
   

 www.ideyapim.com 

 
AB - BİLGİ PROJE DETAYI 

 

Projenin Adı : AB-Bilgi   

Projenin Konusu: AB’nin aday ülke statüsü nedeniyle Türkiye’den gelecek projelere 
ayırdığı karşılıksız fonlar.  

Projenin Amacı: Avrupa Birliği’nin her yıl Türkiye’den gelecek başvurular arasından 
seçilen projelere destek olmak maksadıyla ayırdığı yaklaşık 30 milyon euroluk bir fonu  
bulunmaktadır. Bu kaynak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından herhangi bir iş 
kolunda hazırlanıp AB’nin ilgili birimine sunulan ve yatırım yapılmaya değer bulunan 
projelere hibe edilmek üzere ayrılmıştır. Ne var ki senelerdir bu fonun çok önemli bir 
bölümü kullanılmadığı için yıl sonunda AB hazinesine geri dönmektedir. Yapılan 
araştırmalar bu duruma temel olarak Türk halkının  söz konusu hibelerden yeterince 
haberdar olmamasının neden olduğunu ortaya koymuştur. Bir diğer önemli nedense  
haberdar olan ve başvuruda bulunan proje sahiplerinin de önemli bir bölümünün 
dosya hazırlama ve proje sunumu konularında yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır.  

Bu nedenle T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği Fonu’nun ortak kararı ve 
finansmanıyla hayata geçirilen bu proje kapsamında Avrupalı iki uzmanın 18 Temmuz- 
28 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’deki 7 farklı ilde birer kez olmak üzere yaklaşık 4 
saat sürecek bir seminer vermek için ülkemize gelmeleri planlanmıştır. Santiago Algora 
ve Christos Georgiadis’in düzenleyeceği bu seminerlere katılımcı olarak bilhassa 
seminerin düzenlendiği illlerde faaliyet gösteren yerel medya kurumlarının haber 
müdürleri, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, ticaret odaları, esnaf odaları, meslek 
birlikleri, belediyeler gibi birçok resmi kurumun temsilcileri davet edilecektir. Amaç 
Türkiye’nin dört bir yanındaki bu resmi kurumlar ve medya kuruluşları aracılığıyla 
olabildiğince çok insana ulaşmak ve halkı bilgilendirerek AB’nin her sene Türkiye’ye 
ayırdığı milyonlarca euroluk bu kaynağın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından 
hazırlanan projelere aktarılmasını sağlamaktır.  
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Bu projenin koordinasyonu Türkiye adına İde Yapım, İspanya adına ise Indagando Tv  
tarafından üstlenilmiştir. 

 
Projenin İnternet Sayfası :  http://ab-bilgi.indagando.tv/?lang=tr 

Teşekkür ederiz. 

İyi Çalışmalar 

Elçin ÇELİK  

0532 3084509 

 

 
 
İDE ARAŞTIMA TANITIM VE DANIŞMANLIK HİZ. LTD .ŞTİ 
Rumeli Cad. Zafer Sk. No:52 D:7 Nişantaşı-Şişli/ İstanbul 

Tel: 0212 219 62 27- 28 

Rumeli cd. Zafer Sk. no:52 K.5 D.7 Nişantaşı- Şşili/ İSTANBUL 


