
TÜRK ULUSAL AJANSI 
ile

T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRK ULUSAL AJANSI

Mevlana Bulvarı No: 181 06520 Balgat / ANKARA

HER 
AVRUPA’DA 

www.ua.gov.tr
twitter.com/ulusalajansyoutube.com/ulusalajans facebook.com/ulusalajans 

2013

VATANDAŞLAR İÇİN 

AVRUPA YILI20
13

8

Mevlana Bulvarı No:181



TÜRK ULUSAL AJANSI 
ile

T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRK ULUSAL AJANSI

Mevlana Bulvarı No: 181 06520 Balgat / ANKARA

HER 
AVRUPA’DA 

www.ua.gov.tr
twitter.com/ulusalajans youtube.com/ulusalajansfacebook.com/ulusalajans 

2013

VATANDAŞLAR İÇİN 

AVRUPA YILI 2013

8

Mevlana Bulvarı No:181

TÜRK ULUSAL AJANSI 
ile

T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRK ULUSAL AJANSI

Mevlana Bulvarı No: 181 06520 Balgat / ANKARA

HER 
AVRUPA’DA 

www.ua.gov.tr
twitter.com/ulusalajans youtube.com/ulusalajansfacebook.com/ulusalajans 

2013

VATANDAŞLAR İÇİN 

AVRUPA YILI 2013

8

Mevlana Bulvarı No:181



/ulusalajans

eğitim & gençlik 1

Türkiye’nin AB üyeliği, 
ülkemizin son 10 yılda 
göstermiş olduğu yükselişi 
taçlandıracak ve muasır 
medeniyetler arasındaki 
yerimizi almamızı 
sağlayacak bir süreçtir. 
Her zaman vurguladığımız 
gibi Türkiye’nin üyeliği 
kazan-kazan perspektifine 
dayalıdır. Bu süreçte 
Türkiye daha demokratik, 
daha şeffaf, daha prestijli 
bir ülke haline gelirken 
krizlerle boğuşan Avrupa 
Birliği için de Türkiye’nin 
üyeliği tarihi bir fırsat 
olacak. Öte yandan, 
kıtasal bir barış projesi 
konumunda olan Avrupa 
Birliği Türkiye’nin üyeliği 
ile “küresel” sıfatını da 
kazanmış olacak. 

Türkiye’nin Avrupa 
Birliği sürecinde en 
büyük zenginliklerinin 
başında kuşkusuz genç 
ve dinamik nüfusumuz 
geliyor. Yaşlanan Avrupa 
için çare Türkiye’nin yaş 

ortalaması 29 olan genç 
nüfusudur. Türkiye’nin 
bu genç nüfusunu, 
nüfuza dönüştürmek için 
Hükümet olarak büyük 
bir kararlılık içerisindeyiz 
ve Avrupa Birliği sürecini 
de bunun için bir fırsata 
dönüştürüyoruz. 

Bu noktada insan 
kaynaklarımıza gerekli 
donanımı sağlamış 
ve bundan sonra da 
sağlayacak olan en önemli 
kurumlardan biri olan 
Türk Ulusal Ajansı’nın 
çalışmaları önemlidir. 
Gerek bireysel, gerekse 
kurumsal olarak Avrupa 
ülkeleri ile işbirliği 
içerisinde gerçekleştirilen 
eğitim temelli projelere 
destek veren Türk Ulusal 
Ajansı, 2004 yılından 
bugüne kadar 300 binden 
fazla insanımızın hayatında 
dönüm noktası olmuştur. 
Bu desteğin yansımaları 
bireysel anlamda 
vatandaşlarımıza olduğu 

kadar kurumlarımıza ve 
nihai olarak ülkemize de 
olumlu şekilde sirayet 
etmektedir.

Türk Ulusal Ajansımız 
tarafından sağlanan hibe 
destekleri ile her yaş ve 
kesimden vatandaşımız 
bireysel olarak veya 
temsil ettikleri kurumlar 
adına Avrupa vatandaşları 
ile etkileşim içerisine 
girmekte, bilgi ve 
deneyim paylaşımında 
bulunabilmektedir. En 
dezavantajlı kesimlerden 
başlamak üzere tüm 
vatandaşlarımızın 
faydalanabileceği 
AB eğitim ve gençlik 
programları sayesinde 
yaşadığı köyden hiç 
çıkmamış çocuklarımız 
Avrupa ülkelerini 
görme, meslek sahibi 
vatandaşlarımız 
Avrupa’daki çalışma 
yaşamını gözlemleme, 
gençlerimiz kendilerine 

yeni ufuk pencereleri açma 
imkanını elde etmektedir. 
Ulusal Ajans tarafından 
yürütülen programlar 
aracılığıyla ülkemizde 
projecilik kültürünün 
de yerleşmesine vesile 
olmaktadır. Dahası, bu 
programlar aracılığıyla 
geliştirilen diyaloglar 
Türkiye’nin AB üyeliğinin 
önündeki en önemli engel 
olarak değerlendirdiğimiz 
önyargıların kırılmasına 
ciddi katkılar sağlıyor. 

Ulusal Ajansımız 
tarafından 
vatandaşlarımıza sunulan 
eğitim ve gençlik 
fırsatlarını, AB eğitim ve 
gençlik programlarından 
haberleri ve değerli proje 
sahiplerimizce yapılmış 
iyi proje örneklerini 
bulabileceğiniz “Eğitim 
ve Gençlik” dergimizin 
yeni proje fikirlerine ilham 
vermesini ümit ediyorum.

Egemen BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı
ve Başmüzakereci
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Musa CEYLAN
Başkan

Değerli Okurlar,

dayanışma gibi değerlerin 
Avrupa boyutuna taşınması 
anlamına geliyordu. 
Gönüllülük konusunda 
çalışmalarımızı yürütürken 
de zorlanmayacağımızdan 
emindik. Türk Ulusal 
Ajansı olarak genelde 
gönüllülük kavramına 
özelde ise Avrupa Gönüllü 
Hizmeti’ne dikkat çekmek 
ve Avrupa Gönüllülük 
Yılı’nı ülke çapında çeşitli 
etkinliklerle kutlamak 
amacıyla bir teklif çağrısı 
yayınladık. Gelen proje 
teklifleri arasından 
“Gönüllü Türkiye Sosyal 
Katılım ve Değişim 
Projesi”ni desteklemeye 
değer bulduk. Dergimizin 
ilerleyen sayfalarında 
dosya konularımızdan 
biri olarak, 27 Ekim 
2011- 06 Temmuz 2012 
tarihleri arasında yürütülen 

“Gönüllü Türkiye Sosyal 
Katılım ve Değişim 
Projesi” kapsamında 
yapılan etkinliklere ilişkin 
detayları bulacaksınız.

Avrupa Komisyonu’nun 
2013 yılını Avrupa 
Vatandaşlar Yılı olarak 
ilan etmesi nedeniyle 
bu sayımızda Komisyon 
tarafından 2007-2013 
yıllarını kapsayacak 
şekilde uygulamaya 
konmuş olan “Vatandaşlar 
İçin Avrupa” programını 
da siz değerli okurlarımıza 
tanıtıyoruz. Görüş, 
deneyim ve değerlerin 
paylaşılması amacıyla 
yerel düzeyde kişilerin 
bir araya getirilmesi, 
vatandaşlar ve sivil toplum 
kuruluşlarının işbirliği 
içerisinde vatandaşlık ve 
demokrasi kavramlarını 
vurgulayan faaliyetlerinin 

desteklenmesi amacıyla 
oluşturulmuş olan 
“Vatandaşlar İçin Avrupa” 
programına ilişkin detaylar 
bu sayımızın diğer dosya 
konusu olarak mercek 
altına alınıyor.

