katkıda bulunulması,
Bilecik Valiliği Avrupa Birliği Projeler Koordinasyon Merkezi’nin (AB
PKM) kurumsal, idari ve teknik kapasitesinin artırılması yoluyla ilde AB
üyelik sürecinin daha iyi tanıtılması, yönetilmesi ve proje geliştirme
kapasitesinin güçlendirilerek AB fonlarından etkin bir şekilde
faydalanılmasının sağlanması.
Bilecik Valiliği Avrupa Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB
UDYK), AB PKM personeli, AB Takımı, STK temsilcileri, Bilecik merkez ve
diğer ilçelerdeki proje gönüllüleri ve çalıştay grupları
Proje Faaliyetleri

Logo Yarışması: Kurumsal kimliğin geliştirilmesi kapsamında AB PKM’nin kurumsal kimliğine dönük
olarak öncelikle logo yarışması düzenlenecektir. Kurumsal kimlik çalışmalarının devamı olarak bir adet
web sitesi ve çeşitli sayılarda afiş, şapka-tişört, kalem, anahtarlık, çanta, dosya, bloknot tasarlanması
ve bastırılması planlanmıştır.
AB Takımı Oluşturulması: Proje ekibi tarafından tüm ilçelere gidilerek yerelde proje gönüllülerinin
tespitine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Tespit edilen adayların listesi AB UDYK’ye sunulacak ve
cinsiyet eşitliği gözetilerek (bir kadın - bir erkek şeklinde) otuz kişilik bir AB takımı oluşturulacaktır.
AB Takımı ve AB PKM için Eğitim Faaliyetleri: AB takımı ve AB PKM personeline yönelik olarak “AB
Fonları”, “Topluluk Programları” ve “Proje Döngüsü Yönetimi” ile “Temel AB” eğitimleri
düzenlenecektir.
STK’lar ve AB UDYK için Eğitim Faaliyetleri: İlde AB fonlarına ilişkin farkındalık düzeyi ve bilgi
birikiminin artırılması amacıyla STK’lara yönelik idari ve teknik kapasite geliştirme ile AB fonlarından
yararlanma konularında uzmanlarca eğitim verilmesi; yine aynı amaçla, AB UDYK üyelerine Temel AB
konularında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği/BEBKA paydaşlarından uygun olanı tarafından bir günlük
eğitim hizmeti sunulması planlanmıştır.
İlçelere Dönük Eğitim Faaliyetleri: Üç hedef ilçede, Bilecik Merkez, Bozüyük ve Söğüt’te; STK’lar,
Odalar ve Kamu Kurumları için uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi, AB fonları ve müktesebat
başlıklarını içeren beşer günlük eğitimler gerçekleştirilecektir.
Çevre Faslı Semineri: AB müktesebat başlıklarından müzakereye açık olan Çevre Başlığı konusunda
ilgili kamu kurum/kuruşları (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Tarım Müdürlüğü, Yerel
Yönetimler, vb.) ve paydaşlarının (TEMA Vakfı, Ziraat Odası vb.) katılacağı bir seminer
düzenlenecektir.
AB Konulu Çalıştay: Bilecik Üniversitesi ile ortak “AB Üyelik Sürecinin Ülkemiz ve Bölgemize Etkileri”
konulu çalıştay düzenlenecek ve hibe kaynakları tanıtılacaktır. Ayrıca, Bilecik Üniversitesi’nde proje
standı da açılacaktır.
Çalışma Grupları Oluşturulması: AB müktesebatı fasıl başlıklarını dikkate alarak AB UDYK altında
izleme-değerlendirme, tanıtım, iletişim vb. çalışma grupları kurulacaktır.

Provinces Preparing for the European Union
Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Duration of the Project:
Project Budget and
Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

Bilecik on the Path to the EU
PUYB-01/13
Governorship of Bilecik
Bursa-Eskişehir-Bilecik Development Agency, University of Bilecik, Bilecik
Province Private Administration, Provincial Directorate for National
Education, Provincial Directorate for Environment and Forestry, District
Governorships of Bozüyük and Söğüt
6 Months
60.195 TL – 10.000 TL
To contribute arising administrative capacity at regional level about the
EU accession activities,
To contribute to a better understanding of the EU integration process
in Bilecik province and strengthen the project application capacity of
Bilecik Province to benefit from the EU funds on a more efficient level
through increasing the institutional, administrative and technical
capacity of EU Project Coordination Center.
Provincial EU Advisory and Steering Committee, EU Project Coordination
Center, Provincial EU Team, Representatives of Non-Governmental
Organisations (NGOs), Project Volunteers and workshop participants
Project Activities

Logo Competition: A logo competition for the institutional identity of EU Project Coordination Center
will be organized. Some visibility activities such as establishment of a website and distribution of
some publicity presents will be also realized.
Formation of the EU Team: A seminar on “Project Cycle Management (PCM)” and “EU Funds”, “IPA
Instrument and Basic EU” themes will be provided for EU Team. After study visits of project team to
local authorities, considering gender equality, individual EU Teams including 30 members will be
established.
Trainings for the EU Team and EU Project Coordination Center: For the EU Team and the staff of the
EU Project Coordination Center “EU Funds”, “PCM” and “EU Acquis” trainings will be organized.
Trainings for Provincial EU Advisory and Steering Committee and NGOs: For the members of the
Provincial EU Advisory and Steering Committee and representatives of NGOs a one-day basic EU
training will be given by the experts Secretariat General for EU Affairs or BEBKA.
Trainings in Districts of Bilecik: “PCM”, “EU Funds” and “EU Acquis” trainings will be provided to
NGOs, Chambers and Public bodies in order to improve their level of understanding and awareness
on EU issues. A five day training program will be given by the experts to participants coming from
three different districts of Bilecik.
Environment Chapter Seminar: With the participation of certain state institutions which happen to
be stakeholders such as Bilecik Province Environment Directorate and Agriculture Directorate a
seminar will be organized about Environment Chapter.
EU Accession Workshop: A workshop on “Effects of Turkey’s Possible Accession to the EU on Turkey
and Bilecik” will be established in association with Bilecik University. Additionally, a project stand will
be set at the University.
Formation of Working Groups: Taking the negotiation chapters into consideration; surveillanceassessment, promotion, communication etc. working groups will be formed under the EU Provincial
Advisory and Steering Committee.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:
Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Avrupa Birliği Uyum Sürecine Yerel Uyum Modeli: Adana
PUYB-01/17
Adana Valiliği
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Dış İlişkiler
Ofisi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
6 Ay
58.810 TL – 10.000 TL
Adana’daki kurum ve kuruluşların AB’ye uyum sürecinde kurumsal
kapasitelerinin geliştirilmesi
Adana’daki kurum ve kuruluşların AB üyesi bir ülkenin kurumları ile
sürdürülebilir işbirliği ağları oluşturmaları ve ortaklıklar kurmalarının
sağlanması
Türkiye’nin AB’ye, AB’nin de Türkiye’ye tanıtılmasına katkı sağlanması
Kamu personeli, akademik personel ve doktora öğrencileri, STK temsilcileri,
oda, borsa ve birlik üyeleri ve çalışanları, yerel yönetim personeli, üniversite
öğrencileri, AB’ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyeleri
Proje Faaliyetleri

•

•
•

•
•
•

•

•

•

Açılış Toplantısı: Projenin ve eğitim faaliyetlerinin duyurulması amacıyla, tanıtım broşürleri ve
afişlerin kullanılacağı, basına ve projenin hedef kitlesine bilgilendirme yapılacak bir açılış toplantısı
gerçekleştirilecektir.
İnternet Sitesi: Yapım süreci devam eden “www.adanab.gov.tr” isimli internet sitesi daha etkin ve
interaktif kullanıma açık hale getirilecektir.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: Dört gün sürecek ve kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, odalar,
borsalar, yerel yönetimler, STK’lar ve üniversitelerden toplam yüz elli kişiye verilecek olan “Proje
Döngüsü Yönetimi” eğitimi ile ildeki proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Yarışması: İlde AB finansmanı ile yürütülen projelerin sayısının arttırılması, ilimiz ile ilgili proje
fikirlerinin ortaya çıkması ve geliştirilmesi amacı ile bir proje yarışması düzenlenecektir.
Tanıtım Kitapçığı: Türkiye ve Adana'nın tanıtılması ve Türkiye'nin üyeliğinin AB'ye katkılarının
gösterilmesi amacı ile İngilizce ve Türkçe bir tanıtım kitapçığı hazırlanacaktır.
Çalışma Ziyareti: Hollanda'da Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı'na bağlı Arazi ve Su Yönetimi
Kurumu ziyaret edilecektir. Bahse konu kurum, bakanlığın kırsal ve kentsel tarım politikalarının, diğer
kamu kurumları ve belediyeler ile işbirliği halinde uygulanmasından sorumludur. Ziyaret kapsamında,
Türk heyetinde bulunan uzmanlar, doğa, rekreasyon alanları, tarım, tarımda su yönetimi ve arazi
yönetimi gibi konularda Arazi ve Su Yönetimi Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar konusunda bilgi
alacaktır.
Müktesebat Başlıklarına İlişkin Paneller: “Tarım ve Kırsal Kalkınma” ve “Gıda Güvenliği, Tüketici ve
Sağlığının Korunması” müzakere başlıklarına ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla iki
panel düzenlenecektir. Panellerde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna bağlı AB Takımı uzmanları ve
Hollanda çalışma ziyaret programına katılan uzmanlar konuşmacı olarak yer alacaklardır.
Topluluk Programları Eğitimi: Ç.Ü Dış İlişkiler Birimi'nin koordinatörlüğünde “Gençlik ve Hayat Boyu
Öğrenme Programları” hakkında Çukurova Üniversitesi öğrencilerine yönelik dört bilgilendirme
toplantısı düzenlenecektir. Ayrıca, “Yedinci Çerçeve Programı” ile ilgili iki gün sürecek olan ve iki
uzmanın görevlendirileceği bir bilgilendirme semineri de gerçekleştirilecektir.
AB Çalışma Grupları: AB’ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu'nun daha etkin çalışmasını temin
etmek üzere Adana için öncelik arz eden konularla ilgili (tarım ve kırsal kalkınma, çevre, enerji, gıda
güvenliği vb.) alt çalışma grupları kurulacaktır.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):
Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

Local Accession Model for the EU Accession Process: Adana
PUYB-01/17
Governorship of Adana
Çukurova Development Agency (ÇKA), Foreign Relations Office of Çukurova
University, Agriculture Faculty of Çukurova University
6 Months
58.810 TL – 10.000 TL
Improving the institutional capacities of the relevant organizations and
institutions in Adana during Turkey’s EU accession process
Encouraging the relevant institutions and organizations in Adana to
establish sustainable networks and partnerships with the counterparts
institutions from a member state
Contributing to the comprehension of Turkey to EU and EU to Turkey
Civil servants, academicians and Ph.D. students, members of NGOs,
members and staff of chambers, stock markets and unions, staff of the local
administrations, university students, members of the Provincial EU Advisory
and Steering Committees
Project Activities

Inauguration: An opening meeting for the introduction of the project will be held for press members
and target groups during which informative brochures and posters will be distributed.
Internet Site: The internet site “www.adanab.gov.tr” which is under construction at the moment will
be designed such that it will be more efficient and interactive for users.
Training on Project Cycle Management: A four-day training on “Project Cycle Management” will be
organized for one hundred and fifty participants from public institutions and organizations, unions,
chambers, stock markets, local administrations, NGOs and universities with the aim of enhancing the
project preparation capacity in the province.
Project Competition: A project competition will be held in order to increase the number of EU funded
project s and promote new project ideas in the province of Adana.
Information Booklet: An information booklet will be prepared in Turkish and English for the purpose
of promoting Adana and Turkey as well as pointing out to the Turkey’s potential contributions to EU.
Study Visit: A study visit to the Government Service for Land and Water Management (DLG) which is
an affiliated institution of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality will be
organised. DLG is an institution responsible for the correct implementation of rural and urban
agriculture policies of the ministry in cooperation with other public institutions and municipalities.
During this visit, the Turkish delegation will acquire information about good practices of DLG on
subjects such as nature, recreational areas, agriculture, water management in agriculture and land
management.
Panels on EU Acquis: Two panels on the negotiation chapters “Agriculture and Rural Development”,
“Food Safety, Consumer and Health Protection” will be held to inform the public about the EU Acquis.
The panels will be given by experts from the EU Team of the EU Delegation to Turkey and the experts
attending the study visit to Holland.
Training on Community Programmes: Four seminars coordinated by the Çukurova Development
Agency on “Youth and the Life-Long Learning Programs” will be given to Çukurova University
students. Furthermore, a two-day seminar on the “Seventh Framework Programme” will be
organised for the same target group.
EU Working Groups: Working groups will be established within the Provincial EU Advisory and
Steering Committee for the priority issues of Adana as regards the EU accession of Turkey such as
agriculture and rural development, environment, energy and food safety.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Kırklareli Avrupa Birliği’ne Hazırlanıyor
PUYB-01/18
Kırklareli Valiliği
Trakya Kalkınma Ajansı

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:

6 Ay
59.040 TL – 10.000 TL

Projenin Hedefleri:

İlin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kurumsal kapasitesinin
geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması
AB Koordinasyon Merkezi personelinin ve ildeki diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin
arttırılarak AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde
yararlanılmasının ve yerel düzeyde AB sürecinin doğru algılanmasının
sağlanması
Kırklareli Valiliği AB Koordinasyon Merkezi, İldeki kamu kurum ve kuruluşları
ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, UDYK Üyeleri

Projenin Hedef Kitlesi:

Proje Faaliyetleri
AB Haftası Etkinlikleri: Kırklareli İstasyon Caddesi’nde bir yürüyüş planlanmıştır. Katılımcılar AB
görünürlük kurallarına uygun olarak hazırlanmış baskılı tişört, şapka takacaklardır. AB çerçevesinde ve
AB müktesebatı ile ilgili bilgiler içeren el broşürleri ve AB logolu balonlar yerel halka dağıtılacaktır.
Resim Yarışması: Kırklareli ilinde yaşayan ilköğretim ve lise öğrencileri arasında Avrupa Birliği
konusunda farkındalığı artırmak amacı ile Kırklareli ve AB konulu resim yarışması yapılacaktır.
Müktesebat Başlıklarında Eğitim: AB Koordinasyon Merkezi çalışanları, kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilere, üniversitelerin konusunda uzman öğretim
üyeleri ve proje ortağı Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından “AB Üyelik Süreci”, “AB Uyum
Yasaları”, “AB Müktesebatı”, “AB Fon ve Mali Kaynakları” ve “Proje Hazırlama ve Yürütme”
konularında seminer verilecektir. Ayrıca Kırklareli İli Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu’na da AB
konusunda uzman iki öğretim üyesi tarafından “AB Üyelik Süreci” “AB Uyum Yasaları” “AB
Müktesebatı” konularını içeren bir eğitim verilecektir. Eğitim iki oturumda gerçekleşecektir. İlk
oturumda “AB Üyelik Süreci” ve “AB Uyum Yasaları”, ikinci oturumda “AB Müktesebatı” konuları
işlenecektir.
Bilgilendirme Toplantısı: Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü müktesebat başlıklarından “Tarım ve Kırsal
Kalkınma” faslı, Kırklareli Çevre ve Orman İl Müdürlüğü “Çevre” faslı, Milli Eğitim Müdürlüğü “Eğitim”
faslı ve il genelinde yapılmış ve yapılacak olan faaliyetler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirecektir. Ayrıca AB konusunda uzman öğretim üyeleri tarafından AB-Türkiye ilişkileri ve
üyelik süreci hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Bilişim ve Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi: AB Koordinasyon Merkezi çalışanlarına İngilizce
eğitimi verilerek çalışanların yayınları takip etmesini kolaylaştırılacak ve personelin kapasitesinin
arttırılması sağlanacaktır.
Çalışma Ziyareti: Bulgaristan Bayındırlık ve Bölgesel Kalkındırma Bakanlığı’na gerçekleşecek çalışma
ziyareti ile Kırklareli Valiliği bünyesinde bulunan AB Koordinasyon Merkezi’nin kapasitesinin
geliştirilmesi sağlanacak ve Kırklareli İlinde “Sınır Ötesi İşbirliği Programı” kapsamında yapılan ve
ileride yapılması planlanan çalışmalar konusunda bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yapılması
planlanmaktadır.

