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Tanımı

‘Topluluk Programları’ terimi, çeşitli 
alanlardaki Topluluk politikalarının 
Avrupa Birliğine (AB) üye ülkeler 
arasındaki işbirliğini teşvik etmesi 
açısından, belirli bir dönem için 
düzenlenen, AB tarafından  
benimsenen, entegre edilmiş
eylemleri ifade etmektedir. 
İlke olarak, AB’nin genel bütçesinden 
karşılanan özel bir tahsisat temelinde 
ve yalnızca üye ülkelere yönelik 
tasarlanmıştır.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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İşlevi :
TP, Avrupa Birliğine üye olan ülkeler 
arasındaki işbirliğini geliştirerek 
Avrupalılık bilincini, yenilikçilik ve 
girişimcilik anlayışının yerleşmesini 
desteklemektedir. 
Refahın yükseltilmesini, yaşam 
kalitesinin artırılmasını hedefleyen ve 
Topluluk politikalarının uygulanmasında 
Birliğin karşılaştığı sorunlara çözümler 
üreterek katkı sağlayan TP bilişim 
teknolojilerinin geliştirilmesini de teşvik 
etmektedir. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...



.....Tanrıtanır                                                      Avrupa Topluluğu Programları ve Ajansları..

Katılım karar süreci

1993 Kopenhag Zirvesi MDAÜ'lerin TP’na katılım sürecini 
başlatmıştır. 

1994 Essen Zirvesinde Aday ülkelerin TP’na katma protokoller ya da 
kademeli olarak gerçekleştirilen Avrupa Antlaşmaları çerçevesinde 
katılımları öngörülmüştür.

16 Temmuz 1997 tarihli Gündem 2000 ile MDAÜ‘lerin TP’na
katılmasının önemine değinilmiştir. İç Pazar, eğitim, sağlık, encrji, çevre, 
kültür...gibi birçok alanı kapsayan programlara katılımının Topluluk 
politikalarının ve çalışma yöntemlerinin tanınmasında etkin bir rol 
oynayacağı belirtilmiştir. 

Aralık 1997 Luxemburg Zirvesi ile aday ülkelerin TP’na katılabileceği 
belirtilmiş ve bu programlara katılımın durum bazında 
değerlendirileceği açıklanmıştır. Aday ülkelerin programlara katılımı 
için yapacakları mali katkının aşamalı olarak artacağı belirtilmiştir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Türkiye’nin Katılımı

İlk önceleri Türkiye’nin, çevre alanındaki Life ile 
araştırma ve teknolojik gelişme alanındaki 
çerçeve programlara üçüncü ülke olarak 
katılması söz konusuydu. 

12-13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesinde 
“Türkiye’nin AB ile her alanda yakın işbirliğinde 
bulunması sağlanarak, Türkiye’nin Birliğe 
katılımına ilişkin bir strateji geliştirilmesinin 
önemli olduğu” vurgulanmıştır. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Bu bağlamda Türkiye’nin “Lüksemburg Avrupa 
Konseyi kararlarının 19.ve 21. maddelerinde yer aldığı
biçimde, bazı programlara ve ajanslara ‘proje bazında’
(case by case) katılması” anılan strateji içerisinde yer 
almıştır.

Türkiye’nin diğer aday ülkelerle eşit koşullarda AB’ye 
aday ülke olarak kabul edilmesine ilişkin 10-11 Aralık 
1999 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirilen AB Devlet 
ve Hükümet Başkanları Zirvesinde alınan kararın 
ardından Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan olumlu 
gelişmeler Topluluk programları konusunda da kendini 
göstermiştir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Katılım Süreci

Bir aday ülkenin Topluluk programlarına katılması, 
bir dizi anlaşma yapılması ya da karar alınmasını
gerektirmektedir. Bu süreci kısaltmak için 
Komisyon, Aralık 1999 tarihinde, Konseye her aday 
ülkenin tüm Topluluk programlarına katılması
konusunda tek bir ‘çerçeve karar’ ya da ‘çerçeve 
anlaşma’ yapılmasını önermiştir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Katılım Süreci

Bu doğrultuda AB ile Türkiye arasında 
‘Türkiye’nin Topluluk Programlarına 
Katılımının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve 
Anlaşma’ taraflarca imzalanarak 1.9.2002 
tarih ve 24863 sayılı R.G.de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Çerçeve Anlaşma :

Söz konusu Çerçeve Anlaşma gereğince Türkiye, aday 
ülkelere açık olan tüm TP’na katılabilecek,
Katıldığı programlar için, diğer aday ülkeler gibi,
AB’nin genel bütçesine finansal katkıda bulunacak,
Her programa ilişkin katkı payı, Türkiye ile Komisyon 
arasında varılacak bir anlaşmayla belirlenecek
(Mutabakat Zaptı),
Finansal katkıda bulunulan programlarda, programın 
yönetim komitesine, Türkiye’yi ilgilendiren konularda 
gözlemci bulundurabilecektir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Programların kapsadığı alanlar:

Araştırma
Eğitim ve mesleki eğitim
Gençlik
Kültür
Görsel-işitsel
Çevre
Toplumun korunması
Enerji ve ulaştırma
Halk sağlığı
İstihdam ve sosyal işler
Toplumsal olaylara ilişkin adli işbirliği
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler
Vergiler
Gümrükler
Bilgi toplumu: 

eContent
Güvenli internet
eTEN 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Overview regarding candidate countries' participation in running and 
planned EU/Community programmes

Programmes opened to candidate countries Bulgaria Romania Turkey
IDA II (1998-2004) participating participating after ratification participating 

Enterprise & SMEs (2001-2005) participating participating participating after ratification 

Combating Discrimination (2001-2006) participating participating participating 

Gender Equality (2001-2005) participating participating participating 

Combating Social Exclusion (2001-2005) participating participating participating 

Incentive Measures in the field of employment (2001-2005) participating participating participating 