Eğitim ve Gençlik 
dergimizde zaman zaman 
başarılı projelerimize 
de ayrıntılı olarak yer 
veriyoruz. Kalp Ankara 
Gençlik Grubu tarafından 
yürütülmekte olan 
“Oyuncak Kütüphanesi” 
adlı  Gençlik Girişimleri 
(Eylem 1.2) projesi 
de sizlerle paylaşmak 
istediğimiz başarılı 
projelerden birisi. Bu 
vesile ile proje sahiplerini 
tebrik ediyor ve bir sonraki 
sayımızda yeni etkinlikler, 
haberler ve projelerle 
buluşmayı diliyoruz.

Kültürümüzde 
dayanışmanın ve 
yardımlaşmanın ne kadar 
önemli olduğunu, içinde 
yaşadığımız toplumun 
dayanışmaya verdiği önem 
nedeniyle dünyadaki çoğu 
topluma göre daha samimi 
ve daha yaşanılabilir 
olduğunu hepimiz zaman 
zaman düşünmüşüzdür. 
Yurt dışında uzun 
yıllar yaşamış olan 
vatandaşlarımız da çoğu 
zaman bunu dile getirirler. 

2011 yılının Avrupa 
Komisyonu tarafından 
Avrupa Gönüllülük Yılı 
olarak ilan edilmesi Avrupa 
toplumunda da bu tür 
bir dayanışma kültürünü 
oluşturma arzusunun bir 
tezahürüydü.  Avrupa 
Gönüllülük Yılı bizim için 
ise, kendi kültürümüzde 
var olan yardımlaşma ve 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-

piscing elit. Nunc lacinia, sem fermentum blan-

dit sollicitudin, tellus magna aliquet lectus, ac 

consectetur nisi ipsum at lectus. Integer vitae 

luctus libero. Nulla facilisi. Mauris scelerisque 

mattis urna, in congue metus vulputate vitae. 

Maecenas imperdiet consequat scelerisque. In-

teger fermentum, nisi quis malesuada iaculis, 

est odio facilisis velit, ac sagittis quam nibh at 

felis. Nulla feugiat fermentum quam, biben-

dum convallis velit volutpat a. Donec cursus 

nibh felis. Duis vulputate, enim nec facilisis 

sollicitudin, mi enim facilisis est.

Çevrim İçi 
Ulusal Ajans

Değerli Okurlarımız,
Başkanlığımızdan hibe alarak gerçekleştirmiş 
olduğunuz projenizin yaygınlaştırılmasını; yurt 
dışındaki deneyimlerinizi, öğrendiklerinizi 
okurlarımızla ve paylaşmak için Eğitim ve Gençlik  
dergimizde yayımlamaya ne dersiniz?

Dergimiz özellikle programların uygulanmasına ilişkin 
makalelerin yayınlanmasını esas almakta ve yaygınlaş-
tırma ilkesi çerçevesinde bir yaygınlaştırma aracı olarak 
kullanılmaktadır. Bu çerçevede programlar kapsamında 
yaptığımız faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığınız ve 
yayımlanmasını istediğiniz makalelerinizi yan tarafta 
örneği verilen şekilde bir A4 sayfaya, 1,5 satır aralığı 
ve 12 punto yazı ile ve makaleyi desteklemek adına 5 
adet asgari 5 Megapiksel çözünürlükte fotoğrafla birlikte 
egitimvegenclik@ua.gov.tr adresine göndermenizi arzu 
ederiz.

Makalenizin özellikle 5N1K modeline uygun olarak proje 
amaçlarını, ortaklarını ve onları nasıl bulduğunuzu, proje 
hedeflerine ulaşmak için ne gibi yöntem ve metodlar 
kullandığınızı açıklayacak şekilde olmasını bekleriz.

Saygılarımızla,
Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
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Tel    : 0312 409 60 00
Faks : 0312 409 60 09

Bu yayının basımı için gerekli 
finansman Avrupa Komisyonu 
tarafından sağlanmıştır. 
Yayınlanan makalenin 
sorumluluğu yazarlarına aittir. 
Merkez Başkanlığı ve Avrupa 
Komisyonunun sorumluluğunda 
değildir.

Yorum Matbaacılık
Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.
info@yorummatbaa.com
www.yorummatbaa.com

Levent ÖZCAN
levent@leventozcan.com
www.leventozcan.com

Dergi İçin Yazışma Adresi Eğitim ve Gençlik Dergisi
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bütçelerini açıkladı. Buna 
göre, bütçe büyüklükleri 
bakımından, Hayatboyu 
Öğrenme Programı’nda 
Almanya ve Fransa’nın 
ardından 3. sıraya Gençlik 

Ajansımız, Türkiye’deki 
eğitim ve gençlik 
kuruluşlarına 1016 proje 
için 22 milyon avro 
hibe tahsis ederek 2012 
bütçesindeki hibe desteğini 
100 milyon avroya çıkardı. 
22 milyon avroluk hibe 
2012 başvurularının 
değerlendirme süreci 
sonunda Comenius, 
Leonardo da Vinci, 

Programlarımız 
bağlamında ülkemizin 
geldiği noktayı göstermesi 
bakımından önemli 
bir gelişmeyi sizlerle 
paylaşmak istiyoruz. 
Komisyon, program 
ülkelerinin 2013 

Türk Ulusal Ajansı, 33 Avrupa ülkesinin ajansları arasında bütçe 
büyüklüğü bakımından üçüncü sıraya yükseldi

Okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi 
ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kamuya 
ait ve özel nitelikteki pek çok kuruma ve 
sivil toplum kuruluşuna sağlanan bu hibelerle 
gerçekleştirilecek projeler kapsamında toplam 
22 bin 100 vatandaşımızın değişen sürelerle 
Avrupa ülkelerinde kendi alanlarıyla ilgili eğitim, 
öğretim ve gençlik faaliyeti alanında tecrübe 
edinmek amaçlı hareketlilik gerçekleştirmeleri 
planlanmaktadır. Avrupa ülkelerindeki ortak 
kuruluşlarla gerçekleştirilecek bu faaliyetlerin gerek 
katılımcı bireylerin mesleki gelişimine gerekse 
kuruluşların birikimine önemli katkılar sunması 
amaçlanmaktadır.

Grundtvig ve Gençlik 
Programları kapsamında 
dağıtıldı. Bu kapsamda 
Avrupa’da diğer Ulusal 
Ajansların kullanamadığı 
bütçelerden yaklaşık 
4 milyon avro da Türk 
Ulusal Ajansı’na verildi 
ve bu ilave miktar da 
bu tahsisat kapsamında 
Türkiye’deki yararlanıcı 
kuruluşlara kullandırıldı.

2012 bütçesiyle 55 bin 
kişiyi Avrupa Birliği 
programlarından 
yararlandırmayı amaçlayan 
Ajansımız, hedeflediği 
sayının üzerine çıktı. 
Yoğun talebi karşılamak 
için Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci 
Sayın Egemen Bağış’ın 
destekleri ile diğer 
ülkelerde kullanılmayan 

2012 hedefi aşılarak 61.000 yararlanıcıya ulaşıldı

yaklaşık 4 milyon avro 
Ajansımıza aktarılarak 
55 bin olarak hedeflenen 
yararlanıcı sayısı 61 bin 
kişiye çıktı.

2012 yılı için 61 bin 
kişiye Avrupa tecrübesi 
edinme imkânı sunan 
Ajansımız, gelecek yıl 
için bu hedefi 70 bin kişi 
olarak öngörmektedir. 

Bu konuda bir açıklama 
yapan Ajans Başkanımız 
Musa Ceylan, “hedefimiz 
ulusal ajanslar arasında 
birinci sıraya yükselmektir. 
Ajans’ımızın 2013 bütçesi 
yaklaşık 120 milyon 
avro olacaktır. 2013 
yılı içerisinde yaklaşık 
70 bin vatandaşımızı 
Avrupa ülkelerine 
göndererek uluslararası 

Programı’nda ise Almanya, 
İngiltere ve Fransa’nın 
ardından 4. sıraya 
yükselmiş bulunuyoruz. 