Provinces Preparing for the European
Union
Project Name
Reference No:
Applicant:
Partner(s):
Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:

Kırklareli Preparing for the EU
PUYB-01/18
Governership of Kırklareli
Thrace Development Agency
6 Months
59.040 TL – 10.000 TL

Objective(s):

Improving institutional capacity and efficiency in the EU accession
process
Ensuring maximum utilization of EU funds by improving the
institutional capacity of the EU Coordination Centre and other public
institutions in the province
Ensuring a better understanding of the EU accession process in the
local level
Kırklareli Governorship EU Unit, the representatives of public institutions
and nongovernmental organizations within the province, members of the
Province EU Advisory and Steering Committees

Target Group(s):

Main Activities
Europe Week Activities: A march in Kırklareli Station Street will take place. Participants are going to
wear hats and t-shirts that are prepared according to the EU dissemination rules. Brochures on EU
Acquis and balloons figured with EU flag will be distributed.
Drawing Competition: In order to promote awareness in the EU process, a drawing competition on
EU will be organized for the primary and secondary school students in Kırklareli.
Seminars for Civil Servants and NGO Workers: Seminars on “EU Acquis” “EU Cohesion Rules”, “EU
Funds and Financial Resources”, “Project Making and Implementation” will be given to the employees
of the EU Coordination Centre and the representatives of the public institutions and
nongovernmental organizations by the experts in the universities and in the Thrace Development
Agency. In addition to this, there will be trainings special for the Province EU Advisory and Steering
Committee on “EU Accession Process”, “EU Cohesion Rules” and “EU Acquis” held by two EU expert
academicians. Trainings will take place in two sessions.
Information Meeting: An information meeting on the recent and forthcoming activities on
“Environment”, “Agriculture and Rural Development” and “Education” chapters will be organized. EU
experts will promote a better understanding on the EU-Turkey relations and the accession process.
Improvement of the Capacity: Participation of the employees of the EU Coordination Centre to a
language course (English) will be ensured in order to improve their capacity and help them to follow
international resources.
Study Visit: A two day international technical visit to the Ministry of Public Works and Regional
Development will be arranged in order to increase the capacity of the EU Coordination Centre.
Publicity and Information activities are planned to be made on the matter of recent and forthcoming
activities in Kırklareli within the scope of Cross Border Cooperation Programme.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:
Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Avrupa’nın Doğu Ucu: Van
PUYB-01/21
Van Valiliği
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Özel İdaresi,
Van İl Emniyet Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)
5 Ay
85.000 TL – 22.000 TL
Avrupa Birliği’ne katılım sürecine yönelik sürdürülen çalışmalar ile ilgili
Van ilinde idari kapasitenin arttırılmasına katkı sağlanması
Van Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi’nin beşeri ve fiziki
kapasitesinin artırılması
İlde mevcut proje hazırlama kapasitenin artırılması ve proje kültürünün
geliştirilmesi
Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yoluyla Van’da kamuoyunun AB’yi
doğru tanımasına katkı sağlanması
Van AB’ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulunun etkin bir şekilde
çalışmasına katkı sağlanması
Van Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi (AB PKM) personeli, İl
Müdürlükleri Proje Birimlerinin çalışanları, Van Valiliği AB’ye Uyum Danışma
ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK) üyeleri
Proje Faaliyetleri

Bilişim ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi: Van Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezine
ekipman ve malzeme desteği sağlanacaktır.
Eğiticilerin Eğitimi: Van Valiliği AB PKM ve DAKA personelinin kapasitesinin arttırılmasına yönelik
olarak toplam yirmi kişiye “Proje Döngüsü Yönetimi” konusunda “Eğiticilerin Eğitimi”
düzenlenecektir.
Eğitimler: Van Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi personelinin kapasitesinin arttırılmasına
yönelik olarak on dört kişiye “AB Gençlik Politikaları ve Gençlik Programları Pratik Proje Hazırlama
Teknikleri”, “AB Müktesebatı” ve İngilizce dil eğitimleri verilecektir.
AB Müktesebatı Eğitimi: Van Valiliği AB UDYK üyelerine yönelik “AB Müktesebatı” eğitimi
verilecektir.
AB Kulüpleri: İl genelindeki liselerde AB kulüpleri kurulacaktır.
AB Konulu Resim ve Mektup Yarışmaları: İlköğretim öğrencileri arasında “Van’da AB Renkleri”
adlı resim yarışması ve lise öğrencileri arasında “Liseli Gençlerden AB’ye Mektup Var” adlı
mektup yarışmaları düzenlenerek bu yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verilecektir.
AB Gemisi ile Piknik ve Uçurtma Şenliği: “Van’da AB Renkleri” adlı resim yarışması ve “Liseli
Gençlerden AB’ye Mektup Var” adlı mektup yarışmasında ilk elliye girmeye hak kazanan
öğrenciler, Toplum Destekli Polis Şubesi desteği ile uçurtma şenliği ve piknik için AB gemisi ile
Akdamar Adası’na götürülecektir.
Doğu’da Avrupa Günleri: İki hafta sürecek olan “Doğu’da Avrupa Günleri” etkinlikleri sırasında
projenin görünürlüğünü artırmak ve tanıtımını yapmakta kullanılacak tanıtım materyalleri
hazırlanacaktır.
AB TIR’ı Ziyaretleri: “Doğu’da Avrupa Günleri” etkinlikleri kapsamında, Van merkezi, ilçeleri ve
Bitlis, Hakkari, Muş illerini ziyaret edecek olan AB TIR’ı kiralanacaktır.
AB TIR’ı Etkinlikleri: AB TIR’ında Hacivat Karagöz’den AB dersleri, meddah, gölge oyunu, AB
konulu bilgi yarışmaları ve halk oyunları gösterileri yapılacaktır. Ayrıca, Van’da AB mali
yardımlarıyla uygulanan projelerin tanıtımını içeren sinevizyon gösterilerine de yer verilecektir.
Van Valiliği AB PKM, Ulusal Ajans tarafından Eurodesk Temas Noktası ve Avrupa Gönüllü Hizmeti
Yetkili Kuruluşu seçildiğinden, bu iki programın da tanıtımı yapılacaktır.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

Eastern Edge of Europe: Van
PUYB-01/21
Governorship of Van
Van Provincial Directorate for National Education, Yüzüncü Yıl University,
Van Province Private Administration, Van Provincial Police Department,
Eastern Anatolia Development Agency (DAKA)
5 Months
85.000 TL – 22.000 TL
Improving the administrative capacity in Van with regards to the efforts
made for the EU accession process
Improving the human resources and physical capacity of Governorship
of Van EU Projects Coordination Center
Enhancing the existing project preparation potential in the city and
developing a project culture
Improving the public opinion about EU via informative and promotional
activities
Ensuring effective functioning of Van Province EU Advisory and Steering
Committee
Staff of the Governorship of Van EU Projects Coordination Center and the
project units of provincial directorates, members of Van Provincial EU
Advisory and Steering Committee
Project Activities

Training of Trainers: A training of trainers on “Project Cycle Management” will be given to 20 staff
member of Governorship of Van EU Projects Coordination Center and Eastern Anatolia Development
Agency in order to enhance the human resources capacity.
Trainings: For the purpose of improving the capacity of the EU Projects Coordination Center staff,
fourteen staff member will be trained on “EU Policies and Programmes on Youth”, “Practical Project
Preparation Techniques”, “EU Acquis” and English language courses.
Training on EU Acquis: EU Advisory and Steering Committee will get trained on “EU Acquis”.
EU Clubs: EU Clubs will be established within the high schools in the city.
Drawing and Letter-Writing Competitions on EU: A drawing competition entitled “EU Colors in Van” for
primary schools students and a letter-writing competition called “EU has a Letter from High School
Students” for high school students will be arranged. Those students ranked at the competitions will be
awarded.
EU Boat and Kite Festival: The students ranking at the top fifty in the two competitions “EU Colors in Van”
and “Letter to the EU from High School Students” will be taken to Akdamar Island via the EU Boat for a
picnic and kite festival with the support of the Community Assisted Patrol.
EU Days at the East: Promotional materials will be prepared and distributed during the activity entitled
“EU Days at the East” in order to publicize the project and ensure its visibility.
EU Truck: A truck will be rented and used for visits to Van and its districts, Bitlis, Hakkari and Muş within
the context of the “EU Days at the East”. In the EU Truck, activities such as EU lectures from Hacivat and
Karagöz, meddah, shadow play, knowledge contests on the EU and folk dances shows will be realized.
Cinevision about the EU funded projects implemented in Van will be demonstrated. As Governorship of
Van is awarded to be the Eurodesk Contact Point and Accredited Institution for European Voluntary
Service, these programmes will be introduced to the public.
Strengthening Information and Technical Infrastructure: Equipment and materials will be supplied to
Governorship of Van EU Projects Coordination Center.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:
Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Çanakkale’nin AB Yolculuğu
PUYB-01/27
Çanakkale Valiliği
Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, GESTAŞ A.Ş.
6 Ay
69.900 TL - 34.000 TL
Çanakkale Valiliği Proje Koordinasyon Birimi’nde görevli personelin
proje hazırlama ve uygulama eğitimi alarak insan kaynakları yapısının
güçlendirilmesi
Çanakkale Valiliği AB biriminin donanım, malzeme, yayın ve doküman
ihtiyacının karşılanarak kurumsal altyapısının güçlendirilmesi
Çanakkale Valiliği Proje Koordinasyon Birimi’nin, AB fon ve mali
kaynaklarından azami düzeyde yarar sağlanabilmesi için ilde yürüttüğü
koordinasyon, bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin etkinliğinin
sağlanması ve kurumlararası işbirliğinin artırılması
Çanakkale Valiliği AB Proje Koordinasyon Birimi personeli, kaymakamlık
proje birimlerinde görevli personel, Çanakkale Belediyesi proje birimi
görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının proje sorumluları, Çanakkale Ticaret
ve Sanayi Odası Personeli, Çanakkale Valiliğine bağlı kuruluşların AB proje
Birimi görevlileri
Proje Faaliyetleri

Bilgilendirme Toplantısı: Projenin il genelinde tanıtımını sağlamak amacıyla “Genel Bilgilendirme
Toplantısı” düzenlenecektir. Bu toplantıda projenin, AB uyum sürecinde Çanakkale iline ne
sağlayacağına dikkat çekilecek, bölge halkının projeden haberdar olması sağlanacak ve ABGS ile
ortaklaşa hazırlanmış olan broşürlerin dağıtımı yapılarak ilde bilgilendirme sağlanacaktır.
Hizmet Hattı: “444 1 756” no’lu bir hat alınacak, hat proje süresince ve sona ermesinden sonra da
devam edecek ve sadece il genelinde hizmete sunulacaktır. 756 rakamı telefon tuşlarında “PKM”
harflerine isabet etmektedir.
Çalışma Ziyareti: İspanya’da bulunan Seville Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Birimine (The Chamber
of Commerce of Seville The International Relations Department) ve INCOMA adlı özel proje ofisine,
proje kapsamında sağlanan eş finansman ile çalışma ziyareti düzenlenecektir.
Internet Sitesi: Çanakkale ili genelinde uygulanmış projelere ilişkin bilgi erişimini kolaylaştırmak üzere
internet sitesinde yayınlanacak bir veri tabanı oluşturulacaktır.
Eğiticilerin Eğitimi: Çanakkale Valiliği AB Proje Koordinasyon Biriminde görevli üç personel ve
komisyonca seçilecek dokuz kişi, beş gün süreyle “Eğiticilerin Eğitimi” programına katılacaktır.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: Eğiticilerin Eğitimi faaliyetinin ardından, Valilik AB Proje
Koordinasyon Birimi Eğiticileri tarafından” Kaymakamlık Proje Ekipleri”nde görevli yirmi beş personele
“Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” verilecektir
Tanıtım Faaliyetleri: Projenin adıyla yayınlanacak olan “Çanakkale’nin AB Yolculuğu” adlı kitapçığın
basımı gerçekleşecek ve kitapçıkta projenin genel tanıtımı, Çanakkale Valiliği AB Proje Koordinasyon
Merkezinin ve AB Proje Biriminin tanıtımı, AB Proje Koordinasyon Merkezi Organizasyon Şeması, AB
hibe sistemi ve proje döngüsü yönetimi eğitim notları yer alacaktır. Çanakkale Valiliği AB Proje
Koordinasyon Merkezinin bölge halkına tanıtımı kapsamında, AB hakkında kompozisyon yarışması ile
“10 AB kenti” isimli sinevizyon gösterisi yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, eğitimlerde gezici birim
görevi üstlenecek “AB Tanıtım Otobüsü” kullanılarak ve Çanakkale’nin yerel televizyonlarında
projenin adı ile hazırlanacak bir program yapılarak AB konusunda farkındalık yaratılması
hedeflenmektedir.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):
Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

EU Travel of Çanakkale
PUYB-01/27
Governorship of Çanakkale
Çanakkale Province Private Administration, Çanakkale Chamber of Industry
and Trade, South Marmara Development Agency, GESTAŞ
6 Months
69.900 TL- 34.000 TL
Strengthening human infrastructure of the Project Coordination Unit of
the Governorship of Çanakkale through project preparation and
implementation trainings,
Strengthening the institutional infrastructure of Governorship of
Çanakkale EU Unit with supply of equipment, kits, publications and
documents,
Increasing the inter-institutional cooperation by providing the
effectiveness of coordination, information and steering activities of
Governorship of Çanakkale Project Coordination Unit in order to
benefit from the EU funds and financial sources at maximum level.
Staff of the Project Coordination Unit of the Governorship of Çanakkale,
Representatives of public institutions affiliated to Governorship of
Çanakkale, Representatives of Çanakkale Municipality, Civil Society
Organizations, Staff of the Çanakkale Chamber of Industry and Trade
Project Activities

Information Meeting: An “Info Day” will be organized in order to provide the promotion of the
project within the province. In this meeting project’s benefits to Çanakkale in the EU accession
process will be emphasized, awareness on EU will be raised and brochures prepared collectively with
EUSG will be distributed in order to inform people of Çanakkale.
Telephone Line: A Telephone line will be assigned, numbered as “444 1 756” servicing across
Çanakkale and will also be in service after Project completion. The buttons of “756” fall within for the
abbreviation of Project Coordination Center (PKM) in Turkish.
Study Visit: A study visit to The Chamber of Commerce of Seville/The International Relations
Department and INCOMA Project Office will be organized within the context of the Project.
Internet Site: A database system facilitating the accession to the information related to the
implemented projects will be accessible on the Web Site.
Training of Trainers: Three personnel from Project Coordination Unit of the Governorship of
Çanakkale and nine personnel chosen by the EU office will participate in the “Training of Trainers”
program for five days.
Project Cycle Management Training: After the “Training of Trainers Program”, trainers in the Project
Coordination Unit of the Governorship of Çanakkale will give a Project Cycle Management training to
twenty five officers from District Governorship Project Teams.
Promotional Activities: A booklet, “EU Travel of Çanakkale”, will be published. The presentation of
the project, the Project Coordination Unit of the Governorship of Çanakkale and EU Project Unit,
organization scheme of the EU Project Coordination Center, EU grant scheme and PCM training notes
will be incorporated in the booklet. Within the promotion of the project and the Project Coordination
Unit of the Governorship of Çanakkale, a Composition Contest and a short movie (10 EU Cities) is
foreseen. Besides, in the trainings, “EU Promotion Bus” will take place as a mobile unit and a TV
Program in local media will be broadcasted within the promotional activities.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Avrupa Birliği’ne Uyum Ordusu
PUYB-01/37
Ordu Valiliği
Ordu İl Özel İdaresi

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:

6 Ay
156.470 TL – 76.860 TL

Projenin Hedefleri:

Ordu Valiliği AB birimlerinin Avrupa Birliği müktesebatına uyum
konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması
Ordu Valiliği AB birimlerinin kurumsal kapasitesinin artırılması
AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla
ildeki proje üretme kapasitesinin artırılması
Yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecinin doğru algılanmasının
sağlanması
Valilik AB Birimleri personeli, Ordu Valiliği AB’ye Uyum Danışma ve
Yönlendirme Kurulu üyeleri, Ordu yazılı ve görsel basın kuruluşları
temsilcileri, STK temsilcileri, AB sürecine yönelik çalışmalar yapmak isteyen
Ordu ilindeki vatandaşlar

Projenin Hedef Kitlesi:

Proje Faaliyetleri
Açılış Toplantısı: Projenin tanıtımı amacıyla Ordu ilindeki ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ve
projenin hedef kitlesinin katılımıyla bir açılış toplantısı düzenlenecektir.
AB Sürekli Eğitim Merkezi: Proje kapsamındaki eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılmak
üzere ”Ordu Valiliği AB Sürekli Eğitim Merkezi” kurulacaktır. Merkez, proje tamamlandıktan sonra da
AB konusunda ildeki kapasitenin artırılması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam
edecektir.
Eğiticilerin Eğitimi: Projenin hedef kitlesi arasından belirlenecek elli kişiye yönelik “AB Süreci ve
Türkiye”, “AB Müktesebatına Uyum”, “Müzakere Başlıkları”, “Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği”,
“Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Proje ve Programlar”, “Proje Döngüsü Yönetimi”
gibi konularda “Eğiticilerin Eğitimi” düzenlenecektir.
Anket: Hedef kitlenin ve kamuoyunun AB hakkındaki bilgi birikimini ve AB’den beklentilerini ölçmek,
eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla beş yüz denek üzerinde bir anket uygulanacaktır. Anket
sonuçları ışığında belirlenecek konularda, yerel radyo ve televizyon kanallarında kamuoyunu
bilgilendirmeye yönelik yayınlar gerçekleştirilecektir.
Panel: Ordu Üniversitesi’nin desteğiyle üç yüz kişilik bir panel düzenlenecektir. Katılımcılar AB
Müktesebat başlıkları ve anket sonucu elde edilen ihtiyaç analizinden sonra belirlenen diğer
konularda bilgilendirileceklerdir.
Müktesebat Başlıkları Çalıştayı: Proje kapsamında kurulacak olan AB Sürekli Eğitim Merkezi
tarafından Ordu Valiliği’ne bağlı ilgili kurumların ilgili personeline yönelik “Tarım ve Kırsal Kalkınma”,
“Gıda Güvenliği” ve “Balıkçılık” fasıllarında Çalıştay düzenlenecektir.
Tanıtım Faaliyetleri: Proje faaliyetlerinin çıktılarının kamuoyu ile paylaşılması ve yaygınlaştırılması
amacıyla broşür, kitapçık ve CD’ler hazırlanacaktır.
Bilişim ve Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi: İl ve ilçelerde koordinasyon, bilgilendirme ve
yönlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan Ordu Valiliği AB birimlerinin kapasitesinin artırılması
amacıyla Ordu Valiliğine bağlı on sekiz ilçedeki AB birimlerine ekipman ve malzeme desteği
sağlanacaktır.
Kapanış Toplantısı: Proje sonunda, proje faaliyetlerinin çıktıları, Ordu ilindeki ilgili kurum ve
kuruluşların temsilcilerinin ve projenin hedef kitlesinin katılımıyla gerçekleşecek olan kapanış
toplantısında paylaşılacaktır.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name:

Compliance “Army (Ordu)” with the European Union

Reference No:
Applicant:
Partner(s):

PUYB-01/37
Governorship of Ordu
Ordu Province Private Administration

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:

6 Months
156.470 TL – 76.860 TL

Objectives:

Ensuring the development of knowledge level of the EU units of
Governorship of Ordu about the alignment with EU acquis
Improving the institutional capacity of Governorship of Ordu
Improving the project capacity in the province in order to benefit more
from the EU funds and financial resources
Ensuring a better understanding of the EU accession process at the
local level
EU Unit Staff of Governorship of Ordu, members of Ordu Provincial EU
Advisory and Steering Committee, representatives of visual and written
media, representatives of NGOs, citizens living in Ordu who wish to make
studies on EU

Target Groups:

Project Activities
Inauguration: To publicize the project, an opening meeting will be arranged with the participation of
representatives from relevant institutions in Ordu and the target group of project.
EU Sustainable Education Center: EU Continuous Education Center to be used for education and
information activities of the project will be established. The centre will continue carrying out
education and information activities about EU after the end of the project.
Strengthening Information and Technical Infrastructure: In order to increase the capacity of the EU
units performing coordination, information and guidance activities in the province and districts,
equipment and material support will be provided to the EU units in eighteen districts.
Training of Trainers: Fifty people designated from project target groups will get trainings of trainers
on “EU Process and Turkey”, “Alignment with EU Acquis”, “Negotiation Chapters”, “Turkey-EU Preaccession Financial Cooperation”, “Project and Programmes in Turkey Financed by EU”, “Project Cycle
Management”.
Survey: In order to measure the knowledge of target group and general public about EU, their
expectations from EU and their educational needs, a questionnaire on five hundred subjects will be
applied. Informative broadcasts on topics to be determined in the light of the results of the
questionnaire will take place on the local radio and television channels.
Panel: A panel will be held for three hundred participants with the support of Ordu University.
Participants will be informed about EU Acquis and other subjects will be determined in the context of
the results of the questionnaire.
Workshop on Acquis Chapters: A workshop on “Agriculture and Rural Development”, “Food Safety”
and “Fisheries” chapters will be arranged for related personnel of relevant institutions related to
Government of Ordu by EU Continuous Education Center to be established within the project.
Preparation of Introductory Materials: Introductory materials, such as; brochures, booklets and CDs
will be prepared for the dissemination of project outputs to the public.
Closing Ceremony: Outputs of the project activities will be shared by the representatives of related
institutions in Ordu and project’s target group at the closing meeting which will take place at the end
of the project.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Avrupa Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle Bursa
PUYB-01/38
Bursa Valiliği
İl Özel İdaresi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Dernekler Müdürlüğü, İl
Tarım Müdürlüğü, Bursa Gıda Kontrol Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Bursa
Ticaret Sanayi Odası, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
6 Ay
64.022 TL – 10.474 TL
Yerel yönetimler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarının Avrupa Birliği müktesebatına uyum süreci ile ilgili
farkındalıkların arttırılması, AB sürecinin doğru algılanmasının
sağlanması, sağlıklı kamuoyu oluşturulması
Valilik AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezinin (DİKM) kurumsal
kapasitesinin artırılması ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında yer
alan AB ofislerinin kurumsal kapasitelerinin artırılarak, ilde proje
geliştirme kapasitesinin artırılması
Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulunun etkin bir
şekilde çalışmasının sağlanması
Valilik AB ve DİKM personeli, Bursa ili ve ilçelerinde bulunan kamu kurum ve
kuruluşların AB birimlerinde görev yapan personel, Valilik AB UDYK, yedi
merkez ilçede bulunan okullardan yönetici, öğretmen ve öğrenciler, Uludağ
Üniversitesi, Kadın Dernekleri, gıda üretici ve tedarikçileri, sanayici ve kamu
kurum ve kuruluşların yöneticileri, madde bağımlılığı ile mücadelede etkin
görev alan kurumların temsilcileri, Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin üyeleri,
Veteriner Hekimler Odası’nın Üyeleri, Ziraat Mühendisleri ve Gıda
Mühendisleri Odası’nın üyeleri, Gıda Mühendisliği ve Veteriner Fakültesi
öğrencileri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlar
Proje Faaliyetleri

Tanıtım Toplantısı: Projenin etkili bir biçimde tanıtılmasını sağlayacak bir medya stratejisi oluşturulacak ve
tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: Kamu kurum ve kuruluşlarının Avrupa Birliği birimlerinde görevli altmış
personelinin “AB Proje Teklifi Hazırlama ve Uygulama” süreci ile ilgili kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla,
“Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” düzenlenecektir.
Eğitim ve Gençlik Programları Eğitimi ve AB Proje Şenliği: Kamu kurum ve kuruluşlarının Avrupa Birliği
birimlerinde görevli altmış personelin ilgili kuruluşlara rehberlik yapabilmeleri amacıyla yirmi dört saatlik “Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Eğitimi” düzenlenecektir. Ayrıca “Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik
Programları”na yönelik proje yapan okullarla “AB Proje Şenliği” yapılacak, gerçekleşen projeler “İyi Uygulamalar
Kitabı” altında toplanacaktır.
Müzakere Fasılları Hakkında Paneller: Farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler altında “Rekabet Politikası”,
“Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası”, “Sosyal Politika ve İstihdam”,
“Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “Çevre”, “Eğitim ve Kültür” “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu”
başlıkları ile ilgili paneller yapılacaktır.
Bilgilendirme Semineri: Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyelerine yönelik “Avrupa Birliği
ve Kamu Diplomasisi” hakkında bir seminer düzenlenecektir.
Çalışma Ziyareti: Yurtdışı bağlantılarını güçlendirmek, AB ofislerinin iş ve işlemleri konusunda iyi uygulamaları
paylaşmak, potansiyel ortakları belirleyebilmek amacıyla İspanya’ya çalışma ziyareti yapılacaktır.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Duration of the Project:
Project Budget and
Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

Activities of Bursa in the European Integration Process
PUYB-01/38
Governorship of Bursa
Bursa Province Private Administration, Bursa Provincial Directorate for
National Education, Bursa Provincial Directorate of Associations, Bursa
Provincial Directorate of Agriculture, Bursa Food Control, Training and
Research Institute, Bursa Chambers of Commerce and Industry, Chamber of
Merchants and Craftsmen, BEBKA, Bursa Provincial Police Department
6 Months
64.022 TL – 10.474 TL
To raise awareness of the private and public sector and civil society
organizations about the EU Accession Process for a better
understanding of the EU accession process
To improve project development capacity by improving institutional
capacity of EU and External Relations Coordination Center and EU units
of public institutions
To improve effectiveness of Provincial EU Advisory and Steering
Committee
Staff of EU and External Relations Coordination Center, EU units of public
institutions, Provincial EU Advisory and Steering Committee, students of
Uludağ University, representatives of civil society organizations, food
producers and suppliers and industrialists, affiliated institutions of Ministry
of Agriculture and Rural Affairs
Project Activities

Inauguration: A publicity meeting will be organized and a media strategy will be prepared in order to
promote the project effectively.
Training on Project Cycle Management: “EU Project Cycle Management” program will be organized for
staff of the public institutions in order to increase their administrative and project implementation
capacity.
Training on EU Education and Youth Programs and EU Project Festival: A 24-hours training program
will be organized to improve the level of knowledge of EU units of public institutions. Also a EU Project
Festival will be organized in primary and high schools which implement projects on “Lifelong Learning
and Youth in Action” programmes, and a “Best Practices Book” will be published.
Panels on Negotiation Chapters: It is planned to hold panels on various chapters such as “Competition
Policy”, “Agriculture and Rural Development”, “Food Safety, Veterinary and Phytosanitary”, “Education
and Culture”, “Social Policy and Employment”, “Justice, Freedom and Security”, “Environment” and
“Regional Policy of Structural Instruments. In addition, following subjects will be handled in these
panels; “Current Situation in EU Negotiation”, “Opportunities and Threats for Bursa in process of EU
Integration”, “Instrument for Pre-Accession”, “Adaptation of Turkey to EU Legislations in the Chapters of
Food Safety”, “Environmental Implementations in EU Local Administrations”, “Our Schools are in EU”.
Information Seminar: A seminar on “EU and Public Diplomacy” will be held for Provincial EU Advisory
and Steering Committee in order to help them improve their representative capacity.
Study Visit: A study visit to Spain will be organized in order to establish networks and initiate
partnerships and share good practices for future EU projects.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

İzmir'de AB Rüzgarı
PUYB-01/40
İzmir Valiliği
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:

6 Ay
121.573 TL – 35.743 TL

Projenin Hedefleri:

İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi
personelinin sertifikalı "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimlerinden
geçmelerini sağlayarak birimin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi
İzmir Valiliği’nin ve çevre illerin (Afyon, Aydın, Balıkesir, Bilecik,
Çanakkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak) Valilik AB Birimlerinin
personeli için “Bölgesel Eğiticilerin Eğitimi” programı düzenleyerek bu
birimlerin kurumsal kapasitesinin geliştirmesi
İzmir ili ve ilçelerindeki kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kurum ve
kuruluşlarının AB birimlerinde görevli personel için "AB Temel
Eğitimleri", “Proje Hazırlama Eğitimleri" ve “Yerel Eğiticilerin Eğitimi”
programları düzenleyerek bu birimlerin kurumsal kapasitesinin
geliştirilmesi
İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi personeli,
İZKA personeli, 30 ilçe kaymakamlığı ve ilçe belediyeleri ile İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve İl Özel İdaresi AB Ofisleri’nde görevli personel; ildeki diğer
kamu kurumları, sanayi ve ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarından
temsilciler; Afyon, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Manisa,
Muğla, Uşak ili Valilikleri AB ofislerinde görevli personel

Projenin Hedef Kitlesi:

Proje Faaliyetleri
Açılış Toplantısı: Projenin açılışı ve faaliyetlerin hedef gruplara duyurulması amacıyla basın mensuplarının da
davetli olduğu bir proje başlangıç toplantısı yapılacaktır.
AB Temel Eğitimi: İldeki kurum ve kuruluşların AB ofislerinde görevli yüz seksen dört personelin Avrupa Birliği
müktesebatına uyum ve katılım müzakereleri konusunda bilgi düzeyini geliştirmek amacıyla “AB Temel
Eğitimleri” eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitim programının ilk günü basına ve halka açık bir AB Konferansı
şeklinde organize edilecektir.
EIPA Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ve İZKA’nın
kapasitesini artırmak amacıyla İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi'nden beş, İZKA’dan iki
personel ve İzmir İl AB Daimi Temas Noktası Hollanda'nın Maastricht kentinde bulunan Avrupa Kamu Yönetimi
Enstitüsü'den (EIPA) “Proje Döngüsü Yönetimi” konusunda üç günlük sertifikalı eğitim alacaklardır.
Bölgesel Eğiticilerin Eğitimi: İzmir Valiliği AB ve Koordinasyon Merkezi personeli ile Afyonkarahisar, Aydın,
Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak İl Valilikleri AB ofislerinde görevli ikişer personelin
katılımına yönelik olarak “Bölgesel Eğiticilerin Eğitimi” düzenlenecektir.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: İldeki kurum ve kuruluşların AB Ofislerinde görevli personelin proje hazırlama
kapasitelerini geliştirmek amacıyla proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir.
Yerel Eğiticilerin Eğitimi: AB Temel Eğitimi ile proje hazırlama eğitimlerinden geçmiş olan personele yönelik
“Yerel Eğiticilerin Eğitimi” yapılacaktır.
Tanıtım Faaliyetleri: İzmir'de uygulanmış iyi proje örneklerinin paylaşılacağı “İzmir’de AB Rüzgârı” adlı bir yayın
çıkarılacaktır. Ayrıca, AB tarafından sağlanan hibe destekleri konusunda halkı bilgilendirmek, vb. amaçlarla
İzmir'in yerel TV kanalı olan Yeni Asır TV'de bir televizyon programı gerçekleştirilecektir.
İnternet Sitesi: Projeye ilişkin faaliyetlere ilişkin duyurular oluşturulacak "Projem İzmir" adlı web sayfası
üzerinden yapılacaktır.
Çevrimiçi Proje Envanteri: İlde bugüne kadar gerçekleştirilmiş projelerin bir envanterinin oluşturulması ve sürekli
güncellenmesi amacıyla proje envanteri online veritabanı oluşturulacaktır.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):
Duration of the Project:
Project Budget and
Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