Intelligent Energy for Europe (2003-2006) participating In preparation participation not requested 

Marco Polo (2003-2010) In preparation participation not requested participation not requested 

LIFE (2000-2006) participation not requested participating participation not requested 

Civil Protection Mechanism (2002-) participating participating In preparation 

Environmental Protection NGOs (2002-2006) In preparation participating after ratification In preparation 

6th EC Framework Programme on Research (2002-2006) participating participating participating 

6th Euratom Framework Programme on Research (2002-2006) participating participating participation not requested 

Safer Internet Action Plan (1999-2004) In preparation In preparation participation not requested 

Safer Internet Action Plan (former eSafe) (1999-2004) In preparation In preparation participation not requested 

Safer Internet plus (2005-2008) participation not requested participation not requested participation not requested 

eContent (2001-2005) participating participating participating 

eContent plus (2005-2008) participation not requested participation not requested participation not requested 

eTEN (2000-2006) participation not requested participating participation not requested 

Fiscalis 2007 (2003-2007) participating participating participating 

Customs 2007 (2003-2007) participating participating participating 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Leonardo da Vinci II (2000-2006) Participating Participating participating 

Socrates II (2000-2006) Participating Participating participating 

Erasmus Mundus (2004-2008) participation not requested participation not requested participation not requested 

eLearning (2004-2006) participation not requested participation not requested participation not requested 

Promoting bodies in the field of education and training participation not requested participation not requested participation not requested 

Youth(2000-2006) Participating Participating participating 

Promoting bodies in the field of youth (2004-2006) participation not requested participation not requested participation not requested 

Culture 2000 (2000-2006) Participating Participating participation requested 

Promoting bodies in the field of culture (2004-2006) participation not requested participation not requested participation not requested 

Media plus (2001-2005) participating participation requested participation requested 

Media-Training (2001-2005) participating participation requested participation requested 

Promoting active European citizenship (2004-2006) participation requested participation requested participation not requested 

Community action in the field of public health (2003-2008) participating participating participating 

Community act. in support of consumer policy (2004-2007) participating participating participation not requested 

Daphne II (2004-2008) participation not requested participation not requested participation not requested 

Framework prg.for Judicial coop.in civil matters(2002-2006) participation not requested participation not requested participation not requested 

Framework prog.for police and judicial coop. in criminal 
matters–AGIS (2003-2007) participation not requested participation not requested participation not requested 

Pericles (2002-2005) participation not requested participation not requested participation not requested 

Hercule (2004-2006) participation not requested participation not requested participation not requested 

IDABC (2005-2009) participation requested participation requested participation requested 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Türkiye’nin Katıldığı Programlar

FİNANSAL KATKI (Euro)PROGRAMIN ADI MUTABAKAT ZAPTI

TOPLAM AB TÜRKİYE 

SORUMLU 
KURULUŞ

Leonardo Da Vıncı – II 
2000-2006

15.4.2004 tarihinde imza.,
8.5.2004, 25456 sayılı
R.G.de yayımlandı.

2004 : 6 024 000
2005 : 13 024 000
2006 : 13 024 000

4 726 508
8 418 059
8 318 218

1 297 492
4 605 941
4 705 782

7 100 746
8 758 039
12 965 281 

1 949 254
4 791 961
7 334 719 

2 572 746
2 823 902
3 716 501 

706 254
1 545 098
2 102 499 

33 552 853
45 781 087 

16 650
59 985 

274 894 

14 447 147
12 918 913

433 350
390 015 

1 099 576 

Ulusal 
Ajans 

Socrates – II
2000-2006

15.4.2004 tarihinde imza.
8.5.2004, 25456 sayılı
R.G.de yayımlandı.

2004 : 9 050 000
2005 : 13 550 000
2006 : 20 300 000 

Ulusal 
Ajans

Youth
2000-2006

15.4.2004 tarihinde imza.
8.5.2004, 25456 sayılı
R.G.de yayımlandı.

2004 : 3 279 000
2005 : 4 369 000
2006 : 5 819 000 

Ulusal 
Ajans 

Bilim ve Teknolojik 
Gelişme Alanında 6. ÇP 
(EURATOM hariç)
2000-2006

29.1.2002 tarihinde imza.,
8.1.2003 tarih, 24988 
sayılı R.G.de yayımlandı

2003 : 48 000 000
2004 : 58 700 000
2005 : 75 000 000
2006 : 91 650 000 

TÜBİTAK

Avrupa Dijital İçerik (e-
Content) Programı 2001-
2005

8.1.2003 tarihinde imza.
20.3. 2003 tarih, 25054 
sayılı R.G.de yayımlandı

2002 : 60 000   
2003 : 450 000  
2004 : 450 000

DPT-Bilgi 
Toplumu 
Dai. Bşk

KOBİ’ler İçin Çok Yıllı
Program2001-2005

23.01.2002 tarihinde 
imzalandı - 29.12 2002 
tarih, 24978 sayılı R.G.de 
yayımlandı

2002 : 400 848 
2003 : 1 318 558
2004 : 1 374 470  
2005 : 1 431 980 

KOSGEB 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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İdareler Arası Bilgi 
Değişimi (IDA II) Programı 
1998-2004

15.12.2003 tarih. imza. -
12.3.2004 tarih, 25400 
sayılı R.G.de yayımlandı. 

2003 : 405 941
2004 : 497 426 

405 941
447 683 

-
49 743

DPT Bilgi 
Toplumu 
Dai. Bşk. 

Gümrükler 2007 
(Customs 2007) Programı
2003-2007

16.7.2003 tarihinde imza.  
4.7.2003 tarih, 25158 
sayılı R.G.de yayımlandı 

2003: 158 895
2004: 158 895
2005-2007:158 895 

147 772
132 995

11 122,65
25 900 

Gümrük 
Müsteşarlığı 

Fiscalis (2003-2007)      
Programı

13.6.2003 imza, 4.7.2003 t. 
25158 s. R.G.de yayım.