Bu konuma gelmemizde 
emeği geçen herkese 

tecrübe kazanmalarını 
sağlayacağız. 
Vatandaşlarımızın 
faaliyetlerine ve mesleki 
hayatlarına Avrupa boyutu 
katmayı hedefliyoruz. 
70 bin rakamını da 
gerçekten önemli olduğunu 
düşünüyoruz” dedi.

özellikle de Sayın 
Bakanımız Egemen 
Bağış ve Sayın Müsteşar 
Yardımcımız Dr. Fatih 
Hasdemir’e teşekkür 
ederiz.
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Türkiye’nin Erasmus bütçesi güvence altında

Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci Sayın 
Egemen Bağış’ın yapmış 
olduğu açıklama ile 
Türkiye’nin Erasmus 
programı bütçesinin 
güvence altında olduğu 
ve bu sıkıntının ülkemizi 
etkilemeyeceği basın 
duyurusu ile kamuoyuna 
duyuruldu

Konuyla ilgili açıklama 
yapan Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci 
Sayın Egemen Bağış, 

“Ülkemizin Erasmus 
bütçesi güvence altındadır; 
AB bütçesindeki 
gelişmelere doğrudan 
bağlı değildir. Biz, 
vatandaşlarımızın 
programdan 
yararlanabilmesi için 
bir kısmı kendi ulusal 
bütçemizden olmak 
üzere bir katılım bedeli 
ödüyoruz. Gerek içinde 
bulunduğumuz 2012 
yılına gerekse 2013 yılına 
ilişkin bütçe anlaşmaları 
Avrupa Komisyonu ile 

imzalanmış durumdadır. 
AB bütçesindeki ilgili 
sıkıntının ülkemizi 
etkilemeyeceği hususu 
da Komisyon tarafından 
Ulusal Ajansımıza resmi 
yazıyla bildirilmiştir. 
O yüzden, Erasmus 
öğrencilerimiz de 
üniversite hocalarımız da 
müsterih olsun ” dedi. 

Avrupa Komisyonu 
Eğitim ve Kültür Genel 
Müdürlüğü tarafından 
Bakanlığımız ilgili 

kuruluşu olan Ulusal 
Ajansımıza gönderilen 25 
Eylül 2012 tarihli yazıyla, 
AB’nin ilgili bütçesinin 
ödeme programında 
bir sıkıntı olduğu ve bu 
durumun giderilmesi için 
çalışmalar yürütüldüğü 
ifade edilmiş; ancak 
bu sıkıntının programa 
katılım için mali katkı 
ödeyen Türkiye, İsviçre 
ve Hırvatistan için söz 
konusu olmadığı açıkça 
belirtilmiştir.

2012 tarihinde Malatya 
ilinde sona erdi ve toplam 
3.700 kişinin katılımıyla 
tamamlandı. Gönüllülük, 
Avrupa Gönüllülük Yılı, 
Avrupa Gönüllü Hizmeti 
ve akreditasyon ile ilgili 
bilgilendirme toplantılarını 
ve gençler ile kurum 
ve kuruluşlara yönelik 
düzenlenen çalıştayları 
içeren “Gönüllü 
Buluşmaları”, illerin 
dinamikleri doğrultusunda 
konser, gösteri, müzik 
dinletisi gibi etkinlikler ile 
zenginleştirildi. 

Proje etkinliklerini 
desteklemek ve projenin 
bilinirliliğini artırmak 
amacıyla medya 
çalışmaları (yazılı, görsel 

Gönüllü Türkiye 
Sosyal Katılım ve Değişim Projesi kapanış konferansı ve 

ödül töreni gerçekleştirildi

2011 Avrupa Gönüllülük 
Yılı Etkinlikleri 
kapsamında Gönüllü 
Türkiye Sosyal Katılım ve 
Değişim Projesi kapanış 
konferansı ve ödül töreni, 6 
Temmuz 2012 Cuma günü 
İstanbul’da, Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci 
Sayın Egemen 
Bağış’ın himayelerinde 
gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, Edirne, 
Çanakkale, Kütahya, 
Afyon, Bilecik, Konya, 
Adana, Şanlıurfa, 
Malatya, Trabzon illerinde 
“Gönüllü Buluşmaları” 
gerçekleştirildi. 30 
Kasım 2011’de Edirne 
ili ile başlayan “Gönüllü 
Buluşmaları” 6 Nisan 

ve sosyal medya), afiş, 
broşür ve rehberlerden 
oluşan bilgilendirme 
materyalleri ile odaklı 
tanıtım faaliyetleri de 
gerçekleştirildi. Ayrıca 10 
ilde düzenlenen gönüllü 
buluşmalarının bazılarına 
E.S.E.K tiyatro ekibi 
sanatçıları Doğa Rutkay, 
Uğur Uludağ, Yağmur 
Kaşifoğlu, Hakan Bilgin ve 
Yosi Mizrahi katılımlarıyla 
katkı sağladılar.

Ayrıca yine bu kapsamda 
düzenlenen “En İyi 
Gönüllü Hikâyesi” 
Yarışması’nın ödül töreni, 
Sayın Bağış’ın hikâye 
sahiplerine vermiş olduğu 
ödüllerle son buldu.
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Avrupa Dil Ödülü, 1999 
yılından beri Avrupa’da 
yeni, yaratıcı ve başarılı 
dil öğretme ve öğrenme 
uygulamalarına verilen bir 
ödül. Amacı, dil eğitim ve 
öğretimi alanındaki en yeni 
uygulamaları, yaklaşımları, 
yöntemleri ve teknikleri 
teşvik etmek ve Avrupa 
genelinde yaygınlaştırmak. 
Öğrencilerin yaş aralıkları 
ve ilgili kuruluşların 
türleri ve kategorileri ne 
olursa olsun, her türlü 

Avrupa Dil Ödülü / 2012

dil öğretimi ve öğrenimi 
girişimi kabul ediliyor. 

Hayatboyu Öğrenme 
Programı Leonardo da 
Vinci Koordinatörlüğü 
tarafından yürütülen 
Avrupa Dil Ödülü Faaliyeti 
kapsamında 2012 Teklif 
Yılı için 72 başvuru 
alındı, “Avrupa Dil Ödülü 
Ulusal Jürisi” tarafından 
başvuru formu üzerinden 
yapılan değerlendirmeler 
sonucunda 34 başvuru 

Uluslararası Eurodesk 
Ağı kapsamında faaliyet 
gösteren Eurodesk 
Temas Noktaları Gençlik 
Bilgilendirmesi Ödül 
Töreni 26-29 Eylül 
2012 tarihleri arasında 
Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de yapıldı. 

Eurodesk Türkiye Temas 
Noktamız’a büyük ödül...

Ülkemizin ilk defa 2 
kategoride katıldığı 
yarışmada “Gönüllü Dâhil 
Etme” kategorisinde 
Kocaeli Temas Noktamız 
İzmit Belediyesi AB 
Projeleri ve Dış İlişkiler 
Birimi Avrupa birinciliği 
kazandı. Eurodesk 
Türkiye ailesi olarak İzmit 
Belediyesi’ni ve Eurodesk 
İrtibat Kişisi Ömer 
KAYA’yı tebrik ederiz.