EU Wind in İzmir
PUYB-01/40
Governorship of İzmir
İzmir Development Agency (İZKA), Yaşar University, Dokuz Eylül University
6 Months
121,573 TL – 35.743 TL
To Improve institutional capacity by certifying the İzmir Governorship
EU and External Relations Coordination Center staff on “Project Cycle
Management (PCM)”,
To improve institutional capacity for İzmir Governorship and neighbor
province governorships (Afyon, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale,
Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak) by giving “Regional Trainers’ Training”
to the governorship EU units staff,
To organize “Basic EU Trainings”, “Project Cycle Management” and
“Regional Trainings of Trainers” for EU units staff of public and nongovernmental organizations
İzmir Governorship EU and External Relations Coordination Center staff,
İZKA staff, the EU Office staff employed in thirty district governorships,
district municipalities, İzmir Municipality and İzmir Province Private
Administration; other public administrations in the city; industry and
commerce chambers’ representatives; EU Units Staff of the Governorships
of Afyon, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak
and also civil society
Project Activities

Inauguration: The project and its activities will be presented to stakeholders as well as media
representatives.
Basic EU Training: Through the trainings planned for the target groups, a hundred and eighty four
attendants will be informed about negotiation chapters such as “Free Movement of Labor”, “Agricultural
and Rural Development”, “Education and Culture”, “Customs Union and Institutions”. On the first day
training an “EU Seminar” will be held with media attendance in order to increase the visibility of the
activities.
EIPA Training: Five personnel from İzmir Governorship EU and External Relations Coordination Center,
two personnel from İZKA and İzmir EU Permanent Contact Point will participate the Project Cycle
Management training given by EIPA Maastricht-European Institute of Public Administration.
Regional Training of Trainers: At the five-day training activity two personnel each from İzmir
Governorship EU and External Relations Coordination Center and EU offices of Afyonkarahisar, Aydın,
Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak Governorships will get the formation of
regional training of trainers.
Training on Project Cycle Management: At five centers in İzmir; Aliağa, Gaziemir, Narlıdere, Konak,
Ödemiş, project cycle management trainings will be held for EU offices staff of the stakeholders.
Promotional Activities: To introduce best EU project practices in the city a TV programme will be
broadcasted at the local channel, Yeni Asır TV. Also by publishing a provincial practices inventory book
named as the project title, best practices will be shared on a hard-copy level.
Internet Site: An internet site, titled “My Project İzmir”, will be initiated and linked from the web site of
İzmir Governorship EU and External Relations Coordination Center. Project activities will be announced via
the internet site
Project Inventory Database: With the project inventory online database formed and regularly updated
best project practices and information on crucial project elements will be shared publicly.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:
Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Avrupa Birliği Yolunda Rize
PUYB-01/42
Rize Valiliği
Rize İl Özel İdaresi, Rize Belediyesi, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret
Borsası
6 Ay
61.500 TL – 20.000 TL
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine yönelik olarak yerel
düzeyde bilgi seviyesinin ve idari-teknik kapasitenin artırılması
Avrupa Birliği’ne yönelik bakış açısının olumlu yönde geliştirilmesi ve
önyargıların giderilmesi
Rize ilinin AB Hibe programlarına yönelik proje hazırlama kapasitesinin
geliştirilmesi
Rize Valiliği Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Biriminin beşeri ve fiziksel
kapasitesinin artırılması
Yerel yönetim idarecileri ve personelinin AB üyeliğinin yerelde etkileri
konusunda bilinçlendirilmesi
Rize ilinde AB konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek bir
Eğitim ve Danışma Merkezi kurulması
İldeki kamu kuruluşları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ve Rizeliler
Proje Faaliyetleri

Tanıtım Faaliyetleri: Projenin görünürlüğünü artırmak ve Avrupa Birliği ile ilgili konularda bilgi vermek
üzere tanıtım ve bilgilendirme materyalleri hazırlanacaktır.
Projeler Kitapçığı: Rize ilinde uygulanan projeler tespit edilerek, il proje envanteri çıkarılacak; iyi
uygulamaların sergilendiği “Rize İlinde Uygulanan Avrupa Birliği Projeleri Kitapçığı” hazırlanacaktır.
Eğiticilerin Eğitimi: Rize Valiliği AB Proje Koordinasyon Biriminin altı personeli "Avrupa Birliği
Müktesebatı ve Üyelik Süreci" ve "Proje Döngüsü Yönetimi" konularında “Eğiticilerin Eğitimi”
alacaktır.
Eğitim ve Danışma Merkezi: Eğiticilerin eğitimini alan altı personel daha sonra eğitim aldıkları
konularda il genelinde eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştireceklerdir. Bu faaliyetlerin
gerçekleşmesi ve proje sonrasında da eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin
sağlanması amacıyla Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle “Eğitim ve Danışma Merkezi”
oluşturulacaktır. Merkezde, Rize Üniversitesi öğrencileri staj yapabilecektir.
Konferans: Yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasının sağlanması ve bu konuda
farkındalık oluşturulması amacıyla “Avrupa Birliği Üyelik Süreci ve Hibe Kaynakları” konulu üç yüz
kişilik bir konferans düzenlenecektir. Konferansın ardından Rize ilinde Avrupa Birliği mali yardımları
kapsamında uygulanan projeler ile Rize iline kazandırılan tesisler ziyaret edilecektir.
Öğrencilere Ödüller: AB alanında okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere
ödüller verilecektir.
Çalışma Ziyareti: Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerin idarecileri ve personelinin AB
üyeliğinin yereldeki etkileri konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Hollanda’ya çalışma ziyareti
düzenlenecektir.
Avrupa Birliği ve Proje Döngüsü Eğitimleri: Rize Valiliği Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Birimi’nin
eğiticilerin eğitimine katılan altı personeli tarafından “Bölgesel Avrupa Birliği” ve “Proje Döngüsü
Yönetimi” eğitimleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarından altmış kişiye toplam yirmi dört saat sürecek olan bir eğitim programı uygulanacaktır.
Bilişim ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi: Rize Valiliği Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Birimi’nin
performansını ve görünürlüğünü artırmak amacıyla birim bünyesinde Proje Ofisi oluşturulacak; ofise
ekipman ve malzeme desteği sağlanacaktır.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):
Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

Rize on the Path to the European Union
PUYB-01/42
Governorship of Rize
Rize Province Private Administration, Rize Municipality, Rize Chamber of
Commerce and Industry, Rize Commodity Exchange
6 Months
61.500 TL – 20.000 TL
Increasing knowledge, administrative and technical capacity at local
level as regards Turkish accession process to the EU
Ensuring a better understanding of the EU and eliminating prejudices
towards the EU
Improving the project preparation capacity of Rize for EU grants
Improving the human resources and physical capacities of the EU
Project Coordination Unit of the Governorship of Rize
Raising the awareness of local administrators and staff about impact of
the EU membership at the local level
Establishing a Training and Information Center providing training and
consultancy services about EU in Rize
Public institutions, local governments, vocational institutions, NGOs and
citizens living in Rize
Project Activities

Project Leaflet: Projects implemented in Rize will be determined and provincial project inventory will
be prepared. Good practices implemented in Rize will be published as a leaflet entitled “EU Project
Leaflet”.
Training of Trainers: Six staff member of the Rize EU Project Coordination Unit will be subject to
trainings of trainers on “EU Acquis and Accession Process” and “Project Cycle Management”.
Training and Information Centre: Staff who will have trainings of trainers will later carry out training
and information activities in the province. To ensure the sustainability of those activities after the
completion of the project, a Training and Information Center will be established with the support of
Rize Chamber of Commerce and Industry. Students of Rize University will have the opportunity to
make their internship in this Centre.
Conference: In order to ensure a better understanding of and raising awareness about the EU
accession process at the local level, a conference on “EU Accession Process and EU Grants” will be
organized with the participation of three hundred participants. After the conference, those facilities
brought by the EU funded projects implemented in Rize will be visited.
Rewards for Students: Those students ranked at the competitions about EU held at schools will be
rewarded.
Study Visit: A study visit will be arranged to Holland in order to raise the awareness of the directors
and staff of public institutions and local governments about the impact of the EU membership at local
level.
EU and Project Cycle Management Trainings: “Regional EU” and “Project Cycle Management”
trainings will be carried out by the EU Project Coordination Unit staff who will have trainings of
trainers. In this context, a training programme lasting for twenty four hour will be applied to sixty
participants from public and private sector, and NGOs.
Promotional Activities: Promotional and information materials will be prepared in order to increase
the visibility of the project and provide information about EU related subjects.
Strengthening Information and Technical Infrastructure: In order to increase the visibility and
performance of the Governorship of Rize EU Project Coordination Unit, a Project Office will be
established within the unit; and equipment and material support will be provided to the office.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:
Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Sivas’ın Misyonu, Avrupa Vizyonu
PUYB-01/45
Sivas Valiliği
Kayseri Valiliği Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Merkezi, Yozgat Valiliği, Sivas
Belediyesi, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
6 Ay
48.198 TL - 10.500 TL
TR 72 Bölgesinde, AB müktesebat başlıklarından ‘Bölgesel Politika ve
Yapısal Araçların Koordinasyonu’ konusunda ilgili kurum-kuruluşların
bilgi düzeyinin, idari kapasitesinin ve eşgüdümünün artırılması
Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi AB Koordinasyon Merkezleri, Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı personeli ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü
Projeler Ekibi’nin proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin artırılması
Sivas ilinde, AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması
amacıyla ildeki proje geliştirme kapasitesinin artırılması
Valilik Proje Koordinasyon Merkezi’nin AB süreci konusunda bilgi ve
becerilerinin artırılması;
Yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasının sağlanması
Sivas Valiliği AB Koordinasyon Merkezinde çalışan altı personel, Sivas
Belediyesi AB Koordinasyon Merkezi’nde iki personel, Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı’ndan iki personel ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler
Ekibi’nde çalışan beş personel
Proje Faaliyetleri

Eğiticilerin Eğitimi: Sivas Valiliği AB Koordinasyon Merkezi, Sivas Belediyesi AB Koordinasyon Merkezi,
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Ekibi’nden çalışanlara yönelik
“Proje Döngüsü Yönetimi” (PCM) konusunda eğiticilerin eğitimi faaliyeti yürütülecektir. Sivas Valiliği AB
Koordinasyon Merkezi personeli, kamu kurumları, kaymakamlıkların proje personellerine ve sivil toplum
örgütlerine; Sivas Belediyesi AB Koordinasyon Merkezi personeli, ilçe belediye ve belde belediye proje
personeline; Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Ekibi, okullarda oluşturulmuş AB Kulüpleri
öğretmenlerine ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı personeli KOBİ temsilcilerine eğitim verecektir. Ayrıca,
Sivas Valiliği AB Koordinasyon Merkezi’nde görev alan altı çalışanın “AB Uzmanlık Eğitimi” alması
sağlanacaktır.
Müktesebat Başlıklarında Eğitim: Proje kapsamında, proje ortağı Kayseri Valiliği DİABKM, Yozgat Valiliği
ve ORAN’ın desteği ile Sivas, Kayseri ve Yozgat’ta ‘Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu’
konulu birer konferans düzenlenecektir. Yapısal fonlar hakkında tüm kesimlerin, özellikle de KOBİ ve
STK’ların bilgilenmesi ve bu kesimlerin dikkatinin çekilmesi sağlanacaktır.
Tanıtım Faaliyetleri: Tanıtım faaliyetleri kapsamında, projenin genel çerçevesinde yapılan işler hakkında
kamuoyunun ve paydaşların bilgilendirilmesine yönelik ilanlar, basın bültenleri yayınlanacaktır. Sivas
Valiliği’nin internet sitesinde faaliyetlerin içerikleri ve projenin güncel bilgilerine yer verilecektir. Bu
faaliyetler ile halka AB ve değişik müktesebat başlıkları konusunda doğru bilgi aktarılmaya çalışılacaktır.
Ayrıca, projenin tanıtımı için proje kitapları, “Neden AB’ye Üye Olmalı?” konulu afişler, broşürler ve tshirtler dağıtılacaktır. Sivas ilinde uygulanan projelerin her birinin fotoğrafları ve özetlerinin yer aldığı bin
beş yüz adet ‘Sivas İli Projeler Tanıtım Kitabı’ bastırılacaktır.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objective(s):

Target Group(s):

Sivas's Mission Europe’s Vision
PUYB-01/45
Governorship of Sivas
Foreign Relations and EU Coordination Centre of the Governorship of
Kayseri, Governorship of Yozgat, Sivas Municipality, Sivas National
Education Directorate, Central Anatolia Development Agency
6 Months
48.198 TL -10.500 TL
Increasing the information level, administrative capacity and
coordination of the relevant institutions related to the negotiation
chapter “Regional Policy and Coordination of Structural Instruments” in
TR72 Region
Increasing the project preparation and implementation capacity of the
staff in EU Coordination Centres in Governorship of Sivas and
Municipality of Sivas, staff of the Central Anatolia Development Agency
and Sivas National Education Directorate Projects Team
Increasing the project development capacity in the province in order to
benefit fully from the EU funds and grants; to enhance the knowledge
and skills of the staff in the Governorship Project Coordination Centre
on EU accession process and harmonisation to the acquis
Providing the accurate comprehension of the EU process by the public
in the local level
Six employees of the EU Coordination Centre in Sivas Governorship, two
employees of the Sivas Municipality EU Coordination Centre, two
employees of Central Anatolia Development Agency, five employees of
Sivas National Education Directorate Projects Team
Project Activities

Training of Trainers: Staff of the EU Coordination Centre in Sivas Governorship, of the Sivas Municipality
EU Coordination, of Central Anatolia Development Agency, and of Sivas National Education Directorate
Projects Team will receive a training of trainers on PCM. Trainers who are trained will give PCM trainings
to their own target groups. Target groups comprise of the staff of EU Coordination Centre in Sivas
Governorship, staff working on projects in public institutions and district governorships and NGOs, staff
of EU Coordination Centre in Sivas Municipality, staff working on projects in district and town
municipalities, Sivas National Education Directorate Projects Team, teachers of EU clubs established in
schools and SME representatives from Central Anatolia Development Agency. Six employees of the EU
Coordination Centre in the Governorship of Sivas will be given the chance to receive “EU Expertise
Training”.
Training on Chapters of the Acquis: A conference titled “Regional Policy and the Coordination of
Structural Instruments” will be organised in Sivas, Yozgat and Kayseri with the support of project
partners. The attention of SME’s and NGO’s will be drawn to the issue of structural funds through these
regional conferences.
Promotional Activities: Bulletins and press releases will published on works and activities conducted
during the project in order to inform the public and the stakeholders. The internet site of the
Governorship of Sivas will present the content of the activities and the recent events in the project.
Through these activities, accurate and proper information on EU and various negotiation chapters will
be provided to the public. Also project books titled “Why we shall become a member of the EU” and
posters, brochures and t-shirts will be disseminated. One thousand five hundred copies of the book
titled “Province of Sivas Project Promotion Book” will be published and the book will consist of photos
and summaries of the projects conducted in the province.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

AB Yolunda Kapadokya’nın Dünü, Bugünü ve Yarını
PUYB-01/46
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği Avrupa Birliği’ne Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu
Nevşehir Belediyesi, Nevşehir İl Özel İdaresi, Nevşehir Milli Eğitim
Müdürlüğü, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir Üniversitesi, Acıgöl
Kaymakamlığı, Avanos Kaymakamlığı, Derinkuyu Kaymakamlığı, Gülşehir
Kaymakamlığı, Hacıbektaş Kaymakamlığı, Kozaklı Kaymakamlığı, Ürgüp
Kaymakamlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı
6 Ay
72.030 TL – 25.500 TL
Enerji, çevre ve gıda güvenliği fasıl başlıklarında AB müktesebatına
uyum çalışmaları kapsamında, Nevşehir Avrupa Birliğine Uyum Danışma
ve Yönlendirme Kurulu’nun daha etkin çalışmasının sağlanması
AB üyelik süreci ve AB müktesebatı, proje hazırlama ve stratejik
yönetim konularında eğitim faaliyetleri yoluyla kurul üyelerinin bireysel
kapasitelerinin, kurumların ise idari kapasitelerinin artırılması
Yerel ve uluslararası işbirliği ağları oluşturmak yoluyla AB’ye Uyum
çalışmalarında kurumlararası koordinasyonun sağlanması
Nevşehir Valiliği Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu’na
üye yirmi beş farklı kurum/kuruluş ve kurulun belirleyeceği proje eğitim
faaliyetlerinde yer alacak doksan katılımcı
Proje Faaliyetleri