Her yıl için : 99 000 
-

Her yıl için 
99 000

Maliye 
Bakanlığı

Yeni Halk Sağlığı Programı 
2003-2008

27.11.2002 tarihinde 
imzalandı - 19.3.2003 
tarih, 25053 sayılı R.G.de 
yayımlandı 

2003 : 957 697
2004 : 957 697 
2005-2008: 957 697

952 697
857 428
762 157
666 888 

5 000
100 269
195 540
290 809

Sağlık 
Bakanlığı 

Ayrımcılıkla Mücadele 
Programı 2001-2006

31.10.2002 tarihinde 
imzalandı – 21.2.2003 
tarih, 25027 sayılı R.G.de 
yayımlandı

2003 : 30 000   
2004 : 30 000   
2005 : 30 000  
2006 : 30 000 

20 000    
18 000    
16 000    
14 000

10 000
12 000
14 000
16 000 

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı 

Cinsiyetler Arası Eşitlik 
Programı 2001-2005

31.10.2002 tarih. imza. 
21.2.2003 tarih, 25027 s. 
R.G.de yayımlandı

2003 : 30 000  
2004 : 30 000   
2005 : 30 000

20 000    
18 000    
16 000

10 000
12 000
14 000

ÇSGB 

Sosyal Dışlanmayla 
Mücadele Programı     2002-
2006

31.10.2002 tarih. imza. 
21.2.2003 tarih, 25027 s. 
R.G.de yayımlandı

2003 : 30 000
2004 : 30 000 
2005 : 30 000
2006 : 30 000 

20 000
18 000
16 000
14 000 

10 000
12 000
14 000
16 000 

ÇSGB 

İstihdamı Teşvik Programı 
2001-2006 

15.11.2002 tarihinde 
imzalandı- 21.2.2003 
tarih, 25027 sayılı R.G.de 
yayımlandı 

2003 : 30 000
2004 : 265 000
2005 : 265 000
2006 : 265 000

25 000
234 000
208 000
185 500 

5 000
31 000
57 000
79 500 

ÇSGB – İŞ-
KUR 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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6. Çerçeve Programı
(6th FWP 2002-2006)

6. Çerçeve Programının dayanak noktası, 
üye ülkelerin ulusal bilimsel araştırma 
faaliyetleri ile AB'nin bu alandaki 
faaliyetlerini bütüncül bir yapı içerisinde 
ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmeyi 
temel alan "Avrupa Araştırma Alanı" (ERA) 
felsefesidir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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FP6’nın Stratejileri

Ekonomik ve toplumsal yarar getiren projelere öncelik 
verilmesi;
Araştırmaların AB'nin hedeflerine uygun alanlarda 
yoğunlaştırılması;
Bütünleştirilmiş projeler yoluyla dağınık ar-ge çalışmaları ve 
yönetiminin sonuç alınabilir büyük ölçekli yapılar haline 
getirilmesi;
Mükemmeliyet ağları ile insan gücü ve fiziksel altyapıdan 
etkin ve verimli bir şekilde yararlanılması;
Avrupa çapındaki araştırma altyapıların bütünleştirilmesi;
Araştırmacı dolaşımının kolaylaştırılması;
Beyin göçünün tersine çevrilmesi;
KOBİ projelerinin desteklenmesi;
Aday ülkelerin de yönetimde söz sahibi olması.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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FP6 için belirlenmiş olan öncelikli 
araştırma alanları

Gen bilimi ve sağlık bioteknolojisi   

Bilgi toplumu teknolojileri 

Nanoteknoloji (mikroskobik nesnelerin incelenmesi), 
akıllı ürün, yeni üretim teknikleri

Havacılık ve uzay

Gıda güvenliği ve sağlık alanındaki riskler 

Sürdürülebilir kalkınma ve küresel değişim 

Avrupa Birliği toplumunda yurttaşlık ve yönetişim

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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FP6'nın bütçesi

Programın toplam bütçesi 17.5 
milyar Euro olup dört ayrı

kalemden oluşmaktadır

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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1. ERA'nm güçlendirilmesi ve bütünleştirilmesi 
- 12,505 Milyar Euro

Öncelikli tematik araştırma alanları
Gen bilimi ve sağlık bioteknolojisi 
Bilgi toplumu teknolojileri 
Nanoteknoloji 
Havacılık ve uzay 
Gıda güvenliği 
Sürdürülebilir kalkınma 
Yurttaşlık ve yönetişim 

AB'nin bilimsel teknolojik gereksinimleri 
Politikalara yönelik araştırmalar 
KOBİ'ler için özel araştırma faaliyetleri 
Uluslararası işbirliği alanında özel faaliyetler 
Avrupa Araştırma Alanının yapısal olarak güçlendirilmesi 
Koordinasyon desteği 
Politikaların tutarlı yürütülebilmesi için destek

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...



.....Tanrıtanır                                                      Avrupa Topluluğu Programları ve Ajansları..