Kamu 
Spotlarımızın 

Basın Lansmanı 
Yapıldı

Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci 
Sayın Egemen Bağış’ın 
katılımları ile İstanbul’da 
gerçekleştirilen toplantıda 
kamu spotlarının basın 
lansmanı yapılmıştır.

yerinde izleme ve 
değerlendirmeye tabi 
tutuldu. Değerlendirme 
süreci sonucunda 9 
başvuru Avrupa Dil Ödülü 
almaya hak kazandı, 16 
kuruma da Teşvik Belgesi 
verilmesi uygun görüldü. 
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2012 Hayatboyu Öğrenme Günleri Ankara’da gerçekleştirildi

Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da Hayatboyu 
Öğrenme Günleri 20 
Kasım 2012 tarihinde, 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
Amacı, Hayatboyu 
Öğrenme Programı’nın 
yaygınlaştırılması ve 
Avrupa Birliği 2020 
Stratejisi çerçevesinde 
Gençlik Hamlesi ve 
Avrupa Yılı’na değinerek 

farkındalık ve bilinirlik 
oluşturmak olan bu 
etkinliğimiz çerçevesinde 
EU2020 Stratejisi 
genelinde, sürdürülebilir 
ve dâhil edici büyüme için 
gençlerin potansiyellerini 
açığa çıkarmayı hedefleyen 
Gençlik Hamlesi ’ne ve 
bu yılın Avrupa Yılı’na 
değinildi. 

2012 yılının Avrupa Aktif 
Yaşlanma ve Nesiller 
Arası Dayanışma yılı 
olması sebebi ile yaşlıların 
sosyal ve psikolojik 
sorunları, başarılı 
yaşlanma ve ülkemizde 
aktif yaşlanma ile ilgili 
çalışmalar, gençlerin 
yetişkin eğitiminde 
nasıl yer alabilecekleri 
gibi konular tartışıldı. 

Ayrıca etkinliğimiz 
fuar formatında 
gerçekleştirilerek, proje 
festivali bölümünde gerek 
2012 Avrupa Yılı ile ilgili 
gerekse kendi alanında 
örnek gösterilebilecek 
Hayatboyu Öğrenme 
Programı kapsamındaki 
projeler sergilendi.

Grundtvig Konulu İzleme Toplantısı
2012’nin “Aktif Yaşlanma 
ve Kuşaklararası 
Dayanışma” yılı olması 
münasebetiyle 28-30 
Kasım 2012 tarihlerinde 
Gaziantep’te aynı 
konuda Grundtvig 
Konulu İzleme Toplantısı 
düzenlenmiştir. Çalıştay 
şeklinde düzenlenmiş olan 
toplantıya söz konusu tema 
ile doğrudan ya da dolaylı 
olarak ilgili Grundtvig 
projeleri, ilgili paydaşlar 

ve sivil toplum örgütleri, 
konunun uzmanları ile 
bu alanda çalışmak ve 
proje yapmak isteyen 
kuruluş temsilcileri 
katıldı. Toplantıda ayrıca, 
üniversite, kamu kurumları 
ve sivil toplum örgütlerini 
temsil eden alanlarından 
uzman kişilerin desteği 
ile  “Aktif Yaşlanma ve 
Kuşaklararası Dayanışma” 
konulu bir panel 
düzenlendi.
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CeBIT Bilişim Eurasia 
Avrasya bölgesindeki 
bilişim firmaları ve 
bilişimle bir şekilde yolu 
kesişen organizasyonlar, 
kamu kurumları ve medya 
kuruluşlarının hepsini bir 
araya getiren en büyük 
uluslararası organizasyon 
olarak bu sene 29 Kasım 
– 2 Aralık 2012 tarihleri 
arasında İstanbul Yeşilköy 
CNR Expo’da düzenlendi.

CEBIT Medya ve 
İletişim Zirvesi’nde bir 
konuşma yapan Sayın 
Bakanımız sosyal medyayı 
önemsediğini belirterek, 
“Takipçilerimin her birini 
bir dostum, bir arkadaşım 

olarak görüyorum.” 
dedi. Sayın Bağış, 
İstanbul’da düzenlenen 
zirvenin “Sosyal Medya” 
başlıklı oturumundaki 
konuşmasına, bol tweetli, 
bol sosyal medyalı, 
aktif katılımcılı başarı 
temennisiyle başladı. 
Böyle bir toplantı için 
İstanbul’un çok doğru bir 
adres olduğunu belirten 
Bağış, İstanbul’un, doğu 
ile batının birleştiği, bir 
araya geldiği bir nokta 
olduğunu vurguladı. Sayın 
Bağış, ”İstanbul’un linkine 
tıklayanlar, barış, kardeşlik 
ve hoşgörü adresinde 
buluşuyor. İstanbul, barışı 

ve kardeşliği, hoşgörüyü 
paylaşanların uğrak 
noktası, en çok takipçisi 
olan merkezi haline geldi” 
dedi.

Küreselleşmenin zaman 
ve mekân kavramlarını 
çok değiştirdiğine değinen 
Bağış, ”Bilişim sektörü, 
yakından takip etmek, 
hobi meselesi olmaktan 
çıkıp bir mecburiyet haline 
geldi” ifadesini kullandı.

Türk Ulusal Ajansı olarak 
ilk kez katıldığımız CEBIT 
Bilişim Eurasia fuarında, 
kamuoyuna göstermiş 
oldukları yoğun ilgiden 
dolayı teşekkür ediyoruz. 

2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı ve Yeni Web sayfamızın tanıtımı, 
İstanbul

2012 yılı faaliyetlerine ait 
Değerlendirme Toplantısı 
ve Ajansımızın kullanıcı 
dostu yeni elektronik 
sayfamızın tanıtımı, 8 
Aralık 2012 tarihinde 
Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci 

Sayın Egemen Bağış’ın 
katılımlarıyla İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Sayın 
Bağış konuşmasının 
ardından, proje sahiplerine 
başarılarından dolayı 
plaket verdi.
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Bölgesel Avrupa Proje Festivali 2012
Başkanlığımız,  projecilik 
bilincinin gelişmesi, daha 
önce uygulanan projelerin 
sergilenerek sonuçlarının 
yaygınlaştırılması, 
proje yapmış kurum 
ve kuruluşlar ile proje 
yapması muhtemel 
hedef kitlenin bir araya 
getirilmesi ve proje 
yapımının teşvik edilerek 
bölgenin Avrupa Birliği 

hibelerinden faydalanma 
oranının arttırılması 
amacıyla her sene 
yaygınlaştırma etkinlikleri 
düzenleniyor.

Bu etkinliklerden biri 
olan ve her yıl düzenlenen 
Bölgesel Avrupa Proje 
Şenliği bu yıl da 14 
Aralık 2012 tarihinde, AB 
Bakanı ve Başmüzakereci 

Sayın Egemen Bağış’ın 
himayelerinde ve 
katılımlarıyla düzenlendi.
Hayatboyu Öğrenme ve 
Gençlik programlarını 
temsil eden projelerin yer 
aldığı şenlikte, 7 ilden 40 
proje ile yararlanıcılarımız 
katılım sağladılar. Ayrıca 
müzik dinletileri ve 
gösterilerin de yer aldığı 
şenlik, tüm kamuoyuna 
açık ve ücretsiz olarak 
gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Sayın Egemen Bağış’ın Açılış Konuşması