Tanıtım Faaliyetleri: Basın toplantısı düzenlenerek yerel medya temsilcilerine projenin tanıtımı
yapılacaktır. Proje çerçevesinde yapılacak işler hakkında kamuoyunun ve paydaşların
bilgilendirilmesine yönelik yirmi basın kuruluşuna aylık dilimler halinde basın bültenleri
hazırlanacaktır.
AB’ye Uyum Stratejik Planı: Nevşehir için 2011-2014 yıllarını kapsayacak “AB’ye Uyum Stratejik Planı”
hazırlanacaktır.
Eğiticilerin Eğitimi: Nevşehir Valiliği AB’ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyesi kurum ve
kuruluşların kendi personeli içerisinden belirleyecekleri toplam doksan kişiye yönelik “Stratejik
Yönetim Anlayışı”, “Proje Hazırlama Teknikleri” ve “AB Müktesebat Başlıkları” eğitimleri, bu
eğitimlerde üstün başarı gösteren on iki kişiye ise “Eğiticilerin Eğitimi” verilecektir.
Müktesebat Başlıklarına İlişkin Konferans: Nevşehir Valiliği AB’ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme
Kurulu üyeleri, yirmi beş oda başkanı ve diğer STK temsilcilerinin katılacağı ve Letonya ve
Romanya’dan gelen uzmanların AB’ye uyum süreci, AB müktesebat başlıklarından çevre, enerji ve gıda
güvenliği konuları ve AB’ye üyelik süreci ile ilgili deneyimlerini aktaracakları bir çalıştay
düzenlenecektir.
İnternet Sitesi: İçeriğinde bir sosyal ağ, e-bülten, AB mevzuatı ile ilgili ulusal ve uluslararası envantere
ulaşılabilecek bağlantılar olan bir internet sitesi yayına geçecektir.
AB Kitaplığı: Nevşehir Valiliği’nin bulunduğu Hükümet Konağı içerisinde AB müktesebat başlıklarının
ele alındığı en az beş yüz adet kitap ile süreli ve süresiz yayınlardan oluşan ve görevlisi olan bir kitaplık
oluşturulacaktır.
Anket: Projeye ilişkin değerlendirme yapmak amacıyla Nevşehir Valiliği AB’ye Uyum, Danışma ve
Yönlendirme Kurulu üyesi yirmi beş kurum ve kuruluşun altı yüz, çalıştaya katılımcı gönderen
kuruluşların ise iki yüz çalışanına olmak üzere toplamda sekiz yüz personele AB’ye uyum çalışmaları ve
çalışanların uyum çalışmalarına yaklaşımları ile ilgili bir anket yapılacaktır.
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Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

Cappadocia’s Yesterday, Today and Tomorrow on the Path to the EU
PUYB-01/46
Governorship of Nevşehir
Governorship of Nevşehir Provincial EU Advisory and Steering Committee,
Municipality of Nevşehir, Nevşehir Province Private Administration,
Nevşehir National Education Directorate, Provincial Police Department,
Nevşehir University, District Governorships of Acıgol, Avanos, Derinkuyu,
Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp, Ahiler Development Agency.
6 Months
72.030 TL – 25.500 TL
Improving the effectiveness of Governorship of Nevşehir EU Provincial
EU Advisory and Steering Committee in the EU accession process within
the scope of Turkey’s alignment with the EU acquis on the energy,
environment and food safety chapters
Increasing individual capacities of board members and increasing
administrative capacities of institutions through training activities on
EU accession process and EU Acquis, project preparation and strategic
management
Ensuring coordination between the institutions about the activities
within the context of Turkey’s alignment process with the EU Acquis by
creating local and international cooperation networks
Ninety participant from twenty five different institutions and board
members of Nevşehir Provincial EU Advisory and Steering Committees
Project Activities

Strategic Plan for EU Harmonization: Within the context of the project, “Strategic Plan for EU
Harmonization” for Nevşehir covering years 2011-2014 will be prepared.
Training of Trainers: Training on “Strategic Administration Approach”, “Project Preparation
Techniques” and “Acquis Communautaire” will be organized for ninety employees working in the
institutions which are members of Nevşehir Provincial EU Advisory and Steering Committee. Later on,
‘Training of Trainers’ will be given to twelve people who prove to be successful in these trainings.
Conference on EU Acquis: Workshop on EU Acquis will be organized for members of Nevşehir
Provincial EU Advisory and Steering Committee, twenty five chamber chairmen and other NGO
representatives. In the workshop Romanian and Latvian experts will share their experiences about
the EU harmonization process, specifically in the context of environment, energy and food safety
chapters of the EU Acquis and EU accession process in general.
Promotional Activities: A press conference will be held at the beginning of the project and the
project will be introduced to the local media representatives. Also, in order to inform public and
stakeholders about the activities realized within the scope of the project, press releases will be
prepared monthly for twenty press associations.
Internet Site: An internet site consisting of a social network, e-bulletin, and links to national and
international inventory about EU Acquis will be prepared.
EU Library: In the government office, a library consisting at least five hundred books and
periodical/non-periodical publications on various subjects within the scope of EU Acquis
Communautaire will be formed. A permanent officer will be employed.
Survey: In order to evaluate the project, a survey about EU harmonization activities and employees’
approach to harmonization activities will be conducted on eight hundred people in total (six hundred
employees from twenty five member institutions and organizations of Nevşehir Provincial EU
Advisory and Steering Committee and two hundred personnel from institutions which participated in
the workshop).

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Yüzen Ada Kenti Avrupa Birliğine Doğru Yüzüyor
PUYB-01/47
Bingöl Valiliği
Bingöl İl Özel İdaresi

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:

6 Ay
44.656 TL– 10.000 TL

Projenin Hedefleri:

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin doğru algılanmasına, yerelde sürecin
canlandırılmasına, AB mali fonlarından Türkiye’nin maksimum düzeyde
yararlanmasına katkı sağlanması
Bingöl Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi’nin kurumsal kapasitesinin
artırılması
Yerelde proje kapasitesinin artırılması ve AB fonları ile ilgili farkındalık
oluşturulması
Proje koordinasyon merkezi çalışanları, kamu ve sivil toplum kuruluşları
çalışanları, AB hibe fonları faydalanıcıları, lise ve üniversitede öğrenim gören
gençler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve üretici birlikleri

Projenin Hedef Kitlesi:

Proje Faaliyetleri
Açılış Toplantısı: Projenin tanıtımı amacıyla Bingöl ilindeki ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ve
projenin hedef kitlesinin katılımıyla bir açılış toplantısı düzenlenecektir.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: Bingöl Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yönelik olarak
“Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” düzenlenecektir. Ayrıca, ilde potansiyel hibe faydalanıcılarına yönelik
olarak “Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimi” düzenlenecektir.
Eğiticilerin Eğitimi: Bingöl Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yönelik olarak on kişilik ve
beş gün sürecek “Eğiticilerin Eğitimi” düzenlenecektir.
Proje Uygulama ve Raporlama Eğitimi: Hâlihazırda bir proje yürüten ve/veya daha önce yürütmüş kişi
ve kuruluşlara yönelik üç günlük “Proje Uygulama ve Raporlama Eğitimi” düzenlenecektir.
Çalışma Ziyareti: Bingöl Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi çalışanlarından oluşacak yedi kişilik ekip, AB
sürecini yürüten merkezi kuruluşları tanımak ve yürütülen faaliyetleri yerinde incelemek amacıyla dört
günlük çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Bu çalışma ziyaretleri, Ankara’da Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve İstanbul’da Valilik
Proje Koordinasyon Merkezi’ne yapılacaktır.
Seminer: Proje kapsamında üç seminer “Avrupa Birliği Mali Yardımları”, “Avrupa Birliği’nin Gençlere
Sunduğu Fırsatlar” ve “Avrupa Birliği’nde Tarım ve Kırsal Kalkınma” konularında düzenlenecektir.
Tanıtım Faaliyetleri: “Avrupa Birliği Mali Yardımları”, “Avrupa Birliği’nin Gençlere Sunduğu Fırsatlar” ve
“Avrupa Birliği’nde Tarım ve Kırsal Kalkınma” konularında düzenlenecek seminerlerin içeriğinin
anlatıldığı afişler ile bu konularda bilgilerin yer aldığı broşürler hazırlanacak ve ilgililere dağıtılacaktır.
Bilişim ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi: Bingöl Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi’nin teknik
altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ekipman ve malzeme desteği sağlanacaktır.
Kapanış Toplantısı: Proje sonunda proje faaliyetlerinin çıktıları, Bingöl ilindeki ilgili kurum ve kuruluşların
temsilcilerinin ve projenin hedef kitlesinin katılımıyla gerçekleşecek olan bir kapanış toplantısında
paylaşılacaktır.

Provinces Preparing for the European Union
Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Island City Swims Towards the EU
PUYB-01/47
Governorship of Bingöl
Bingöl Province Private Administration

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:

6 Months
44.656 TL – 10.000 TL

Objectives:

Ensuring a better understanding of the EU integration process,
revitalization of Turkey’s EU integration process at the local level and
contributing to the utmost use of EU financial aid.
Improving the institutional capacity of the Bingöl Governorship Project
Coordination Center
Improving the project development capacity in Bingöl with a view to
ensure the utmost utilization of the EU funds and financial sources and
increasing EU awareness at the local level
Staff of Bingöl Governorship Project Coordination Center, staff of the state
institutions and NGOs, beneficiaries of the EU funds, high school and
university students, cooperatives and producer groups active in the
agriculture sector.

Target Groups:

Project Activities
Inauguration: An opening ceremony will be held with the participation of the representatives of
public institutions, press and target groups for the promotion of the project.
Training on Project Cycle Management: “Project Cycle Management (PCM)” training will be organized
for the staff of Bingöl Governorship Project Coordination Center.
Training on Project Cycle Management: "PCM and “Project Preparing Training” will be arranged for
the potential grant beneficiaries of the project in
Training of Trainers: A five-day “Training of Trainers” will be organized for the ten employees of
Bingöl Governorship Project Coordination Center.
Training on Project Implementation and Documentation: A three-day “Project Implementation and
Project Documentation Training” will be organized for thirty participants who have been conducting
and/or have already conducted a grant programme.
Study Visit: In order to observe the main central institutions in the EU accession process and to
analyze the current activities of these institutions, a four day study visits to EUSG, Central Finance and
Contracts Unit, the EU Delegation and Istanbul Governorship Project Coordination Center will be
organized for the seven employees of Bingöl Governorship Project Coordination Center.
Seminar: In the context of this project, three seminars will be held on “EU Financial Assistance”, “EU
Opportunities for Youth”, “EU Rural and Agricultural Development”.
Promotional Activities: In order to promote a better understanding of the EU, posters and booklets
on “EU Financial Assistance”, “EU Opportunities for Youth”, “EU Rural and Agricultural Development”
will be prepared and distributed.
Strengthening Information and Technical Infrastructure: Material and equipment support will be
provided to the Bingöl EU Project Office in order to increase its technical infrastructure.
Closing Ceremony: At the end of the project, a closing ceremony will be held with the participation of
the representatives of the public institutions in Bingöl and project target group. In this meeting the
project outcomes will be shared and analyzed.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı

Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul’da Şekilleniyor
PUYB-01/48
İstanbul Valiliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Projeler Koordinasyon Ekibi, İstanbul Üniversitesi AB Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi METGEM, İstanbul Teknik
Üniversitesi AB Merkezi Araştırma Ofisi, İktisadi Kalkınma Vakfı
6 Ay
63.224 TL – 2.000 TL
İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi
(DİABKM)’nin beşeri ve kurumsal kapasitesinin artırılması
AB’ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK)’nun ve alt çalışma
gruplarının verimli çalışmasının sağlanması
STK’lar, belediyeler, kaymakamlıklar, il ve ilçe müdürlükleri personelinin
proje hazırlama kapasitelerinin artırılması
İstanbul Valiliği DİABKM yönetici ve çalışanları, İstanbul AB UDYK alt çalışma
gruplarının aktif üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe
belediyeleri, STK gönüllüleri, il ve ilçe müdürlüklerinin AB birimlerinin
çalışanları, öğretmen ve öğrenciler
Proje Faaliyetleri

Açılış Toplantısı: Projenin tanıtımı amacıyla İstanbul ilindeki ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ve
projenin hedef kitlesinin katılımıyla bir açılış toplantısı düzenlenecektir.
Proje Kataloğu: İstanbul ilinde Avrupa Birliği tarafından hibe sağlanan, tamamlanmış veya devam eden
projeler hakkında bilgi veren bir proje katalogu hazırlanacaktır.
Eğiticilerin Eğitimi: İstanbul Valiliği DİABKM ve AB UDYK’nın proje hazırlama ve uygulama
kapasitesinin artırılması amacıyla otuz kişiye Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğiticilerin eğitimi
düzenlenecektir.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: Proje hazırlama ve uygulama konusunda İstanbul ilinde gerekli insan
kaynakları kapasitesinin oluşturulması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin
ve sivil toplum kuruluşlarının personelinden oluşan üç yüz altmış kişiye Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi
verilecektir.
Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Süreci Konulu Eğitim: İstanbul Valiliği DİABKM çalışanlarından ve
AB UDYK üyelerinden oluşan yirmi kişiye Türkiye’nin AB Müktesebatına uyum süreci hakkında on sekiz
saatlik eğitim düzenlenecektir.
Temel Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri Konulu Eğitimler: Eğitimcilerin ve öğrencilerin AB hakkında
bilgilendirilmesi amacıyla her ilçeden bir öğretmen olmak üzere otuz dokuz öğretmene "Temel AB ve
Türkiye-AB İlişkileri” konusunda eğiticilerin eğitimi düzenlenecektir. Eğitime katılan otuz dokuz
öğretmenin kendi ilçelerinde en az dört öğretmen ve yüz altmış öğrenciye "Temel Avrupa Birliği ve
Türkiye-AB İlişkileri” konusunda eğitim düzenlemesi amaçlanmaktadır.
Çalışma Ziyareti: İstanbul Valiliği DİABKM personeli, İstanbul Valiliği AB UDYK alt çalışma grubu üyeleri
ve proje ortaklarının personelinden oluşan yaklaşık kırk kişilik bir heyet tarafından Avrupa Birliği ile ilgili
konularda bilgi almak üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne bir günlük bir çalışma ziyareti
düzenlenecektir.
Atölye Çalışmaları: İstanbul Valiliği AB’ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu’nun ve Kurul’un on
sekiz alt çalışma grubunun 2012 yılı çalışmalarına ve toplantılarına ilişkin gündem taslakları oluşturmak
amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.
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Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

Awareness on EU is Contoured in İstanbul
PUYB-01/48
Governorship of Istanbul
Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of European Union
Relations, Projects Coordination Team of Istanbul Provincial Directorate for
National Education, Istanbul University EU Implementation and Research
Center, Bahçeşehir University Development Center for Vocational Technical
Education, Istanbul Technical University European Union Center Research
Office, Economic Development Foundation
6 Months
63.224 TL – 2.000 TL
Improving the human resources and institutional capacity of the
Foreign Relations and EU Coordination Center of Governorship of
Istanbul
Ensuring of effective functioning of Provincial EU Advisory and Steering
Committee and its working groups.
Improving the project preparation capacity of NGOs, municipalities,
district governorships and staff of the provincial and district
directorates
Directors and staff of Foreign Relations and EU Coordination Center of
Governorship of İstanbul, active members of working groups of Istanbul
Provincial EU Advisory and Steering Committee, Istanbul Metropolitan
Municipality, district governorships, district municipalities, volunteers from
NGOs, provincial and district directorates, personnel of EU units, teachers
and students
Project Activities