2. Avrupa Araştırma Alanının yapısının oluşturulması
3 050 milyar Euro

Araştırma-gelistirme 
İnsan kaynakları
Altyapı
Bilim ve toplum

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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3. Ortak Araştırma Merkezi faaliyetleri     

1 045 milyar Euro

Gıda, kimyasal maddeler ve sağlık 
Çevre ve sürdürülebilirlik 
Yatay faaliyetler 
Ortak Araştırma Merkezi 

faaliyetleri ( EURATOM ) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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4.EURATOM Faaliyetleri - 940 milyon euro 
(Türkiye bu alana katılmamaktadır)

Termonükleer füzyon 
Depolama
Radyoaktiviteden korunma, 
güvenlik ve eğitim

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Socrates - II (2000-2006)

Bütçe : 1.850 milyon Euro
Amaçları :

Kaliteli eğitimin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak;
Eğitimin düm düzeylerinde Avrupa 
boyutunu güçlendirmek;
Eğitim alanında işbirliğini teşvik etmek;
Yeni teknolojilerle ilgili buluşları 
desteklemek.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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8 Faaliyet Alanı

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Okul eğitimi (Comenius):

Hedefi :
Ulus-ötesi işbirliğini canlandırmak ve 
dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla 
okul eğitiminin Avrupa boyutunu 
güçlendirmek: 

Okul ortaklıkları
Okul eğitiminde yer alan personel

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Yüksek eğitim (Erasmus): 

Hedefler:
Üniversiteler arasında ulus-ötesi işbirliğini 
canlandırmak ve yüksek eğitimin tüm 
düzeylerinde Avrupa boyutunu güçlendirmek, 
Mümkün olan her yerde, medya tarafından 
sunulan olanaklar kullanılarak üniversiteler 
arası Avrupa işbirliğini sağlamak,
Öğrenciler ve üniversite öğretmenlerinin bir 
‘Kurumsal sözleşme’ çerçevesinde dolaşımını 
sğlamak.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Yetişkin eğitimi ve diğer eğitimsel yollar 
(Grundtvig):

Amacı :
Özellikle yeni bilgi elde etmek isteyen 
yurttaşlara diğer eğitimsel yollar sunularak 
yaşam boyu öğrenmeyi artırmak. 

Daha esnek ve daha az resmi eğitim 
yöntemleri geliştirmeyi amaçlayan 
girişimleri canlandırmaya yönelik yeni 
eğitim yaklaşımlarını, 
Yetişkin eğitiminin Avrupa boyutu 
desteklenerek ve bu alanda çalışan çeşitli 
organlar arasındaki işbirliğini güçlendirerek 
yetişkinlere ilişkin eğitimin kalitesini 
artırmayı hedeflemektedir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...



.....Tanrıtanır                                                      Avrupa Topluluğu Programları ve Ajansları..

Dil öğrenimi ve öğretimi (Lingua):

Amaçları :

Topluluk içerisindeki linguistik farklılığı 
teşvik etmek ve sürdürmek, 
dil öğrenme ve öğretmenin kalitesini 
artırmaya yardım etmek,
bireysel gereksinimlere uygun yaşam 
boyu öğrenme olanaklarına kolay 
ulaşmayı desteklemek.  

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Eğitim alanında açık ve uzaktan öğrenim, 
bilgi ve iletişim teknolojileri (Minerva):

Amacı :
Eğitim alanında yeni bilgi ve kitle 
iletişim teknolojilerinin 
kullanımını ve açık ve uzaktan 
eğitimle ilgili önlemlerin 
koordinasyonu ve 
konsolidasyonunu sağlamak.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Gözlem ve buluş:

Amaçları :
Kaliteli bir Avrupa eğitimi içerisinde ulusal 
sistemlerin özelliklerini içeren bilgi ve 
deneyim değişimi aracılığıyla Avrupa’daki 
eğitim sistemlerinin şeffaflığına katkıda 
bulunmak; 
Eğitimin belirli sektörlerindeki buluşların 
geliştirilmesini amaçlayan  ulus-ötesi 
projelere destek sağlamak. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Ortak eylemler:

Amacı :
Özellikle bilgiye daha geniş biçimde 
ulaşmak amacıyla düzenlenen 
Topluluğun mesleki eğitim ve gençlik 
programları olmak üzere, bilgi 
politikası altındaki diğer eylemlerle 
ortak eylemler düzenlenmesine 
yönelik Topluluk desteği sağlamak.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Eşlik eden önlemler:

Diğer eylemler altındaki yardımlardan 
yararlanamayacak olan program 
amaçlarının gerçekleştirilmesine 
yönelik finansal yardım. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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LEONARDO DA VINCI-II
(2000-2007) :

Bütçe : 1 150 milyon €

Amaçları :
Gençlerin sosyal ve mesleki entegrasyonlarını 
güçlendirmek ve iyileştirmek;
Özellikle teknolojik ve örgütsel buluşları 
konsolide etmeyi, mesleki eğitime yatırım 
yapmayı ve yaşam boyu gerekli yeteneklere 
ulaşma yollarını genişletmek ve geliştirmek; 
Mesleki eğitim sistemini, yetersiz ve modası 
geçmiş yetenekleri nedeniyle iş bulmada ve 

istihdam edilmede zorluklar yaşayanlara 

yardımcı olacak şekilde desteklemek.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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7 Faaliyet Alanı

Fiziksel mobilite

Buluşçu pilot projeler

Topluluk ağları

Referans materyal

Dil yetenekleri

Ortak eylemler
Eşlik eden önlemler

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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YOUTH (2000-2006)
Bütçe : 600 milyon Euro

Amaçları: 
Gençlerin bilgi ve beceri kazanmalarına 
ve özellikle genç kadınların rolünü teşvik 
ederek toplumun aktif bir parçası 
olmalarına yönelik sorumlu vatandaşlık 
uygulamalarına olanak sağlamak;
Bir üye ülkede yasal olarak yaşayan 
gençlerin ulus-ötesi toplum hizmeti 
faaliyetlerine daha geniş katılımları 
yoluyla dayanışma duygularını 
güçlendirmek; 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Topluluk içerisinde ya da üye 
olmayan ülkelerle ulus-ötesi 
değişimler yoluyla Avrupa’nın inşa 
edilmesine gençlerin aktif katılımını 
teşvik etmek;
Gençlerin insiyatif, girişim ve 
yaratıcılık duygularını güçlendirmek 
ve böylece toplumda aktif rol 
oynamalarını sağlamak.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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5 Faaliyet Alanı

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Faaliyet 1: Avrupa gönüllü hizmeti