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen 
Bağış, Anadolu’nun dört bir yanından Türk Ulusal Ajansı 
aracılığıyla hayata geçirilen projelerle Türkiye’de AB 
heyecanının arttığını söyledi. Projelerin Türkiye’ye 
olan ön yargıları kıracağını dile getiren Sayın Bağış, 
bu sayede Avrupalıların Türkiye’yi, Türk halkının da 
Avrupa’yı anlayacağını kaydetti. İstanbul’da hitap 
etmekten son derece memnun olduğunu vurgulayarak, 
“İstanbul’suz bir Avrupa eksik, fakir ve gerçekten çok 
köhne kalır; İstanbul, Asya’nın en Avrupalı, Avrupa’nın 
en Asyalı şehridir zira, bizim AB sürecindeki en önemli 
iletişim platformumuz İstanbul’dur, İstanbul’suz bir 
Avrupa, rotası şaşmış, pusulasını kaybetmiş bir gemi 
gibidir; rotasını kaybeden bir gemi de karaya oturmaya 
mahkûmdur, İstanbul’suz bir AB her zaman eksiktir, 
eksik kalmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Bizim medeniyetimiz ön yargıları kırmak üzerine 
kurulmuş” ifadesini kullanan Sayın Bağış, “Yunus Emre, 
bütün yaratılanları yaratandan ötürü sev derken, aslında 
insanlara ayrım yapmamayı, insanların inançlarına, 
tercihlerine, tuttuğu futbol takımlarına bakmadan her 

birini sevebilmeyi önemser” dedi. Sayın Bağış, birlik 
ve beraberliğe vurgu yaparak, “Nasıl sarı-kırmızı bizim 
rengimizse, bordo-mavi bizim rengimizse, sarı-lacivert 
bizim rengimizse, yeşil-beyaz da bizim rengimiz” dedi. 
Türk halkının birlikte çalıştığı zaman ülke standartlarının 
yükseldiğini aktaran Bağış, “Birbirimizi elbette 
değiştiremeyiz. Her birimiz, diğerini olduğu gibi kabul 
etmek durumunda. Bu topraklarda farklı etnik kökenlere, 
farklı inançlara, farklı siyasi görüşlere, farklı renklere 
gönül vermiş insanlar olarak birlikte yaşıyoruz ve inşallah 
birlikte yaşamaya devam edeceğiz” dedi.  Sayın Bağış, 
konuşmasının ardından stantları gezerek katılımcılara 
teşekkür belgesi verdi ve projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak:  AA



HAYATBOYU
ÖĞRENME

PROGRAMI
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A “Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim” 
Projesi Kapanış Konferansı 

AB Komisyonu tarafından 2011’in Avrupa Gönüllülük 
Yılı olarak ilan edilmesini Türk Ulusal Ajansı, genelde 
gönüllülüğe, özelde ise Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne 
dikkat çekmek için uygun bir araç olarak görmüş ve 
bu yılın çeşitli faaliyet ve etkinliklerle kutlanması 
için bir proje teklif çağrısına çıkılmış ve bu bağlamda 
gelen tekliflerden “Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve 

Gönüllülük, Avrupa 
Gönüllülük Yılı, Avrupa 
Gönüllü Hizmeti ve 
akreditasyon ile ilgili 
bilgilendirme toplantılarını 
ve gençler ile kurum/
kuruluşlara yönelik 
düzenlenen çalıştayları 
içeren “Gönüllü 
Buluşmaları”, illerin 
dinamikleri doğrultusunda 
konser, gösteri, müzik 
dinletisi gibi etkinlikler ile 
zenginleştirilmiştir.

Yine Proje kapsamında 
düzenlenen “En İyi 
Gönüllü Hikâyesi 
Yarışması” ile başarılı 
ve ilham veren 
gönüllülük örneklerinin 
ödüllendirilerek görünür 
hale getirilmesi ve 
gönüllülüğün teşvik 
edilmesi amaçlanmıştır. 
Yarışma, 18-30 yaş 
arasında bir STK, kurum 
ya da kuruluşun sosyal 
sorumluluk projesinde 
görev almış tüm 

Proje kapsamında, Edirne, 
Çanakkale, Kütahya, 
Afyon, Bilecik, Konya, 
Adana, Şanlıurfa, 
Malatya, Trabzon illerinde 
“Gönüllü Buluşmaları” 
gerçekleştirilmiştir. 30 
Kasım 2011’de Edirne 
ili ile başlayan “Gönüllü 
Buluşmaları” 6 Nisan 2012 
tarihinde Malatya ilinde 
sona ermiş ve toplam 
3.700 kişinin katılımıyla 
tamamlanmıştır. 

Değişim” projesi desteklenmeye değer bulunmuştur. 
Proje aracılığıyla iyi uygulama ve deneyimlerin 
paylaşılması bu sayede gönüllülüğün yaygınlaştırılması 
amaçlanmış, gönüllü olmanın değeri ve önemi ile ilgili 
farkındalık yaratmak, Avrupa Gönüllü Hizmetinin 
tanıtımını yapmak ve bu hizmete katılımı artırmak 
hedeflenmiştir.

gönüllülere yönelik olarak 
düzenlenmiştir. Lansmanı, 
Sayın Bakanımız Egemen 
Bağış’ın teşrifleriyle 27 
Ekim’de düzenlenen 
açılış konferansı ile 
yapılan yarışmanın ödül 
töreni, 6 Temmuz 2012 
tarihinde düzenlenen 
kapanış toplantısında 
gerçekleştirilmiştir. 
Gönüllülerimizin 
hikâyeleri, Ali Saydam, 
Ayşenil Şamlıoğlu, Bülent 
Fidan, Celal Toprak, 
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Doğa Rutkay, Fügen 
Toksü, İbrahim Betil, 
Musa Ceylan ve Şelale 
Kadak’dan oluşan değerli 
jüri üyeleri tarafından 
değerlendirilmiş, hepsi 
birbirinden güzel 
hikâyeler arasından ilk 
üçe girenler, sırasıyla 
i-pad, video kamera ve 
fotoğraf makinesi ile 
ödüllendirilmişlerdir.

Proje etkinliklerini 
desteklemek ve projenin 
bilinirliliğini artırmak 
amacıyla medya 
çalışmaları (yazılı, görsel 
ve sosyal medya), afiş, 
broşür ve rehberlerden 
oluşan bilgilendirme 
materyalleri ile odaklı 
tanıtım faaliyetleri de 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
10 ilde düzenlenen gönüllü 
buluşmalarının bazılarına 

E.S.E.K tiyatro ekibi 
sanatçıları Doğa Rutkay, 
Uğur Uludağ, Yağmur 
Kaşifoğlu, Hakan Bilgin ve 
Yosi Mizrahi katılımlarıyla 
katkı sağlamışlardır.

“Gönüllü Türkiye Sosyal 
Katılım ve Değişim” 
projesi kapsamındaki 
faaliyetlerin ve süreçlerin 
değerlendirilmesi, proje 
paydaşları tarafından 

deneyim paylaşımında 
bulunulması ve proje 
kapsamında düzenlenen 
“En İyi Gönüllü Hikâyesi 
Yarışması’nın ödül 
töreni, 6 Temmuz 2012 
Cuma günü İstanbul’da 
Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci 
Sayın Egemen 
Bağış’ın himayelerinde 
gerçekleştirilmiştir.
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A Bizim kendi kültürümüzde insanı yaşatmak, devleti 
yaşatmaktan bile çok daha önce gelir. İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın anlayışı vardır. İşte gönüllülük, yaşama 
imkânları sınırlı olan insanları da yaşatmak adına çok 
önemli, çok anlamlı bir süreci ortaya koyuyor. Gönüllü 
olmak samimi olmayı gerektirir. Gönüllü olmak dertli 
olmayı gerektirir. Barış ve kardeşlik düşüncesini 
özümsemeyi, paylaşmayı gerektirir. Bir gönüllü elbette 
dünyayı tek başına kurtaramaz, ama umutsuzluğa 
kapılmış bir karamsarın gözlerinde umut parıltılarının 
yeniden doğmasına sebep olabilir. Meşhur bir hikâye 
vardır; adamın biri sahilde bulduğu denizyıldızlarını 
tekrar denize atıyormuş. Birisi gelmiş, “sen ne 
yapıyorsun?” demiş. “Denizyıldızlarını kurtarıyorum” 
demiş. “Ama sen bütün denizyıldızlarını kurtaramazsın 
ki, ne fark eder bu yaptığın” sorusuna karşılık bak demiş, 
almış bir tane denizyıldızını denize atmış. “O kurtuldu. 
Onun için fark etti” demiş.  İşte belki gönüllüler olarak 
bütün sorunları çözemeyebiliriz. Ama sorunlarını 
çözerek gözüne umut parıltısı yerleştirdiğimiz o 
insanların her birinin hayatına da çok önemli farklılıkları 
kazandırabiliriz. 