Inauguration: To publicize the project, an opening meeting will be arranged with the participation of
representatives from relevant institutions in Istanbul, and the target groups of project.
Project Catalogue: A project catalogue will be prepared that gives information about completed and ongoing
projects in İstanbul which are awarded grants by the European Union.
Training of Trainers: A training of trainers on Project Cycle Management will be organized for thirty participants
in order to increase the project preparation and implementation capacity of the personnel from Foreign
Relations and EU Coordination Center of Governorship of Istanbul and the Provincial EU Advisory and Steering
Committee.
Training on Project Cycle Management: Project Cycle Management training will be given to three hundred and
sixty people from relevant public institutions, local administrations and NGOs for establishing the required
human resources capacity in Istanbul as regards project preparation and implementation.
Training on Turkey’s Alignment Process with the EU Acquis: Eighteen-hour training will be arranged on Turkey’s
alignment process with the EU Acquis for twenty people from Foreign Relations and EU Co-ordination Center and
Provincial EU Advisory and Steering Committee members.
Trainings on EU and Turkey-EU Relations: A training of trainers entitled “EU and Turkey-EU Relations” will be
arranged for thirty nine teachers coming from separate districts of İstanbul. Aim is that thirty nine trainers
attending to training of trainers programme will later arrange training sessions on “EU and Turkey-EU Relations”
for at least four teachers and a hundred and sixty students in their own district.
Study Visit: To acquire information about the EU, a study visit to EUSG will be arranged by forty people
composed of the staff of Foreign Relations and EU Coordination Center of Governorship of Istanbul and working
group members of Provincial EU Advisory and Steering Committee.
Workshops: Workshops will be carried out in order to prepare draft agenda for the 2012 meetings and studies of
the Provincial EU Advisory and Steering Committee and its eighteen working groups.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Mersin’in Avrupa Birliği’ne Uyumu Için Bilgi Altyapsının Oluşturulması
PUYB-01/49
Mersin Valiliği
Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli,
Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir Kaymakamlıkları, Mersin Büyükşehir
Belediyesi, Mersin Üniversitesi; Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmetler, Sağlık,
Milli Eğitim Tarım İl Müdürlükleri, Mersin İl Özel İdaresi, Türkiye İş Kurumu
Mersin İl Müdürlüğü, KOSGEB, MTSO, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin
Ziraat Odası, Mersin Ticaret Borsası, AKİB
6 Ay
70.759 TL – 28.624 TL
Mersin Valiliği’nin, AB’ye üyelik sürecinde ildeki tüm diğer kurumlara
önderlik etmesinin sağlanması ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin
(ABGS) taşra teşkilatı gibi çalışacak bir yapılanma oluşturulması,
Mersin’in AB kaynaklarından daha çok yararlanabilmesi ve il düzeyinde
gelişim ve dönüşümün hız kazanmasının sağlanması,
Yerelde AB heyecanının körüklenmesi ve AB konusundaki enerji ve
motivasyonun Mersin’in dört bir yanına yayılması.
Mersin İli ve ilçelerindeki tüm kamu kurumları, Mersin İl Özel İdaresi, onüç
kaymakamlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, meslek odaları, birlikler,
sivil toplum kuruluşları ve özel sektör
Proje Faaliyetleri

Açılış Konferansı: ABGS yetkilileri, Avrupa Birliği Büyükelçilikleri, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
ve ildeki kurumların davetli olacağı bir açılış konferansı ile proje çalışmaları başlatılacaktır.
Müktesebat Başlıkları Eğitimi: Avrupa Birliği İl Koordinasyon Kuruluna üye kurumların ilgili yöneticilerine
yönelik olarak Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda eğitim ve seminerler düzenlenecektir.
Eğitimde, Avrupa bütünleşmesinin tarihi, Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel seyri, müzakere sürecinin işleyişi,
AB kurumları ve hukuksal yapısı ile AB’de yerel yönetimler konuları işlenecektir.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Uzmanlık Veri Tabanı: Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk eğitim
faaliyetine katılarak AB müktesebatı ile ilgili bilgi sahibi olan kurumların proje konusunda uzman
adaylarının katılımı ile kapsamlı bir Proje Döngüsü Yönetimi-Proje hazırlama ve Fon kaynakları eğitimi
gerçekleştirilecektir. Toplam 116 personelin bu eğitimlere katılımı öngörülmektedir. Mersin Valiliği
Kalkınma Ofisi tarafından bir uzman havuzu oluşturulacak ve eğitimlere katılan 116 Personel nitelikleri,
becerileri, uzmanlık alanları, şimdiye kadarki çalışma konuları, görevleri ve irtibat bilgilerini içeren bir form
ile kayda alınacak ve bir e-posta grubuna dâhil edilecektir.
Proje Bilgi Ağı Oluşturulması: Açılan yeni çağrılarla ilgili bilgiler düzenli olarak kurumlara iletilecek;
çağrının konusuna göre kurumların proje çağrılarından haberdar olması, aynı konuda farklı projeler
hazırlanmasının önlenmesi ve uzman havuzunda yer alan personelin uzmanlık alanına göre çekilerek
Koordinasyon kurumunun öngördüğü çağrılara ortak proje hazırlaması sağlanacaktır.
Info Day – Bilgi Günleri: Avrupa Birliği’ne Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu’na (AB UDYK) üye
kurumların uyguladıkları başarılı projeler “AB fonları- Proje Başarı Hikâyeleri” konulu “Info Day - Bilgi
Günleri”nde projeleri uygulayan personellerce anlatılacaktır. Farklı zamanlarda gerçekleştirilecek 14 Info
Day ile kamuoyunun ilgisinin canlı tutulması hedeflenmektedir.
Medyada Tanıtım: Proje çalışmaları ve AB konulu radyo TV programı gerçekleştirilerek kamuoyunun
bilgilendirilmesi sağlanacaktır
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Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

Building a Knowledge Infrastructure in Mersin for EU Accession
PUYB-01/49
Governorship of Mersin
District Governorships of Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla,
Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir, Mersin
Metropolitan Municipality, Mersin University, Provincial Directorate for
Youth and Sport, Provincial Directorate for Social Services, Mersin Private
Province Administration, Provincial Directorate for National Education,
Provincial Directorate for Health, Provincial Directorate for Agriculture,
Mersin Provincial Directorate of Turkish Labor Institution, KOSGEB, MTSO,
Mersin Chamber of Maritime Trade, Mersin Chamber of Agriculture, Mersin
Commodity Exchange Market, AKİB
6 Months
70.759 TL – 28.624 TL
To enable Mersin Governorship act as a leader to other public
institutions in the province in the EU accession process and to establish
local structures that will work as Secretariat General for EU Affairs
(EUSG) provincial organization,
To ensure Mersin’s maximum benefit of EU resources and to accelerate
development and transformation in the province,
To promote EU awareness and motivation in the province among public
institutions and non-governmental organisations (NGOs) under the
leadership of Mersin Governorship.
Public institutions in Mersin, Mersin Private Province Administration,
thirteen directorates of governorships, Mersin Metropolitan Municipality,
Mersin University, Mersin Chamber of Commerce and Industry, Mersin
Chamber of Maritime Trade, vocational chambers, NGOs and private sector
Project Activities

Inauguration: An opening ceremony will be held with the participation of EUSG, EU Ambassadors,
Delegation of the EU to Turkey and public institutions in the province.
EU Acquis Training: Training and seminars on EU Acquis will be given to the members of the
Provincial Coordination Committee of EU and therefore, the basic knowledge infrastructure will be
built. The main topic to be covered will be history of the European integration, history of Turkey-EU
relations, negotiation process, legal structure and institutions of the EU, regional administrations in
the EU.
Training on Project Cycle Management and Expert Database: Training on Project Cycle Management,
Project Making, and Funds Sources will be given to the prospective project experts who attended the
first training. Total 116 personnel are expected to participate. Also, an expert database will be
formed and these 116 personnel will be included to this database.
Project Information Network: An email group will be formed and project calls will be sent
periodically. This will encourage cooperation between institutions and prevent them from making
similar project on the same topic. In the context of the project, an inventory study will be done and a
dynamic database will be formed.
Info Day: Successful projects of member institutions will be presented to EU PASC on Info Days under
the title of “EU Funds-Project Success Stories”. fourteen Info Days will be organized
Promotional Activities: Radio and TV programs of each on the project activities and the EU will be
broadcasted to promote public interest. These activities will also contribute to show society the
concrete outputs of the EU membership.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:
Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Afyonkarahisar Değerleriyle Avrupa Yolunda
PUYB-01/51
Afyonkarahisar Valiliği
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AINOVAAcademiaIstropolitana Nova (Bratislava, Slovakya)
6 Ay
63.251 TL – 20.102 TL
Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Ofisinin bilişim ve teknolojik
altyapısının güçlendirilmesi;
Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Ofisinde görev yapan sekiz personelin,
İl Özel İdaresinden üç personelin, Valilikten ve Afyon Kocatepe
Üniversitesinden birer personelin AB Uzmanı olarak yetiştirilmesi;
İldeki kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına,
müzakere fasılları ve ülkemizin bu kapsamdaki yükümlülükleri hakkında
bilgi verilmesi;
Afyonkarahisar halkının, Avrupa Birliği süreci konusunda farkındalığının
artırılması;
Avrupa Birliği kurumlarının tanınması, diyaloğun artırılması ve iyi
uygulamaların transfer edilmesi;
Afyonkarahisar ilinin proje hazırlama kapasitesinin artırılması.
Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Ofisi, Afyonkarahisar’daki kamu kurumları,
yerel yönetimler, ilk ve orta dereceli okullar, sivil toplum kuruluşları
Proje Faaliyetleri

AB Uzmanlık Eğitimi: Proje kapsamında Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Ofisinde görev yapmakta olan
sekiz kişilik kadro ve ortak kurumlardan alınacak beş personel, Avrupa Birliği Uzmanlık Kursu’na
gönderilerek, ülkemizde bu konuda yetkin olan kurumlardan eğitim alacaklardır.
Müzakere Fasılları Eğitimi: Avrupa Birliği sürecinde açılmış müzakere fasılları ve bu fasıllarda istenilenleri
gerçekleştirmek adına ülkemizin ne gibi çalışmalar yaptığının irdeleneceği beş günlük ve yaklaşık beş yüz
kişinin katılacağı “Müzakere Fasılları Eğitimi” programı gerçekleştirilecektir. Bu eğitime Afyon Kocatepe
Üniversitesi’nden ve tüketici hakları ile ilgili konuda standartlar belirleyen, Avrupa Komisyonu tarafından da
resmen tanınan Belçika’daki ANEC kurumundan uzmanlar katılacaklardır.
AB Bilgi Merkezi ve Internet Sitesi: Afyon halkının Avrupa Birliği ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeyini
artırmak amacıyla AB Bilgi Merkezi kurulacaktır. Proje çalışmalarının halka iletilmesi, ildeki ve ülkedeki
Avrupa Birliği çalışmalarının ve güncel gelişme ve haberlerin izlenebilirliğinin artırılması ve
yaygınlaştırılmasının sağlanabilmesi için “www.avrupaliyiz.net” adlı bir internet sitesi hazırlanacaktır.
Tanıtım Faaliyetleri: Avrupa Birliği konusunda bilgi seviyesini artırmak ve Avrupa Birliği ile ilgili ciddi bir
farkındalığa sahip olabilmeleri için çeşitli basılı materyaller hazırlanarak Afyonkarahisar il merkezi ve
ilçelerde dağıtılacaktır.
AB Kulüpleri: Afyonkarahisar il merkezi, ilçe ve kasabalarda bulunan beş yüz otuz yedi okulda Avrupa Birliği
Kulüpleri oluşturulacaktır.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: İl AB Daimi Temas Noktası tarafından ildeki kamu, sivil toplum ve yerel
yönetim çalışanlarına proje hazırlama ve yürütme eğitimi verilecektir.
Bilişim ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi: Afyonkarahisar Valiliği AB Daimi Temas Noktası Ofisi’nin
Avrupa Birliği çalışmalarında daha etkin bir yapıya kavuşturulması, kaliteli ve nitelikli hizmetler sunabilmesi
için bilişim ve teknolojik altyapısının güçlendirilecektir.
Çalışma Ziyareti: Avrupa Birliği ülkelerinden Slovakya’da bulunan proje ortağı AINova’nın ev sahipliği ile bu
ülkede gerçekleştirilmiş uyum çalışmaları yerinde incelenecek, müzakere fasıllarından özellikle “Taşımacılık
Politikası”, “Sosyal Politika ve İstihdam”, “Sürdürebilir Çevre Politikaları”, “Eğitim ve Kültür” başlıklarıyla
ilgili gözlem ve inceleme yapılacaktır.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name
Reference No:
Applicant:
Partner(s):
Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

Afyonkarahisar on the Path to EU with its Values
PUYB-01/51
Governership of Afyonkarahisar
Province Private Administration of Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe
University,AINOVA-Academia Istropolitana Nova (Bratislava, Slovakia)
6 Months
63.251 TL – 20.102 TL
Strengthening the information and technological infrastructure of the
office of Provincial Permanent EU Contact Point,
Training of eight experts from the office of the Provincial Permanent EU
Contact Point, three experts from the Province Private Administration,
one personnel from the Governorship and Afyon Kocatepe University
to acquire EU expertise
Informing state institutions, local administrations and NGOs about the
negotiation process and Turkey’s obligations within this process,
Increasing awareness in the province about the EU accession process
Recognizing European Union institutions and increasing dialogue and
transfer of good practices,
Improving the project preparation capacity of Afyonkarahisar
Office of Province Permanent EU Contact Point, public institutions, local
authorities, primary and secondary schools, NGOs in Afyonkarahisar.
Project Activities

Training on EU Expertise: Opportunity will be provided for eight personnel from the office of Province
Permanent EU Contact Point and for five personnel from project partners to attend to “EU Expertise
Course” organized by competent institutions in this field
Training on EU Negotiation Chapters: A five days training program -for 500 participants- will be
organized on open negotiation chapters and the obligations of Turkey to complete the adoption as
regards those chapters. In the training program, there will be experts from ANEC (Belgium) –an
officially recognised institution by the European Commission, setting standards in the field of
consumer rights- and Afyon Kocatepe University.
EU Info Center and Internet Site: EU Information Centre and an internet portal
“www.avrupaliyiz.net” will be established in order to raise awareness about the European Union and
related issues, to inform public about the studies and projects accomplished for EU accession, to
increase the traceability of the actual progress and the latest news as regards the accession and to
disseminate information within public.
Promotional Activities: Printed materials will be distributed in the city center and districts of Afyon to
increase the level of public information and raise awareness about the European Union.
EU Clubs: 537 European Union Clubs will be established in the primary and secondary schools in the
city center, districts and villages of Afyon in order to promote EU accession.
Training on Project Cycle Management: Project preparation and implementation training will be
given by the Province EU Permanent Contact Point to the staff of the public institutions, civil society
organizations and local administration.
Strengthening Information and Technical Infrastructure: Information and technological
infrastructure of the Office of Province Permanent EU Contact Point will be strengthened to enhance
the effectiveness of the office as regards EU studies in order to provide better quality services.
Study Visit: A site visit will be organized to Slovakia together with the foreign counterpart AlNova in
order to share experience on the preparations for accession especially in the specific negotiation
chapters such as transport policy, social policy and employment, sustainable environmental policies,
education and culture.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Avrupa Birliği Yolunda Kırıkkale
PUYB-01/60
Kırıkkale Valiliği
Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırıkkale Barosu, Başarı Hukuk ve Toplum Derneği

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:

6 Ay
41.000 TL -5.000 TL

Projenin Hedefleri:

Avrupa Birliği’ne katılım sürecine yönelik çalışmalar ile yerel düzeyde
idari kapasitenin artırılmasına katkı sağlanması
Bölgesel ortaklıklar kurulması, sürdürülebilir işbirliği ağları
oluşturulması ve iyi uygulamaların paylaşılması
Kurum ve kuruluşların Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda
bilgi sahibi olmalarının sağlanması
Valilik Proje Ofisi ile kurum ve kuruluşların proje kapasitesinin
artırılması
Yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasının sağlanması
Kırıkkale Valiliği Proje Ofisi, ilimizde proje birimi olan on üç adet kamu
kurum ve kuruluşu, Kırıkkale Barosu, Başarı Hukuk ve Toplum Derneği ve
diğer STK’lar, Ahiler Kalkınma Ajansı