Genç gönüllülerin yaşadıkları üye 
ülkeden başka bir üye ülkede ya 
da üye olmayan bir ülkede, 
toplumsal bir değeri olan ve belirli 
bir süreyi kapsayan, kar amacı 
gütmeyen faaliyetleri.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Faaliyet 2: Avrupa için gençlik 
(Youth for Europe): 

Gençlere ilişkin Topluluk-içi değişimler:
Genç gruplar arasında ulus-ötesi 
ortaklıklar temelinde oluşturulan 
mobilite faaliyetleri. Yasal olarak bir 
üye ülkede oturan, 15-25 yaşları 
arasındaki gençleri kapsamaktadır. 
Gençlerin üye olmayan ülkelerle 
değişimi: Topluluk-içi değişimlerle aynı 
amaçları taşıyan ve aynı sürelerde, 
fakat en az iki üye ülke ve bir üye 
olmayan ülkeden katılan gençlerin 
oluşturduğu mobilite aktiviteleri. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Faaliyet 3: Gençlere yönelik fırsat

Gençlerin aktif ve doğrudan katıldığı 
yenilikçi ve yaratıcı projeler ve yerel, 
bölgesel, ulusal ya da Avrupa 
düzeyinde gençlerin sosyal 
sorumlulukları üzerine odaklanan 
projeler. Hoşgörünün güçlendirilmesi, 
farklılıkların kabul edilmesi, 
dışlanmayla mücadele ve sportif ve 
kültürel faaliyetlerde yer almaya ilişkin 
düzenlenen girişimler bu kategoride 
desteklendirilecektir. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Faaliyet 4: Ortak faaliyetler

Özellikle eğitim ve mesleki eğitim 
alanındaki TP olmak üzere, bilgi 
politikası alanındaki diğer 
Topluluk şemalarıyla ortak 
yürütülen faaliyetlere destek 
sağlamak. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Faaliyet 5: Destek önlemleri:

Gençlik politikasında yer alan 
ilkeler gereğince eğitim ve 
işbirliği 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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IDA II (Interchange of Data 
Between Administrations )

AB üyesi ülkelerin kamu birimleri ve AB 
birimleri arasında elektronik bilgi 
değişimini mümkün kılmak amacıyla 
oluşturulmuştur.

Kamu yönetiminin ilgi alanına giren tüm 
konuları (sosyal güvenlik, istatistik, 
istihdam ve eğitim, insani yardım, tarım 
ve balıkçılık, ticaret, tercüme, ulaşım, adli 
işler, işletmeler ve iç pazar, çevre, 
tüketici haklarının korunması, sağlık, 
vergi, vb.) kapsamaktadır.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Öncelikli konuları :

Malların,  kişilerin,  hizmetlerin  ve  
sermayenin  serbest  dolaşımının  önündeki  
engellerin kaldırılması,
Ekonomik ve parasal birliğin etkin işleyişi,
Topluluk organları ile mahalli idareler 
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi,
Mali çıkarların korunması ve hileyle 
mücadele,
Sınai alanda rekabet edebilirliğin 
geliştirilmesi, KOBİ'ler.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Amaçları :

Farklı yönetim sektörleri içerisinde ve 
özel sektörle üst düzeyde bir bilgi 
değişimi başarmak;
Yönetimler için, Topluluk ve üye 
ülkeler arasında ortak bir ara-birim 
oluşturmaya yönelik Avrupa-ötesi 
telematik ağların değişimi;
Data değişiminin etkinleştirilmesi 
yoluyla üye ülke yönetimleri ve 
Topluluğa reel yarar sağlamak;
Bu tür ağların yararlarını Topluluk 
sanayisi ve AB vatandaşlarını da 
kapsayacak biçimde genişletmek.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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KOBİ’lere Yönelik Çok Yıllı Program
2001-2005 yıllarını kapsayan Program 
kapsamında ülkemizde 12 adet Avrupa Bilgi 
Merkezi kurulmaktadır.

Amaçlar : 
KOBİ'lere yönelik çeşitli faaliyetlerin genel bir 
çerçeve içinde toparlanarak tutarlılıklarının 
sağlanması,
Böylece KOBİ'lerin gelişmesi yoluyla, gerek AB 
düzeyinde, gerek ulusal ve bölgesel düzeyde 
kuruluşlar ve ilgili tüm taraflar arasında daha 
yakın işbirlikleri oluşturmak, 

Bunların koordineli ve uyumlaştırılmış biçimde 
çalışmalarını sağlamak.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...



.....Tanrıtanır                                                      Avrupa Topluluğu Programları ve Ajansları..

Öncelikli Hedefleri

İşletmelerin tabi olduğu idari ve düzenleyici   
ortamı basitleştirmek ve iyileştirmek;
Finansman ve vergi ortamını işletmeler için 
daha uygun hale getirmek;
Özellikle daha iyi bilgi hizmetleri yoluyla     
KOBİ'lerin Avrupa ve uluslar arası 
düzeylerde strateji geliştirmelerine yardımcı 
olmak; 
KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak ve 
araştırma, yenilik, bilgi teknolojileri ve 
eğitimden daha çok yararlanmalarını 
sağlamak;
Girişimciliği teşvik etmek ve özel hedef 
gruplarını desteklemek.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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eCONTENT

Avrupa sayısal içeriğinin üretilmesi, 
kullanılması ve yaygınlaştırılmasını 
desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.

Avrupa dijital ağının üretimini, 
kullanımını ve dağıtımını desteklemeyi 
ve küresel ağlar yoluyla dil ve kültür 
farklılıklarını teşvik etmeyi amaçlayan 
piyasa yönelimli bir programdır.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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2000 yılının ilk yarısında AB üyesi ülkeler 
tarafından kararlaştırılan ve daha sonra 
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu aday 
ülkelere de yaygınlaştırılan eEurope 
Girişiminin bir parçasıdır. 