İşte onun hazzı, onun mutluluğu milyonlarla, milyarlarla 
ölçülemez. Bu yüzden bizim kendi kültürümüzün de 
bir parçası olan gönüllülüğü Avrupa Birliği sürecinde 
yeniden canlandırmayı ben çok anlamlı buluyorum. 
Bu projede emeği geçen, Türkiye’nin dört bir yanında 
bu projeleri gerçekleştiren bütün gönüllülere buradan 
şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Biz, “komşusu açken tok yatan bizden değildir” anlayışını 
benimsemiş bir Peygamberin ümmetiyiz. Bizim kendi 
kültürümüzde farklı inançlar, kültürler, medeniyetler, 
birlikte asırlardır yaşamışlar.  Bakın gönüllülükle 
birlikte hoşgörü de yaklaşır, hoşgörü de kazanır. Dün 
Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir Diyanet İşleri 
Başkanımız Türkiye’nin bir Patriğini ziyaret etti. Bu da 
bizim kültürümüzün zenginliği açısından, hoşgörümüzün 
zenginliği açısından önemli bir süreçtir. Türkiye aslında 
Avrupa Birliği sürecinde ilerlerken özüne dönüyor. 
Çünkü bu İstanbul’un sokaklarında 800 yıldır camiler, 
kiliseler, havralar insanlığı huzur veriyorlar. Ama eskiden 
bu diyaloglar yoktu. Eskiden bu hoşgörü de yoktu. O 
gönüllülük anlayışı da yoktu. Geçtiğimiz Ramazan ayında 
beni en çok duygulandıran olay Türkiye’de farklı inanç 
gruplarının oluşturduğu 162 vakıf bir araya geldiler. 
Müslüman olmayan farklı inanç gruplarının kurduğu 
162 vakıf, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanının 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Sayın Egemen Bağış’ın konuşma metni

Böyle anlamlı bir törende Türkiye’nin gönül dostlarıyla, 
gönüllüleriyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. Daha evvel burada söz alan konuşmacılar 
2011 yılının Avrupa Birliği tarafından Gönüllülük yılı 
seçilmesinin ülkemize olan yansımalarından bahsettiler. 
Aslında gönüllülük bizim kültürümüzde olan bir şey. 
Dayanışma, el vermek… 

Bizler, göçmen kuşlar için bile vakıf kurmuş bir ecdadın 
torunlarıyız. Bizim kendi kültürümüzde paylaşmak her 
zaman önemlidir. “İnsanın zenginliği, kazandıkları, 
biriktirdikleri değil verdikleridir, paylaştıklarıdır” 
anlayışını benimsemiş bir milletin çocuklarıyız. Ama 
üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliğinin 2011 yılını 
Gönüllülük yılı seçmesi sonrası Türkiye’de de biraz 
evvelki filmde de gördüğümüz gibi çok ciddi bir bilinç 
artışı yaşandı. Çankaya köşkünde bile Gönüllülükle ilgili 
toplantılar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi bizzat 
kendi himayelerinde önemli toplantılara ev sahipliği 
yaptı. Ve bugün bir kez daha gördük ki, aslında bu bizim 
kültürümüzün içeresinde oldukça geniş yeri olan bir 
anlayış. 
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onuruna bir iftar yemeği verdiler. Cumhuriyet tarihinde 
görülmeyen bir takım çalışmalar yapılıyor. Bundan 20 yıl 
öncesine kadar insanların “Kürdüm” demeye korktukları 
ülkemizde, devletin televizyonu 24 saat Kürtçe yayın 
yapabiliyor. 

İşte Nasuh kardeşim oradaydı... Van’da onların hiçbir 
ayrım yapmadan o gönüllülük anlayışıyla bu enkazın 
altındaki Kürt mü, Türk mü, Ermeni mi, Müslüman mı, 
Sünni mi, Süryani mi ayrımı yapmadan, insana olan 
sevgilerinden dolayı nasıl onlara ulaşma çabasını ortaya 
koyduklarına hep beraber şahitlik ettik. 

88 yıl aradan sonra Sümela’da, 112 yıl aradan sonra 
Akdamar’da bizim vatandaşlarımız kendi inançları 
kapsamında ibadet yapabilmeye başladılar. Katsayı 
denen insanlık dışı anlayışa hep birlikte son verdik. Bu 
ülkede herkesin dilediği gibi yaşayabildiği, birbirine 
baskı yapmadan ama birbirine alan açarak, birbirine saygı 
göstererek, ortak paydalarda birlikte çalışıp çabalayarak 
gönüllülük ruhunu hayatın her alanına yansıtarak neler 
yapabileceğine hep birlikte şahitlik ettik. 

Bu proje içerisinde beni en çok duygulandıran 
etkinliklerden bir tanesi de Roman kardeşlerimizle 
ilgili bir proje ki, kitabı da var: “Buçuk kalmasın!” 
projesi. Yıllarca bu ülkede Roman kardeşlerimize buçuk 
muamelesi yapmaya kalkan zihniyete de hep beraber son 
verdiğimiz günleri yaşıyoruz. Avrupa’daki bazı çarpık 
zihniyetli siyasetçiler ki, kendi halkları onları balık 
tutmaya gönderdi çok şükür, kendi Roman vatandaşlarını 
sınır dışı etmeye kalkarken, Türkiye Cumhuriyeti’nde 
20.000 Roman vatandaşımız kendi Başbakanıyla 
kucaklaşıp yeni konut projeleriyle ilgili bilgilere sahip 
oldular. 

Türkiye’de artık zihniyetler değişiyor. Bu gönüllülüğü 
artık her alana yansıtmaya başlıyoruz.  Ve bunu 
uluslararası platforma da taşıyoruz. Bakın 30 yıl aradan 
sonra Somali’ye giden ilk yabancı lider, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Başbakanı oldu. Şimdi, 2 hafta sonra 
Ramazana yeniden giriyoruz. Geçen Ramazanda, sadece 
Somali için bu ülkede gönüllülük esasıyla 400 milyon 
dolar para toplandı ve Somali’deki insanların boğazından 
bir lokma geçebildi. Oraya hastaneler, revirler, su 
kuyuları, yiyecek depoları ama hepsinden önemlisi 
barış gönüllüleri gitti. Türkiye’nin birçok sivil toplum 
teşkilatında gönüllü olarak çalışmış bir vatandaşımız 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Somali Büyükelçisi olarak 
atandı, bir kariyer diplomat değil; bir gönüllü devletinin 

milletinin orada en üst temsilcisi olarak gitti ve oradaki 
farklı gruplar arasında, farklı kabileler arasında barışı 
sağlamak için çalışıyor. İşte bizim gönüllülüğe ne kadar 
önem verdiğimizin bir göstergesi; bu süreci ne kadar 
ciddiye aldığımızın bir göstergesi. 