Projenin Hedef Kitlesi:

Proje Faaliyetleri
Eğiticilerin Eğitimi: Valilik Proje Ofisi uzmanlarından ve ildeki diğer AB birimlerinde görevli
personelden seçilecek on kişiye yönelik, Brüksel merkezli hibe programları ve Topluluk Programları
konusunda bir eğitim düzenlenecektir. Bu eğitimin asıl amacı, özellikle Kırıkkale'de nadir uygulanan
programlar konusunda yerel idari kapasiteyi güçlendirmektir. Bu eğitimi takiben on görevli proje
geliştirme deneyimlerini ildeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ve STK’lara aktaracaklardır.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: İl merkezi ve sekiz ilçedeki diğer kurum ve kuruluşlardaki proje
yapma potansiyeli olan elli kişiye yönelik iki seferde verilecektir. Böylece Kırıkkale Valiliği Proje Ofisi
çalışanlarının, bilgi ve deneyimlerini ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına ve STK’lara aktarmaları
sağlanıp kurumların proje kapasitelerini geliştirmelerine katkıda bulunulacaktır.
Müktesebat Başlıklarında Eğitim: Yirmi üçüncü fasıl başlığı olan “Yargı ve Temel Haklar” konusunda
Kırıkkale Barosu ve Başarı Hukuk ve Toplum Derneği üyesi olan on hukukçuya yönelik beş gün süreli
bir eğitim faaliyeti düzenlenecektir. Bu eğitim sonrasında ilde toplam yüz kişinin eğitime katılanlar
tarafından eğitilmesi planlanmaktadır.
İyi Uygulamalarla İlgili Panel ve Çalıştay: Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda TR 71
Bölgesindeki iller ile işbirliği ağının kurulması, bölgedeki beş ilde daha önce uygulanmış yirmi beş iyi
projenin incelenmesi ve güçlü işbirliği ve ortaklıkların yönelik bir panel düzenlenecektir. Ayrıca, hibe
kaynaklarına erişim konusunda Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından seminer verilmesi amacıyla
ortak bir çalıştay da yapılacaktır.
AB Hakkında Konferanslar: Kamuoyunun ve STK’ların AB konusunda bilgilendirilmesine yönelik
özellikle STK’ların katılımı sağlanarak AB hakkında doğru bilinen yanlışlar ve AB uygulamaları hakkında
konferanslar ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
Proje Envanteri: İldeki AB destekli projelerin envanteri çıkarılarak kitap haline getirilip,
yayımlanacaktır.
Internet Sitesi: Proje kapsamında, “www.kirikkaleab.gov.tr” alan adıyla bir internet sitesi
oluşturulacak ve güncellemeleri proje ofisi uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir. Bu internet sitesi
aracılığıyla proje kapsamındaki faaliyetler, İl AB Daimi Temas Noktaları ve AB Proje Ofislerinin
aktiviteleri, Avrupa Birliği İletişim Stratejisi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, idari yenilikler, AB
müktesebatı, hibeler ve ilgili internet sitelerin linkleri yayınlanacaktır.

Provinces Preparing for the European Union
Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):
Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

Kırıkkale on the Path to the EU
PUYB-01/60
Governorship of Kırıkkale
Ahiler Development Agency, Kırıkkale Bar Association, Başarı Law and
Society Association
6 Months
41.000 TL –5.000 TL
Improving the institutional capacity at the local level by organizing
activities concerning the EU accession process
Establishing regional partnerships, forming sustainable collaboration
networks and sharing best practices
Providing further information to institutions and organizations on
Turkey’s alignment process to the EU Acquis
Improving project development capacity for the Governorship Project
Office and other institutions and organizations
Ensuring a sound public opinion about EU at the local level
Kırıkkale Governorship Project Office, thirteen institutions and organizations
in the province that have a project unit, Kırıkkale Bar Association, Başarı Law
and Society Association and other NGOs, Ahiler Development Agency
Project Activities

Training of Trainers: Ten people selected among the experts of the Governorship Project Office and
other EU units in the province will have training on Brussels centered grant programmes. The main
aim of this training is to improve local administrative capacity mainly on the grant programmes which
find rare application in the province. After this training, ten employees will convey their experience to
certain institutions and NGOs in the province which has the potential to develop projects.
Project Cycle Management Training: By means of two separate Project Cycle Management training
designed for fifty personnel coming from the city center and eight districts, representatives of related
institutions and NGOs will acquire information from Kırıkkale Governorship Project Office experts and
hence improve their project development capacity.
Training on the EU Chapters: Five-day training on the twenty third negotiation chapter “Justice and
Fundamental Rights” will be organized for ten members of Kırıkkale Bar Association and Başarı Law
and Society Association members. Later, the lawyers subjected to the training will give information to
100 other lawyers practicing in the province.
Panel and Workshop on Best Practices: Under the coordination of Ahiler Development Agency; a
panel on establishing collaboration networks within the region TR71, analyzing twenty five successful
projects that have been implemented in the five cities of TR71 and sharing project outcomes with
stakeholders will be organized. In addition, a workshop on exploiting the EU grants will be arranged
by the experts from the Development Agency.
Conferences on the EU: With the participation of public and especially NGO representatives, a series
of meetings and seminars will be organized in order to create a better understanding of EU and
correction of misled judgments.
Project Inventory: An inventory of the projects implemented in the province using the EU financial
aid will be prepared and published.
Internet Site: Within the scope of the project, a certain internet site linked “www.kirikkaleab.gov.tr”
will be constructed and updated by the experts working in the project office. Through the internet
site information about project activities, activities of the Provincial EU Permanent Contact Point and
Project Support Office, activities within the context of National EU Communication Strategy,
institutional reforms, EU Acquis, grants and electronic links of associations related to the EU will be
conveyed to public.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

Tralles’ten Avrupa Birliği’ne Köprü
PUYB-01/62
Aydın Valiliği
Aydın İl Özel İdaresi, Aydın Belediyesi, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi
Odası, Adnan Menderes Üniversitesi, İl Tarım Müdürlüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Cordoba Şehir Konseyi, İspanya
6 Ay
70.446 TL– 10.000 TL
Aydın Valiliği AB Merkezinin teknik ve fiziksel kapasitesinin artırılması
Aydın Valiliği, Avrupa Birliği’ne Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu
ve AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezinin AB süreci ve yerel
uygulamalar konularında bilgi düzeyinin yükseltilerek etkin bir şekilde
çalışmasının sağlanması
Aydın ilinde konuyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları
ile STK’ların AB’ye yönelik çalışmalarında eşgüdümün sağlanması ve
faaliyetlerinin arttırılması
Gençliğin AB ve gençliğe sağladığı fırsatlar hakkında bilgilendirilerek
sürece dâhil edilmesi,
Aydın kamuoyunun AB süreci konusunda farkındalığının arttırılması
Aydın ilinin proje geliştirme kapasitesinin arttırılması
Aydın Valiliği Avrupa Birliği’ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu, AB
ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, Aydın ili kamu kurum ve kuruluşları,
yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, öğrenciler.
Proje Faaliyetleri

Açılış Toplantısı: Projenin başında basın bültenleri hazırlanarak projenin tanıtımı amacıyla bir basın toplantısı ve
takiben de açılış toplantısı yapılacaktır.
Proje Bankası: Aydın’da uygulanan AB projelerinin detaylarının yer aldığı bir proje bankası oluşturulacaktır.
İnternet Sitesi: AB Projelerine ilişkin detaylı bilgilerin yer alacağı bir internet sitesi oluşturulacak ve bu site
üzerinden İspanya’nın Cordoba şehrindeki kurum ve kuruluşlar ile ‘çevrimiçi kardeşlik ağı’ kurulacak, ortak
çalışmalar yapılacaktır. Böylece, Aydın’da uluslararası ortaklık gerektiren proje yapmak isteyen kurum kuruluşlara
ortak bulma yolu açılacaktır.
Eğiticilerin Eğitimi: AB Merkezinde görev yapan on bir kişi, “Müzakere Fasılları”, “Müktesebat Başlıkları”, “AB
Mali Yardımları”, “Proje Döngüsü Yönetimi” ve Bütçe Yönetimi” ile ilgili teorik ve uygulamalı olarak beş gün
sürecek olan eğiticilerin eğitimi programına katılacaktır.
Bilgilendirme Toplantısı: Projenin işlerliğine yönelik sunumların yapılacağı ve detaylı bilgilerin verileceği AB
UDYK, valilik birimleri, İl Genel Meclisi ve Muhtarlar, Ticaret ve Sanayi Odası ve AB proje gönüllülerine yönelik
dört bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
Bilgilendirme Semineri: Yetmiş altı kişiden oluşacak olan çalışma gruplarına sorun/ihtiyaç belirleme, eğitimler
verme, AB Merkezi ile işbirliği, proje bankasının geliştirilmesi gibi konularda iki günlük farkındalık ve bilgilendirme
seminerleri verilecektir.
Çalışma Ziyareti: Aydın Valiliği AB Merkezini oluşturan on bir kişi, bölge illeri arasında en tecrübeli illerden biri
olan İzmir Valiliği Proje Birimi’ne ziyaret gerçekleştirecektir. Ayrıca Cordoba Şehir Konseyi üst düzey yöneticileri
ile tanışma, gelecek için işbirliği alanlarını yerinde görme, resmi bağlantıları yapma, iletişime geçilecek sektör
temsilcileri ile görüşmeler yapma ve iki şehir arasında geleceğe yönelik işbirliğini somutlaştıran bir protokolün
imzalanması amacıyla İspanya’nın Cordoba Şehir Konseyine bir çalışma ziyareti yapılacaktır.
Tanıtım Faaliyetleri: “AB’yi Tanıyalım Haftası” kapsamında, “AB Parkı” ve “AB Ormanı” düzenlenerek söz konusu
alanlara proje ile ilgili tabelalar yerleştirilecek, yöresel etkinlikler, tişört, şapka, broşür dağıtımı, ilköğretim ve
liselerde “AB’yi Tanıyalım Haftası” etkinlikleri ve ilde bugüne kadar yapılan AB projelerinin sergilendiği “AB
Sergisi” gerçekleştirilecektir.

Provinces Preparing for the European Union
Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:

Bridge from Tralles to EU
PUYB-01/62
Governorship of Aydın
Province Private Administration of Aydın, Municipality of Aydın, Aydin
Chamber of Commerce, Aydin Chamber of Industry, Adnan Menderes
University, Provincial Directorate of Agriculture, Provincial Directorate of
Education, Provincial Directorate of Environment and Forestry, Provincial
Directorate of Culture and Tourism, City Council of Cordoba - Spain
6 Months
70.446 TL– 10.000 TL

Objectives:

•

Target Groups:

Increasing technical and physical capacity of the Aydin Governorship EU
Center
• Raising the level of information of Aydın Provincial EU Advisory and
Steering Committee and EU and International Relations Coordination
Center on EU accession and its local implications and ensuring their
effective functioning
• Providing coordination among public institutions and NGO’s in their EU
relevant activities, increasing the number of activities in this field
• Incorporating the youth to the accession process by informing them
about the EU and the opportunities provided by EU membership
• Raising awareness of the public in Aydın about the EU process
• Improving the project preparation capacity of Aydın
Aydın Governorship Provincial EU Advisory and Steering Committee and EU
and International Relations Coordination Center, public bodies and
organizations in Aydın, NGO’s, local administrations, students
Project Activities

Inauguration: In the first month of the project, a press release will be issued and a press conference
will be held followed by an opening ceremony to promote the project.
Project Bank: A project bank including the details of EU projects implemented in Aydın will be
established.
Internet Site: An internet portal and an online brotherhood network will be established in order to
have cooperation with institutions and organizations from Cordoba in Spain. This network will pave
the way for finding partners for possible future projects.
Training of Trainers: Training of Trainers Program on “Negotiation Chapters”, “EU Acquis”, “EU
Financial Assistance” and “Project Cycle Management” will be given to eleven personnel from Aydın
EU Center for five days.
Information Meeting: Four informative meetings will be held for the Province EU Advisory and
Steering Committee, departments of the Governorship, Provincial Assembly, village headmen,
Chamber of Commerce and Industry and the EU project volunteers, about the project.
Awareness Raising Seminar: The working groups composing seventy six individuals will be trained
during the two days seminar by the personnel of EU Center on defining problems/needs assessment,
training, cooperation with the EU Center and improving the project bank.
Study Visit: A study visit to Izmir Governorship Project Unit, arranged in order to share knowledge
and experiences. In addition, a study visit to the City Council of Cordoba will be arranged in order to
meet City Council managers, to elaborate on cooperation areas on-site, to contact with the sector
representatives and to sign a framework cooperation protocol between the two cities.
Promotional Activities: “EU Week” will be organized. In this respect, EU Park and EU Forest will be
formed and promotion of the project will be made during these activities; there will also be activities
at the primary and high schools and an EU Project Exhibition will be performed.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

AB Uzakta Değil; Uşak’ta
PUYB-01/70
Uşak Valiliği
Uşak İl Özel İdaresi, Uşak Üniversitesi

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:

6 Ay
56.440 TL –5.450 TL

Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla ildeki
proje hazırlama kapasitesinin artırılması
Yerel düzeyde AB süreci ile ilgili doğru bilgilendirme yapılmasını sağlayarak
farkındalık yaratılması
Uşak AB Koordinasyon Merkezi personeli ile Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve
Yönlendirme Kurulu (UDYK) üyeleri
Proje Faaliyetleri

Eğiticilerin Eğitimi: Uşak ilindeki AB Koordinasyon Merkezi personeli ile birlikte proje kapsamında iletişime
geçilen çevre illerdeki diğer proje birimlerinden on kişinin de katılımıyla dört günlük “Eğiticilerin Eğitimi”
gerçekleştirilecektir.
Bilgilendirme Toplantıları: Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantıları
düzenlenecektir.
Anket Çalışmaları: Biri yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini ne kadar takip ettiği ve AB’ye katılım
konusunda ülke düzeyinde yapılan faaliyetler hakkında ne kadar bilgi sahibi olunduğuna dair; diğeri ise,
proje kapsamında yapılan tanıtım faaliyetlerinin, verilen eğitimlerin ve organize edilen konferansların hangi
ölçüde faydalı olduğuna ve bununla birlikte yerel düzeyde farkındalığın gelişimi ve toplumun AB sürecini ne
derecede doğru algılandığına dair olmak üzere, profesyonel bir ekibe iki farklı anketi yaptırılacaktır.
Tanıtım Faaliyetleri: AB sürecinin yerel düzeyde doğru algılanması, farkındalık yaratılması ve bu çalışmalara
ilgi çekilmesine yönelik olarak proje kapsamındaki faaliyetlerde ve sonrasında kullanılmak üzere çeşitli
tanıtım ve bilgilendirme materyalleri hazırlanacaktır.
İnternet Sitesi: AB Koordinasyon Merkezinin tanıtıldığı, yaptığı faaliyetlerin, AB fon ve mali yardımlarının
duyurulduğu, elde edilen bilgilerin paylaşıldığı www.usakab.gov.tr isimli bir internet sitesi ve dijital ilan
sistemi kurulacaktır.
Çalışma Ziyareti: İyi uygulamaların görülmesi amacıyla, proje kapsamında daha önce kurulan, proje
deneyimi yüksek, AB fon ve mali kaynaklarından üst düzeyde yararlanabilen İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler
Koordinasyon Merkezi’ne günübirlik ziyaret düzenlenecektir.
AB Eğitimi: AB Koordinasyon Merkezi uzmanları, öncelikle AB’ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu
üyelerine ve il merkezi ile her beş ilçe merkezinde birer kez olmak üzere toplam yedi kez bir günlük eğitim
düzenleyecektir.
AB ile İlgili Yayınlar: ABGS’nin temin edilen ve Türkiye’nin AB müktesebatına uyum sürecini anlatan spot
filmin yerel iki televizyon kanalında proje süresince, haftada bir kez ana haber bülteninden önce
yayınlanması sağlanacaktır.
AB Kulüplerinin Kurulması: Okullarda 2011–2012 eğitim öğretim yılında, AB kulüplerinin kurulmasına
yönelik olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılacaktır.
Görünürlük Faaliyetleri: Şehrin görünür yerlerindeki billboard ve ilan panolarında ABKOM faaliyetleri
duyurulacaktır.
Bilişim ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi: AB Koordinasyon Merkezi personelinin teknik, idari
kapasitesini geliştirmek amacıyla AB müktesebatı ve yabancı dil eğitimleri ile birlikte “Proje Döngüsü
Yönetimi (PCM)” eğitimi verilecektir.