Kamu ve özel sektörde dijital içerik 
yaratanlar, düzenleyenler, paketleyenler, 
dil ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik çalışanlar, yayıncılar ve dağıtıcılar, 
internet hizmet şirketleri, sermaye 
piyasasında rol alanlar, uzmanlar 
programın hedef gruplarıdır.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Özellikleri :

İçeriğin Avrupa'ya yönelik ya da Avrupa ile 
ilgili bir içerik olması,
İçeriğin halihazırda sayısallaştınlmış olması 
ya da program hedeflerine uygun olarak 
sayısal hale getirilmesi,
İçeriğin üretilmesi, kullanımı ve 
yaygınlaştırılması ile, Avrupa Birliği üyesi 
(aday ülkeler de dahil olmak üzere) ülke 
vatandaşları ya da genel olarak kullanıcıları 
açısından kendi alışkanlıklarına (dil, gelenek, 
kültür vs.) uygun şekilde üretilmiş, 
anlaşılabilir ve kullanılabilir bilgi olması 
gerekmektedir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Vatandaşların kamuya ait bilgilere 
elektronik ortamda erişiminin 
geliştirilmesi ve kolaylaştırılması ve bu 
bilgilerin Avrupa çapında koordineli bir 
yaklaşım içinde sunulması, 

Dijital ortamda mevcut bilgilerin, 
çok-kültürlü ve çok-dilli (multilingual) 
bir içeriğe kavuşturulması, 

Dijital pazarın yeni bir dinamizme 
kavuşturulması.

Öncelikler ve Hedefler

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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4 Faaliyet Alanı :

Kamu sektörüne ilişkin bilginin 
kullanılmasını teşvik etmek

Linguistik ve kültürel uygunluğu 
artırmak 

Pazar sağlayanları desteklemek 

Destek eylemler

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Yeni Halk Sağlığı Eylem
Programı (2003 – 2008)

Faaliyet alanları :

Sağlık Enformasyon ve Bilgisinin 
Geliştirilmesi 

Sağlık Tehditlerine Karşı Hızlı Önlem

Sağlığı Etkileyen Unsurların 
Belirlenmesi

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Alt Faaliyet Alanları
Sağlığın izlenmesi ilişkin bir sistem 
geliştirilmesi ve işletilmesi,
Sağlık konularında analiz, öneri, 
raporlama, enformasyon ve danışma 
mekanizmasının geliştirilmesi ve 
kullanılması,
e-Europe kapsamındaki planlarla 
beraber ortak bir faaliyet geliştirilmesi 
ve işletilmesi,
Entegre olmuş bir sağlık stratejisi 
yürütülmesine katkıda bulunmak,
Bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
edebilme kapasitesini güçlendirmek, 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Alt Faaliyet Alanları (devam)

Diğer sağlık tehditleri ile mücadele 
edebilme kapasitesini güçlendirmek,
Sağlığı etkileyen ve yaşam tarzı ile ilgili 
olan unsurlar için stratejiler ve 
önlemlerin geliştirilmesi,
Sağlığı etkileyen sosyal ve sosyo-
ekonomik olan unsurlar için stratejiler 
ve önlemlerin geliştirilmesi,
Çevre ile ilgili sağlığı etkileyen unsurlar 
için stratejiler ve önlemler 
geliştirilmesi.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Ayrımcılıkla Mücadele Programı 
(2001 – 2006)

Yaş, cinsiyet, cinsel tercih, ırk ya da 
etnik köken, din ya da inanca 
dayanan her türlü ayırımcılıkla 
mücadeleye yönelik bir Program.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Amaçları:

Ayrımcılıkla ilgili olayların nedenlerini 
kavrayabilmek için bu olguyu daha iyi 
tanımak, 
Ayrımcılıkla mücadele için uygulanan 
yöntemlerin ve politikaların etkinliğini 
değerlendirmek, 
Ayrımcılıkla mücadele konusunda aktif rol 
alan her türlü resmi, özel, yerel ya da ulusal 
kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin 
kapasitesini güçlendirmek, 
Elde edilen bilgi ve birikimin karşılıklı 
değişimi amacıyla Avrupa düzeyinde bilgi 
ağları oluştumak.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Programın Faaliyet Alanları:

İnceleme ve Değerlendirme 
Faaliyetleri

Kapasite Artırımı Faaliyetleri

Bilinçlendirme Faaliyetleri

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Alt Faaliyet Alanları
Ayırımcılık olaylarının boyutuna ilişkin 
karşılaştırmalı istatistik çalışmaları yapılarak, 
sorunun tam olarak ortaya konması, 
Ayrımcılıkla mücadele alanındaki 
uygulamaların ve alınan önlemlerin etkinliğinin 
araştırılmasına yönelik yöntemlerin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Ayrımcılıkla ilgili mevzuat ve uygulamaların 
etkinliklerini değerlendirmeye yönelik yıllık 
raporlar hazırlanması,
Ayırımcılıkla mücadele alanındaki farklı 
yaklaşımları karşılaştırmalı olarak inceleyen 
araştırmalar hazırlanması. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Alt Faaliyet Alanları (devam)

Ayırımcılıkla mücadele alanında faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşların etkinliklerini 
ve kapasitelerini artırmaya yönelik 
çalışmalar, 
Ayırımcılıkla mücadele konusundaki yetkin 
kişilerin karşılıklı değişimi projeleri,
Ayırımcılıkla mücadele konusunda Avrupa 
çapında düzenlenen seminerler, 
Ayrımcılıkla mücadele alanındaki Topluluk 
hukukunun yürürlüğe konulması konusunda 
üye ülkeler tarafından düzenlenen 
seminerler

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Cinsiyetler Arası Eşitlik Programı 
(2001 – 2006)