Bu projeler kapsamında Yunus Uraltaş kardeşimizin 
Van’a Yolculuk projesinde 75 milyonun Van’daki 
depremde nasıl ortak bir acıya ortak çare bulmak için 
çabaladığını görüyoruz. Yine bu proje kapsamında Firuze 
Duygu Çalışkan kardeşimizin “Benim Bir Hikâyem Var” 
adlı projesinde gönüllülüğün damla damla başlayan ama 
bir iyilik okyanusuna dönüşebildiğini görüyoruz. Geçen 
hafta Tuzla’da bir projeyi yakından izleme imkânım 
oldu. Dün Musa Beyler o projeyle ilgili de bir toplantı 
yaptılar. “İyilik Yarışması” diye gencecik kardeşlerimizin 
başlattığı bir proje. Yüzbinlerce kitap toplamışlar fakir 
fukaraya dağıtmışlar, kıyafet toplamışlar, oyuncak 
toplamışlar. Lise öğrencisi gencecik fidanlar gidip 
Türkiye’nin en büyük şirketlerini ikna etmişler, onlardan 
aldıkları yardımları, hibeleri Türkiye’de imkân bulmayan, 
imkânsızlara ulaştırmışlar. Suriye’den ülkemize kaçıp 
Kilis’teki kampam sığınan yarısı çocuk on bin kişinin 
o kıyafetleri aldığı zaman, o oyuncakları aldığı zaman 
yüzlerinin nasıl güldüğüne Sayın Başbakanımızla o 
kampı ziyaret ederken bizzat şahitlik ettim. 

İşte o insanların karamsarlığını umuda dönüştürebilmek, 
onlar için bak fark etti dedirtebilmek bu projelerin ne 
kadar anlamlı olduğunu ortaya çıkarıyor. 

Değerli arkadaşlar, 

Böylesine anlamlı bir projeye Avrupa Birliği Bakanlığı 
olarak, Bakanlığımızın ilgili kuruluşu Türk Ulusal 
Ajansı olarak destek vermek bizim için de çok büyük bir 
mutluluktu. Gerçekten Türk Ulusal Ajansı her geçen gün 
muazzam bir performans sergiliyor. Geçen sene çoğu 
genç 43 bin vatandaşımızı Avrupa’ya eğitime gönderdik. 
Bu sene hedefimizi 55 bin. Ondan sonraki sene 60 bin. 
Durmak yok, reforma devam diyoruz. Durmak yok 
gönüllülüğe devam diyoruz. Durmak yok yola devam 
diyoruz. Çünkü daha kat edilecek çok yolumuz var. 

Hepinize saygılar sunuyorum, bu toplantıya katıldığınız 
için de teşekkür ediyorum.
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A Avrupa Komisyonu 
“Vatandaşlar için Avrupa”

Yılı

Avrupa Birliği Birlik Programları, ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek 

ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, Birlik politikalarının ve 

mevzuatının uygulanmasına ve Birliğin karşılaştığı sorunlara ortak 

çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla belirli bir süre için ve belirli 

alanları kapsayacak şekilde uygulanan faaliyetler bütünüdür. Vatandaşların, 

işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik 

Programlarına katılım imkânı mevcuttur. Birlik Programları, aday ülkelerin 

mevzuat uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da önemli katkılar 

yapmaktadır.
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Vatandaşlar için Avrupa Yılının genel hedefleri şöyledir:
• Vatandaşlara etkileşmeleri ve demokratik, dünya 

odaklı, birleşmiş ve kültürel çeşitliliğiyle zenginleşmiş 
daha yakın bir Avrupa kurmaları ve dolayısıyla Avrupa 
Birliği vatandaşlığını geliştirmeleri için fırsat sunmak

• Belli ortak değerlere, tarih ve kültüre dayalı bir Avrupa 
kimliği oluşmasını sağlamak

• Avrupa Birliği vatandaşları arasında sahiplik 
duygusunu güçlendirmek

• Avrupa vatandaşlarının uluslararası diyaloğa katkıda 
bulunurlarken, birbirlerine saygı duymaları, kültürel 
ve dil çeşitliliği konularında hoşgörü sahibi olmalarını 
ve ortak anlayışı güçlendirmelerini sağlamak

Ulus ötesi alanda yürüteceği belirli hedefler şöyledir:
• Avrupa bütününde yerel toplulukları fikir, değer ve 

deneyimlerini paylaşmalarına, tarihi öğrenip geleceği 
inşa etmeleri için bir araya getirme

• Avrupa vatandaşlığı ve demokrasi konularında, Avrupa 
çapında sivil toplum derneklerinin işbirliği ile ortak 
değerlerin, ortak tarih ve kültür konularının münazara 
edildiği, harekete geçirildiği bir ortam yaratmak 

• Tarihsel değerlerin korunması yoluyla, Avrupa 
değerleri ve başarılarının Avrupa vatandaşlarını bir 
araya getirmek için öne sürülmesi

• Vatandaşların ve tüm katılımcı ülkelerin sivil toplum 
kuruluşlarıyla etkileşmelerini ve kültürlerarası 
diyaloğa katkıda bulunmalarını, sağlamak.
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1. Avrupa için Aktif Vatandaşlar
Bu eylem programın hedeflerine bağlı olarak Avrupa genelinde yerel toplulukları birbirlerinin deneyimlerini, 
değerlerini paylaşmayı, tarihten öğrenirken geleceği birlikte inşa etmelerini sağlama amacı güder. Değişik 
ülkelerden farklı yollarla gelen Avrupa vatandaşları arasında toplantı, değişim ve münazara yapılmasını teşvik 
eder.

2. Avrupa’da Aktif Sivil Toplum
Bu eylem programın hedeflerinle uyumlu olarak sivil toplumu hedefler ve esasen Avrupa vatandaşlığı ve 
demokrasi konularına bağlı olarak sivil toplum derneklerinin işbirliği ile ortak değerlerin, ortak tarih ve kültür 
konularının tartışılması, yansıtılması ve eyleme geçirilmesini amaçlar.
Bu eylem sivil toplum ve düşünce derneklerinin Avrupa vatandaşları ve Avrupa Birliği arasında eşi ve benzeri 
olmayan bir bağ oluşturmasına destek verir. Avrupa’da sivil toplum dernekleri ulusal, bölgesel ve yerel 
bağlamda vatandaşların aktif katılımını ve kamusal yaşamı canlandıran en önemli unsurlardandır. Avrupa 
Kamu Politikaları Araştırma derneklerinin Avrupa çapında tartışmalara cevap veren bir yapısı olup, aktif 
Avrupa vatandaşlığı, Avrupa değerleri ve Avrupa konulu fikirleri temin etmede önemli bir rolü vardır.
Avrupa çapında Sivil toplum ve düşünce derneklerine Avrupa konulu çalışmalarını genişletmeleri ve 
yapılandırmaları için işletme masraflarını kapsayacak şekilde destek verilecektir.
Avrupa’da sivil toplum dinamizmini desteklemek için bütün katılımcı ülkelerin yerel, ulusal ve bölgesel 
alanda hizmet veren sivil toplum dernekleriyle somut bir işbirliği projesi sağlanacaktır. Bu projeler ortak ilgi 
alanlarında ve Avrupa bazında işbirliği ve koordinasyonla ilgili konularda somut çözümler için farkındalık 
yaratmalıdır.

“Vatandaşlar için Avrupa 
Yılı”, aktif Avrupa 
vatandaşlığını destekleyen 
paydaşlara, yerel otorite ve 
kuruluşlara, kamu politika 
araştırma kurumlarına ve 
diğer STK’ların katılımına 
açıktır. Dört temel eylem 
altında çeşitli tedbirler 
desteklenecektir. Bu dört 
temel eylem şunlardır:
1. Avrupa için Aktif 

Vatandaşlar
2. Avrupa’da Aktif Sivil 

Toplum
3. Avrupa için Birliktelik
4. Aktif Avrupa Anımsaması
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Bu eylem “Aktif Avrupa Vatandaşlığı”  kavramını derinleştirme ve bunun bütün Avrupa’da bilinirliğinin 
desteklenmesi ve böylelikle “Avrupa’yı vatandaşlarına daha yakın hale getirme” gibi üç setten oluşan 
tedbirlerdir.