Provinces Preparing for the European Union
Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Uşak: West of Turkey - East of Europe
PUYB-01/70
Governorship of Uşak
Uşak Province Private Administration and University of Uşak

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:

6 Months
56.440 TL –5.450 TL
Increasing the project preparation capacity in Uşak in order to benefit
from the EU funds and financial instruments
Raising awareness on the EU accession process by providing accurate
information
Uşak EU Coordination Centre staff and Provincial EU Advisory and Steering
Committee (EU PASC) members

Objective(s):

Target Group(s):

Project Activities
Training of the Trainers: Training of the trainers will be organized by the participation of Uşak EU
Coordination Centre staff and other participants who will come from the surrounding cities. It will last
four days.
Information Meetings: Information meetings will be held for public institutions and civil society
organizations
Surveys: Two surveys will be conducted during the project. In the first survey, the interviewees will be
asked on matters such as EU process and activities conducted at the national level in regard to the EU
accession process. In the second view, the interviewees will be asked on matters of how much the
training and promotion activities were beneficial; along with this, how much did the awareness improve
and at what degree the public comprehended the EU process will be evaluated.
Promotional Activities: Various promotional and informative materials will be prepared in order to
sustain the proper understanding of the EU process, to increase awareness and to attract attention to
related activities at the local level (brochures, promotion booklet, promotion CDs and posters).
Internet Site and Digital Announcement System: www.usakab.gov.tr will be established. Digital
announcement system will be designed and formed in order to present the activities conducted by the EU
Coordination Centre and to announce EU funds and grants.
Study Visit: To see good implementation examples, a study visit will be organized to EU and Foreign
Relations Coordination Centre in the Governorship of İzmir which is thoroughly experienced and benefits
from EU grants and funds in high levels before. This visit will enhance the possibility of a prospective
cooperation and strengthen communication between two provinces.
EU Training: Experts from EU Coordination Centre shall give one day trainings for seven times for
Provincial EU Advisory and Steering Committee members, other public institutions, NGO’s and private
organizations.
Broadcasting about the EU: During the project, the participation of the local media in all of the activities
will be maintained and weekly and monthly working reports will be announced by the local media. Two
spot commercial films on Turkey’s EU harmonization process which will be provided by EUSG will be
broadcasted in two local TV channels, once a week, before the evening news hours.
EU Clubs: In order to form EU clubs in the academic year of 2011-2012, Uşak Governorship will work
jointly with the Provincial National Education Directorate.
Visibility Activities: EU Coordination Center activities will be promoted on the billboards all around the
city.
Strengthening Information and Technical Infrastructure: Training programs on “EU Acquis”, “Project
Cycle Management” and foreign language courses will be organized in order to increase the technical and
administrative capacity of the EU Coordination Centre staff.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:
Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:
Projenin Hedefleri:

Projenin Hedef Kitlesi:

AB Hakkari’ye Taşınıyor
PUYB-01/75
Hakkari Valiliği
Hakkari Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İl Özel
İdaresi
6 Ay
40.910 TL – 5.000 TL
Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda İl Valilik AB ve Proje
Koordinasyon Merkezinin ve diğer kuruluşların farkındalığının
sağlanması
Hakkâri’nin AB fonlarından maksimum düzeyde faydalanmasını
sağlamak için il genelinde proje kapasitesinin geliştirilmesi
Hakkâri’de kamu ve özel sektörün AB’ye uyum süreci hakkında doğru
bilgilendirilmesi yoluyla AB’ye üyelik sürecinin doğru algılanmasının
sağlanması
Hakkâri Valiliği AB Proje ve Koordinasyon Merkezi, proje ortağı kurum ve
kuruluşlar, ildeki kamu kurumları, ildeki STK ve özel kuruluşlar, meslek
odaları, yerel yönetimler, okullar, proje bölgesinde bulunan ve Hakkâri
ilinde yaşayan kişiler
Proje Faaliyetleri

Eğiticilerin Eğitimi: Valilik AB ve Proje Koordinasyon Merkezinde görevli iki proje uzmanına yönelik
AB’ye uyum süreci ve AB fonlarının etkin kullanılması konularında “Eğiticilerin Eğitimi”
düzenlenecektir.
İnternet Sitesi: Hakkâri Valiliği AB ve Projeler Koordinasyon Merkezine (AB PKM) ait, vatandaşları
Türkiye’nin AB’ye katılım süreci ve AB PKM’nin faaliyetleri konusunda bilgilendirmeye yönelik
kurumsal bir internet sitesi oluşturulacaktır.
Toplam Kalite Yönetimi ve Proje Döngüsü Yönetimi Seminerleri: Proje kapsamında kurum, kuruluş
ve STK’ların kapasite ve verimliliklerinin arttırılması için “Toplam Kalite Yönetimi (TKY)” ve proje
hazırlama becerilerinin arttırılması için “Proje Döngüsü Yönetimi(PDY)” seminerleri düzenlenecektir.
Hakkâri’de AB ve Proje Koordinasyon Merkezinde görevli uzman personel tarafından düzenlenen
seminerler sayesinde iki yüz elli bir kurum ve kuruluş katılarak AB’ye uyum süreci ve AB mali
yardımları konularında bilgi sahibi olacaktır. Ayrıca, görünürlük ve tanıtım faaliyetleri kapsamında
seminer katılımcılarına proje yayınları dağıtılacaktır.
Bilgilendirme Seminerleri: AB ve Proje Koordinasyon Merkezinde görevli uzmanlar tarafından iki
tanesi Hakkâri il merkezinde, diğerleri Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde olmak üzere, proje
konuları ile AB uyum süreci ve AB fonlarının etkin kullanılması üzerine beş adet bilgilendirme semineri
gerçekleştirilecektir.
AB’ye Üyelik Süreci ve AB Mali Yardımlarına İlişkin Konferans: ABGS’den gelecek uzmanların sunum
yapacağı, kurumlara, özel kuruluşlara ve halkın katılımına açık olacak olan “AB’ye Üyelik Süreci ve AB
Mali Yardımları” konulu bir konferans düzenlenecektir.
Anket: İldeki kurum ve kuruluşların personeline yönelik “AB’ye Katılım Süreci ve AB Mali Yardımları”
konulu bir anket ve araştırma çalışması yapılacak ve sonuçları paylaşılacaktır. Araştırma hazırlanırken
bilimsel yöntemler gözetilecektir.
Bilişim ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi: İl ve ilçelerde koordinasyon, bilgilendirme ve
yönlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan Hakkari Valiliği AB ve Proje Koordinasyon
Merkezi’nin kapasitesinin artırılması amacıyla ekipman ve malzeme desteği sağlanacaktır.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):
Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:
Objectives:

Target Groups:

EU Moving to Hakkari
PUYB-01/75
Governorship of Hakkari
Hakkari University, Provincial Directorate for National Education, Provincial
Directorate for Agriculture, Province Private Administration
6 Months
40.910 TL – 5.000 TL
Raising awareness for the Governorship of Hakkari EU and Project
Coordination Center and other institutions about the EU accession
process of Turkey and alignment with the acquis communautaire
Increasing the project development capacity province-wide in order for
Hakkari to benefit utmost from the EU financial aid
Providing a proper and true perception of the EU accession process of
Turkey by providing correct information about the process
Hakkari Governorship EU Project and Coordination Center, partner
associations, public administrations in the province, NGOs, professional
chambers, local administrations, schools, citizens of Hakkari
Project Activities

Training of Trainers: Trainings will be arranged for two project experts of the EU and Project
Coordination Center in the fields of the EU harmonization process and the efficient usage of EU financial
aids.
Internet Site: An institutional internet site will be constructed for EU and Project Coordination Center
for the purpose of providing information about Turkey’s EU accession process, and a specialist will be
hired to update the site. Additionally, completed and ongoing EU funded projects will be presented on
the site.
Total Quality Management and Project Cycle Management Seminars: Within the scope of the project,
total quality management (TQM) seminar will be held in order to improve the capacity and efficiency of
institutions and NGOs and a project cycle management (PCM) seminar is due to be arranged to improve
project preparation capabilities within this context as well. With these seminars organized by the EU
and Project Coordination Center specialists, two hundred and fifty one associations will be informed on
the EU harmonization process and financial aids in Hakkari. In order to ensure visibility, project
publications will be given to the seminar participants.
EU Information Seminars: Five seminars will be organized for the target groups. Two of these will take
place in Hakkari, one will take place in Yüksekova and the other two will take places in Çukurca and
Şemdinli. The seminars will be presented by the EU and Project Coordination Center experts.
Conference on the EU: A conference will be organized for associations, private organizations and public
on Turkey’s alignment process with the EU Acquis, financial aids and problems with the presence of
Secretariat General for the EU Affairs specialists. Capacity improvement and effective funds
management will be the main issues for related stakeholders and civil society.
Questionnaire: Surveys and questionnaires on Turkey’s alignment process with the EU Acquis, financial
aids will be held and the outcomes will be shared. The questionnaire will be prepared by a specialist
taking scientific matters into consideration and be directed to the employees of the institutions and
organization in the city.
Strengthening Information and Technical Infrastructure: In order to enhance the capacity of the
Governorship of Hakkari EU and Project Coordination Center which is conducting coordination,
information and guidance activities in the whole city, equipment and material will be supplied to the
center.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor
Programı
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi:
Ortak Kuruluşlar:

Siirt Avrupa Birliği’ne Hazırlanıyor
PUYB-01/79
Siirt Valiliği
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Dicle Kalkınma Ajansı

Proje Süresi:
Proje Bütçesi ve Eşfinansmanı:

6 Ay
54.950 TL - 5.000 TL

Projenin Hedefleri:

Siirt’in proje geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi
Siirt’teki kurumların AB ve AB fonları konusunda bilgiye erişim
kapasitelerinin artırılması
Siirt Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi’nin kapasitesinin
artırılması
Siirt halkı tarafından, AB sürecinin doğru algılanmasının sağlanması
‘Tarım ve Kırsal Kalkınma’ ve ‘Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı
Politikası’ ile ilgili müktesebatın, Siirt il ve ilçe tarım müdürlüklerinin ve
gıda imalathanelerinin ilgili personelince yeterince anlaşılmasının
sağlanması
Siirt halkı, lise öğrencileri, Siirt Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri

Projenin Hedef Kitlesi:

Proje Faaliyetleri
Basın Bülteni: Projenin kabulü ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip ildeki yerel gazete ve TV’lere
basın bülteni hazırlanarak projenin tanıtımı yapılacaktır.
Bilgilendirme Seminerleri: Siirt il merkezi ve ilçelerindeki altı Tarım Müdürlüğünde görevli toplam otuz
personele ‘Tarım ve Kırsal Kalkınma’ ve ‘Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası’ müktesebat
başlıkları konusunda, alanında uzman kişiler tarafından bilgilendirmelerde bulunulacak, müktesebat
kapsamında nelerin değiştiği anlatılarak bu personelin AB sürecine uyumu sağlanacaktır.
Müktesebat Başlıklarında Eğitim: Proje ortağı DİKA’nın uzmanları tarafından Siirt’te gıda üretimi yapan
otuz işletmeye birebir bilgilendirme yapılacak ve müktesebat kapsamında nelerin değiştiği ve ilerleyen
dönemlerde nelerin değişeceği anlatılacaktır. Böylece gıda üreticilerinin AB mevzuatına ve ileride
değişecek yasalara erken uyum göstermeleri ve bu sayede pazarlamada bir adım öne geçmeleri
sağlanacaktır.
Bilgi Yarışması: Siirt il merkezinde bulunan on sekiz lisenin her birinden seçilecek dört öğrencinin
katılacağı ve üç aşamada gerçekleştirilecek ödüllü bir bilgi yarışması düzenlenecektir. Yarışma, yetmiş iki
öğrencinin katılım öncesinde AB sürecini daha yakından tanımalarına katkı sağlayacaktır.
Çalışma Ziyareti: AB kurumlarının yerinde görülmesi ve çalışma şekillerinin izlenmesi amacıyla Brüksel’e
bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi almış kişilerin katılabileceği bir
“PCM Eğitmen Eğitimi” düzenlenecektir. Bu eğitimi alanlar ilerleyen dönemlerde kendi kurum ve STK’ları
içinde rahatça PCM eğitimi vererek ildeki proje hazırlama kapasitesinin güçlenmesine katkı
sağlayacaklardır. Eğitim alan iki kamu personelinin de Siirt Valiliği AB Merkezi’nde görevlendirilmeleri
sağlanarak Valilik AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi’nin de kapasitesi arttırılacaktır
Tanıtım Faaliyetleri: Dağıtılacak broşürler, duvar panolarında yayınlanacak ilanlar ve hazırlanacak olan
internet sitesinde yer alacak belgeler aracılığıyla Avrupa Birliği’nin ne olduğu ve üyeliğin getireceği
faydalar, müktesebata uyum ile güncel yaşamda nelerin değişeceği, uyum kapsamında değiştirilen
yasaların topluma getirdiği haklar ve bu haklardan nasıl yararlanılacağı konularında farkındalık
sağlanacaktır.

Provinces Preparing for the European Union

Project Name:
Reference No:
Applicant:
Partner(s):

Siirt Preparing for the EU
PUYB-01/79
Governorship of Siirt
Siirt Chamber of Commerce and Industry, Dicle Development Agency

Duration of the Project:
Project Budget and Co-finance:

6 Months
54.950 TL - 5.000 TL

Objectives:

Increasing project development capacity of Siirt
Increasing the institutional capacity in access to information about EU
and EU funds
Increasing the capacity of Siirt EU and Foreign Affairs Coordination
Center
Increasing the awareness of Siirt residents on EU
Instructing provincial and district agricultural offices and food
manufacturer’s related personnel about “Agriculture and Rural
Development” and “Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy”
Residents of Siirt , high school students, provincial and district agricultural
offices in Siirt

Target Groups:

Project Activities
Press Bulletin: Following the adoption and signing of the contract, the promotion of the project will
be materialized by preparing press bulletins to local newspapers and local television channels.
Seminar: Thirty personnel of six agricultural offices in Siirt province center and districts will be
informed about “Agriculture and Rural Development” and “Food Safety, Veterinary and Phytosanitary
Policy” by experts; possible changes in the future will be presented and adaptation of these
personnel to the EU accession process will be enabled.
Training on the EU Acquis: Experts from Project partner DIKA (Dicle Development Agency) will
directly inform thirty food manufacturer enterprises and will present the current and forthcoming
changes related to the EU Acquis. Therefore adaptation of food manufacturers to EU Acquis and
getting ahead in the marketing will be materialized.
Quiz Show: A prized quiz show will be organized with the participation of four students from every
eighteen high schools in Siirt city center. The contest will provide seventy two students to identify
and adopt the EU Accession Process.
Study Visit: In order to see the EU institutions and to understand the working process on-site, there
will be a study visit to Brussels.
Training on Project Cycle Management: A “Training of Trainers” on Project Cycle Management (PCM)
will be organized for people experienced in PCM trainings before. After this training, these individuals
shall give PCM trainings in their institutions and NGO’s and they will contribute to strengthen the
project preparation capacity of the province. Also two personnel from public-sector who have
participated to this training will be employed in the EU Unit and the capacity of the unit will be
increased.
Promotional Activities: Through brochures, posters for billboards and documents published on the
internet site; consciousness about European Union, benefits of full-membership, changes in daily life
within the scope of adaptation to EU Acquis, law amendments came by the EU adaptation process
and how to benefit from these new rights will be presented.

T.C.
Avrupa Birliği Bakanlığı
Mustafa Kemal Mah. 6. Cad. No: 4 Bilkent 06800 Ankara – Türkiye
e-posta: puyb@abgs.gov.tr