Amaçları :
Kadın ve erkeğin ekonomik yaşamdaki 

eşitliğinin sağlanması, 
Eşit sosyal haklara, katılım ve temsil 
haklarına sahip olmaları, 
Özel hayatlarının dokunulmazlığının 
korunması, 
Kadın ve erkek stereotip rollerinin 
değişmesi, 
Topluluğun genişleme politikası ile kadın ve 

erkek eşitliği stratejisinin bütünleştirilmesi,
Topluluğun dış ilişkilerinde kadın ve erkek 

eşitliğine yönelik Topluluk politikalarının göz 
önünde bulundurulması.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Programın Faaliyet Alanları:

Faaliyet l : 

Kamuoyunun kadın erkek eşitliği 

konusundaki duyarlılığının artırılması 

Faaliyet 2 :

İnceleme ve değerlendirme 

Faaliyet 3 :

Kapasite güçlendirme 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Sosyal Dışlanmayla Mücadele 
Programı (2001 – 2006)

Programın Amaçları:
Programa katılan ülkelerde sosyal 
dışlanmayla mücadele konusunda yürütülen 
politikaların etkinliğinin artırılması için 
işbirliklerinin desteklenmesi,
Sosyal  dışlanma ve yoksulluğun 
sebeplerinin saptanması, 
Sosyal dışlanmayla mücadeleye ilişkin 
politikalar arasında karşılıklı değişimlerin 
ve karşılaştırabilir parametreler temelinde 
karşılıklı eğitimlerin düzenlenmesi, 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Programın Amaçları: (devam)

Sosyal dışlanma konusundaki 
çalışmaların etkin bir şekilde 
yürütülmesi için bu alanda 
faaliyette bulunan tarafların 
kapasitelerinin geliştirilmesi,
Avrupa Birliği seviyesinde 
ağların oluşturulması amacıyla 
ilgili taraflar arasında 
diyalogun teşvik edilmesi. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Programın Faaliyet Alanları:

Uluslararası düzeyde üç temel 
faaliyet
I. Sosyal Dışlanmaya Yol Açan 

Etkenlerin ve Gelişim Sürecinin 
İncelenmesi

II. İşbirliği, Başarılı Uygulamalar ve 
Bilginin Değişimi

III. Farklı Aktörlerin Katılımı ve Avrupa 
Seviyesindeki Ağların Desteklenmesi

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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İstihdamı Teşvik Önlemleri

İstihdam Alanında Teşvik ve 
Avrupa istihdam Stratejisi'nin 
geliştirilmesi, değerlendirilmesi 
ve izlenmesine yönelik 
tasarlanmıştır.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Programın Amaçları:

İşgücü piyasasına yönelik politikaları   
incelemek, izlemek ve araştırma yapmak,

Başarılı uygulamaları belirlemek,

Bilgi ve deneyimlerin karşılıklı değişimini 
teşvik etmek,

‘Avrupa İstihdam Stratejisi’nin 
geliştirilmesi ve istihdam alanında bir bilgi 
politikasının oluşturulması konularında 
üye ülkeler arasındaki işbirliğini 
geliştirmek.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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7 Faaliyet Alanı :
İşgücü Piyasa Yaklaşımlarının 
İncelenmesi
Ulusal Eylem Planlarının İzlenmesi
Deneyimlerin Karşılıklı Değişimi
Avrupa İstihdam Stratejisi'nin 
İzlenmesi:
Karşılaştırılabilir İstatistik ve 
Göstergelerin Oluşturulması
Politika Alanlarının Gelecek Göz 
Önünde Bulundurularak İncelenmesi
Özel Organizasyonlar ve seminerler

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Fiscalis Programı (2003 – 2007)

İç pazardaki dolaylı 
vergilendirme 
sistemlerinin işleyişini 
geliştirmeye yönelik 
oluşturulmuştur.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Programın amaçları:

Üye devletlerin, AB'deki vergi 
memurlarının Topluluk hukuku 
konusunda yetkin olduklarından emin 
olmalarını sağlamak,

Üye devletler ve Komisyon arasında 
geniş kapsamlı ve etkili bir işbirliği 
oluşturmak,

İdari kapasiteyi geliştirmek,

Vergi kaçakçılığının önüne geçmek,

Ulusal memurlara eğitim vererek, farklı 
türdeki kaçakçılıklara aşina olmalarını 
sağlamak.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Customs 2007 (2003 – 2007)

Ticaretin işlerlik kazanması
ve dolandırıcılıkla mücadelenin 
yanı sıra, Topluluğun ve
Topluluk yurttaşlarının mali ve
güvenlik çıkarlarını korumayı
da hedeflemektedir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Amaçları :

Ulusal idareciler arasında elektronik bilgi değişimi 
sistemlerinin oluşması için yasal ve finansal 
temelleri oluşturmak, 

Gümrük memur ve uzmanları için eğitim seminerleri 
düzenlemek,

Ulusal idareler arası memur değişimini sağlamak,

Gümrüklerde elektronik sistemin yerleşmesi amacı 
çerçevesinde; 

Ticaretin işlerlik kazanmasını, 

Dolandırıcılıkla mücadeleyi,

Topluluğun ve vatandaşlarının mali ve güvenlik 
çıkarlarını korumayı 

Sağlamak.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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AVRUPA TOPLULUĞU 
AJANSLARI

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...



.....Tanrıtanır                                                      Avrupa Topluluğu Programları ve Ajansları..

Topluluk Ajansı Nedir?