4. Aktif Avrupa Anımsaması
Avrupa Birliği özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı gibi temel değerlerden oluşur. Bunların tam 
olarak anlamlarını anlayabilmek için Avrupa’da Nazi ve Stalin ilkelerinin yol açtığı ihlallerinde hatırlanması 
gerekir. Kurbanların hatırlanması, sınır dışı edilenlerle ilgili arşiv ve kayıtların korunması yoluyla, Avrupalılar 
tarihlerinin karanlık taraflarını da hatırlayacaklardır. Bunu şimdiden hatırlamak çok önemlidir; zira buna tanık 
olan kişiler giderek yok olmaktadırlar. Avrupa’nın genç nesillerinin katılımıyla İkinci Dünya savaşının tüm 
boyutları ve trajik sonuçları konularında farkındalık yaratılacaktır. Dahası, vatandaşlar Avrupa Birliği’nin 
temeline dayalı, 50 yıl önce,  tarihte üyelerinin barışı koruyarak geçmişten geleceğe taşıdıkları bugünün 
Avrupa’sını, Avrupa entegrasyonu tarihinde fikir teatisinde bulunma yoluyla katılım sağlayacaklardır. Bu 
eylem bu yüzden Avrupa’nın geleceğinin daha geniş kapsamda doyurulması ve Avrupa vatandaşlığını teşvik 
etme bağlamında çok önemli bir rol oynamaktadır.
Bu eylemin programın hedeflerine bağlı olarak amaçları, Avrupa vatandaşlığı ve demokrasi konularının, 
ortak değerlerin, ortak tarih ve kültürün paylaşıldığı ve Avrupa’yı vatandaşlarıyla bir araya getirerek Avrupa 
değerleri ve başarıları konularının geçmiş değerlerin korunması yoluyla münazara edildiği, yansıtıldığı bir 
ortam oluşturmaktır.

Ayrıntılı bilgi için: http://ec.europa.eu/citizenship
Kaynak: http://www.abgs.gov.tr/files/rehber/09_rehber.pdf



OYUNCAK KÜTÜPHANESİ
Her şey bir fikir ile başladı... 

Proje Koçu Kader 
Kaya, ziyaret amacıyla 
gittiği İngiltere’de 
oyuncak kütüphaneleri 
ile tanıştı. İngiltere’den 
faaliyetlere katılan Proje 
Danışmanımız Meltem 
Mahmutoviç’in de desteği 
ile çalışmalar başladı.

Projenin gerçek mimarı, 
eski bir Avrupa Gönüllüsü 
olan Anıl Erkara, proje 
fikrinin Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik 
Programları Eylem 
1.2 Ulusötesi Gençlik 
Girişimleri kapsamında 
hibe desteği alarak hayata 
geçmesini sağladı. 

“Proje başvuru sürecinde 
imkânlarınız kısıtlı veya 
destekleriniz yetersiz 
olabilir ama unutmayınız 
ki, her proje kendi şansını 
yaratır ve bir ilki başarır” 
diyen Anıl Erkara, ulusal 
ve uluslararası alanda 
eğitim ve seminerlere 
katılmanın faydasını 
projeyi yazarken 
gördüğünü belirtti.

KalpAnkara Gençlik 
Grubu tarafından 
gerçekleştirilen sosyal 
sorumluluk ve yerel 
dayanışma esasına 

dayanan proje kapsamında 
hayata geçirilen Oyuncak 
Kütüphanesi, Ankara 
Kızılay’da hizmete 
girdi. Projenin amacı, 
ekonomik ve sosyal 
imkânları kısıtlı 0-12 yaş 
arası çocukların oyun 
ve oyuncak kültürüyle 
buluşturulmasıdır. 
Kütüphanenin raflarında 
yer alan bebek, pelüş 

oyuncak, çıngıraklı 
oyuncak, uzaktan 
kumandalı arabalar, 
trenler, helikopterler ve 
meslek setleri sayesinde 
hem çocukların kişisel 
gelişimine yardımcı 
olunmaya çalışılıyor hem 
de çocukların oyuncak 
ödünç alarak sorumluluk 
bilincinin gelişmesi 
amaçlanıyor.

KalpAnkara Gençlik 
Grubu, Mehmet Anıl 
Erkara, Orhun Yağız, 
Ayçin Köycekaş, Aslınur 
Demir, Ayşe Bağırıcıoğlu, 
Ayça Köycekaş ve 
Tuğba Pelin Tolunay’dan 
oluşmaktadır ve gün 
geçtikçe genişlemektedir. 
Gönüllülük esasına dayalı 
çalışarak uluslararası 
bir sosyal sorumluluk 
projesinde yer almak 
isteyen tüm gençlere kapısı 
açık olan KalpAnkara 
grubunun hedefi Ankara’da 
bir ilk olan Oyuncak 
Kütüphanesi, altı ayın 
sonunda en az bin çocuğu 
oyuncak ile buluşturmayı, 
sponsorlar ve alınacak 
desteklerin sağlayacağı 
yardımlar vasıtasıyla 
projeyi kurumsal ve sürekli 
bir şekilde geliştirerek 
GEZİCİ OYUNCAK 
KÜTÜPHANESİ’ni hayata 
geçirmeyi planlıyor.

Okul Öncesi Öğretmenleri, 
animatörler, kişisel gelişim 
uzmanları ve tiyatro/
drama öğretmenleri 
tarafından drama, tiyatro, 
resim, müzik, hikâye 
okuma ve animasyon 
gibi sosyal ve kültürel 
aktivitelere de evsahipliği 

 Oyuncaksız çocuk kalmasın!
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yapacak olan Oyuncak 
Kütüphanesinde, çocuklar 
küçük oyuncaklar için 1 
TL, büyük oyuncaklar için 
10 TL depozito ödeyip, 3 
hafta boyunca oyuncakla 
oynayabilecek ve 
oyuncağı kütüphaneye geri 
getirdiğinde oyuncağını 
değiştirebilecek. 

Proje Koçu Kader Kaya 
“Oyuncaklar aile bütçesine 
gerçekten çok büyük 
bir mali yük getiriyor. 
Sonra da oyuncakları 
nereye koyacağınızı 
şaşırıyorsunuz. Çocuklar 
oyuncaklardan çok çabuk 
sıkılıp, sürekli yeni 
oyuncaklar istiyorlar. 
Bu noktada sadece 
gelir durumu düşük 
aileler değil, orta gelir 
düzeyine sahip ailelere 
de hitap edeceğimizi 

İletişim bilgileri: 
Fevzi Çakmak 1 Sokak No:7 – 1 / 1 Karacahan Apt. 
Kızılay / Ankara
Tel  : 0312 432 53 07
E-Posta   : info@oyuncakkutuphanesi.net
Web Adresi  : www.oyuncakkutuphanesi.net

düşünüyoruz.  Amacımız 
kütüphanemizden 
faydalanan çocuk sayısını 
artırmak ve ailelere 
destek sağlamak. Bu 
noktada hem oyuncak 
bağışı, hem de kardeş aile 
üyeliği ile faaliyetlerimize 
katılmanızı bekliyoruz. “  
dedi.

“Geldi aldı götürdü. 

Oynadı oynadı getirdi.”

/ulusalajans/ulusalajans
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www.ua.gov.tr bilgi@ua.gov.tr
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*Basında çıkan haberlerden rastgele seçilmiştir

comenius
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*Basında çıkan haberlerden rastgele seçilmiştir
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*Basında çıkan haberlerden rastgele seçilmiştir

leonardo da vinci
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*Basında çıkan haberlerden rastgele seçilmiştir
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*Basında çıkan haberlerden rastgele seçilmiştir
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*Basında çıkan haberlerden rastgele seçilmiştir
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*Basında çıkan haberlerden rastgele seçilmiştir
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