Topluluk ajansı Avrupa hukuku 
altında kurulmuş, Topluluk 
Kurumlarından (Konsey, 
Parlamento, Komisyon, Merkez 
Bankası gibi) ayrı ve tüzel kişiliği 
olan  bir kamu yetkilisidir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Ajansların İşlevleri
Merkeziyetçilikten uzaklaşma 
(desentralizasyon) aşamasını ve Topluluk 
aktivitelerinin yaygınlaşmasını başlatırlar. 
Kendilerinin kurulmasına neden olan 
görevlerine ilişkin daha yüksek bir profil 
çizerler. 
Bazıları, iyi tanımlanmış spesifik alanlarda 
bilimsel ve teknik teknolojinin geliştirilmesi 
gereksinmesine cevap verirken, diğer 
bazıları farklı çıkar gruplarını entegre etme 
rolünü yerine getirerek Avrupa, düzeyinde 
ya da uluslar arası düzeyde diyaloğu –
örneğin sosyal ortaklar arasında- sağlarlar.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Ajansların Özellikleri :
Topluluk organıdır,
Özerk yapıya sahiptir,
Tek bir örgütsel model ile bağlanmış bir 
heterojen grup meydana getirirler,
Ajanslar, kendi vekilliklerine ve ortaklarına 
ya da müşterilerine bağlı olarak, aktivite 
alanlarına göre dört alt gruba ayrılır : 
İç pazarın işlemesine yardımcı olan 
ajanslar 
İzleme merkezleri 
Avrupa düzeyinde sosyal diyaloğu teşvik 
etmeyi amaçlayan ajanslar 
Avrupa kamu hizmetlerine ilişkin “alt-
sözleşme yapan” varlıklar olarak işlev 
gören ajanslar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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16 Desentralize Topluluk Ajansı :
Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi

Avrupa Yaşama ve Çalışma Koşullarının
İyileştirilmesi Vakfı

Avrupa Çevre Ajansı

Avrupa Tıbbi Ürünleri Değerlendirme Ajansı 

İç Pazarı Uyumlaştırma Ofisi (ticari markalar
ve modeller)

Avrupa Eğitim Vakfı 

Avrupa Uyuşturucular ve Uyuşturucu
Bağımlılığını İzleme Merkezi

Topluluk Bitki Türleri Ofisi

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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16 Desentralize Topluluk Ajansı :
Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı 

AB Organlarına Yönelik Çeviri Merkezi

Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme
Merkezi

Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı 

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi

Avrupa Denizcilik Güvenliği Ajansı

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı

Avrupa Enformasyon ve Network Güvenliği 
Ajansı

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Türkiye’nin Katılım Sağladığı Ajanslar

FİNANSAL KATKI (Euro)AJANSIN ADI MUTABAKAT 
ZAPTI TOPLAM AB TÜRKİYE 

1 016 667
1 557 600 

1 016 333
1 038 400

75 000
60 000
105 000

25 000
90 000
105 000

SORUMLU 
KURULUŞ

.
AVRUPA ÇEVRE 
AJANSI (EEA)

9.10.2000 tarihinde 
imzalandı - 4794 Sayılı
Kanunla katılımımız 
onaylandı (28.1.2003 
tarih, 25007 Sayılı
R.G).

2003 : 2 033 000
2004 : 2 596 000 
2005 ve sonraki 
yıllar : 3 127 000 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

AVRUPA 
UYUŞTURUCULAR 
VE UYUŞTURUCU 
BAĞIMLILIĞINI 
İZLEME MERKEZİ-
EMCDDA

6.8.3004 tarihinde 
parafe edildi 

2004 : 100 000
2005 : 150 000
2006 : 210 000

İçişleri 
Bakanlığı
Emniyet 
Genel 
Müdürlüğü.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Avrupa Çevre Ajansı (the European 
Environment Agency - EEA)

Amaçları :
Öncelikli amacı sürdürülebilir gelişmeyi 
desteklemek ve politika üretenlere ve 
kamuya yönelik uygun, hedeflenmiş, ilgili 
ve güvenilir bilgiyi sağlayarak, Avrupa’da 
çevre konusunda önemli ve ölçülebilir 
iyileşmenin başarılmasına yardım etmektir.

Ajansın bir diğer amacı sınırsız bir çevresel 
bilgi sistemi kurmaktır. Bu, Topluluğun, 
çevreyi iyileştirmeye ve çevresel konuların 
ekonomi politikalarına entegre edilmesi ile 
sürdürülebilirliğe doğru hareket etmesine 
yönelik çabalarına yardım edecektir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Ajansın üç temel uygulama sütunu

Ağ çalışması 

Avrupa Çevre Raporlarına ilişkin 
Ulusal İzleme 

Çevresel Bilgi hakkında Avrupa 
Referans Merkezi

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Avrupa Çevre Ajansının görevi 

EEA, uygun, hedefi belirlenmiş, ilgili ve 
güvenilir bilginin ve AB’deki ve diğer 
Avrupa Çevre Ajansına üye ülkelerdeki 
çevreyle ilgili politikaların geliştirilmesi 
ve uygulanması amacıyla, politika 
üretenlere ve kamuya yayılmasını sağlar. 

Ajans, görevini, üye ülkelerdeki çevreyle 
ilgili organlar ve kurumların bir ağı olan 
Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağını 
- EIONET) kullanarak yürütür. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Avrupa Uyuşturucular ve Uyuşturucu Bağımlılığını 
İzleme Merkezi (the European Monitoring Centre 

for Drugs and for Drug Addiction- EMCDDA)

Misyonu:

Topluluk ve üye ülkelere, Avrupa’daki 
uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığının 
düzeyi ve bunun sonuçları hakkında 
tarafsız, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgi 
sağlanması amacıyla kurulmuştur. Merkez 
tarafından işlenen ve üretilen istatistiksel, 
belgesel ve teknik bilgi Avrupa’daki 
uyuşturucu olgusunun tam bir portresinin 
çizilmesine yardım etmektedir. Merkez, 
yalnızca bilgi düzeyinde çalışmaktadır. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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Görevleri
:

Mevcut verilerin toplanması ve
analizi;

Veri karşılaştırma yöntemlerinin
iyileştirilmesi;

Verilerin ve bilginin yayılması;

AB kurumları, uluslar arası
taraflar ve AB üyesi olmayan
ülkelerle işbirliği.

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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TEŞEKKÜRLER !

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/tanritan/program.pdf...
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