
AVRUPA ÖDÜLÜ 

Kentlere ve belediyelere verilen 
en büyük Avrupa ödülü



AVRUPA ÖDÜLÜ HAKKINDA

BAŞLANGICI

  Avrupa Ödülü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından 
Avrupa idealini geliştirmekte özellikle faal olan kentleri ve belediyeleri 
ödüllendirmek üzere 1955 yılında Strazburg’da oluşturuldu. 

TARİHSEL GELİŞİMİ

■ Her yıl verilen Avrupa Ödülüne, Avrupa Konseyi’ne üye 47 devletin belediyeleri, büyük-
lüklerinden ve nüfuslarından bağımsız olarak başvurabilmektedir.

 ► Ödül II. Dünya Savaşını izleyen yıllarda kısa sürede ün kazanmıştır. Tarihsel nedenlerle, 
çok sayıda Fransız ve Alman kent ve belediyesi kurdukları yeni dostane ilişkileri pekiştirmek 
üzere ödüle başvurmuşlardır. 

 ► 1990’lı yıllarda, doğu Avrupa’daki değişimlerin ardından Avrupa Konseyi’ne yeni dev-
letlerin katılmasıyla birlikte daha çok sayıda belediye Avrupa Ödülüne başvurabilmiştir. 

 ► Avrupa Ödülünün popülerliği yıllar içerisinde artmaya devam etmiş, hem küçük bele-
diyeler hem de büyük kentler ödüle ilgi göstermiş ve pek çok Avrupa devletinin katılımı 
sağlanmıştır.



HATIRLATMA: Avrupa Konseyi 
ve Avrupa Birliği
Avrupa Konseyi 
1949 yılında kurulmuş olan ve 
merkezi Strazburg’da bulunan 
bu uluslararası kuruluş, 47 
Avrupa devletini bir araya 
getirmektedir. Kuruluşun 
amacı Avrupa’da demokrasiyi 
geliştirerek, insan hakları ve 
hukuk devletini korumaktır.

Avrupa Birliği (AB) 
AB, ortak çıkarlarla ilgili 
konularda, Avrupa düzeyinde 
demokratik kararlar alabilmek 
için egemenliklerinin bir 
bölümünü birliğe devretmiş 
olan 27 üye devleti bir araya 
getirmektedir. Bugüne kadar, 
önce Avrupa Konseyi üyesi 
olmadan Avrupa Birliği’ne 
girmiş bir devlet yoktur.

AMAÇLARI

■ Avrupa Ödülü, Avrupa değerlerine olan bağlılıkları, 
kardeş şehir etkinlikleri, eğitim, kültür ve spor alanındaki 
karşılıklı alışverişleri, Avrupa etkinlikleri organizasyonları, 
belediye ve diğer yerel yönetimlere yönelik kuruluşlara 
üyelikleri ve dayanışma girişimleriyle öne çıkan kent ve 
belediyeleri ödüllendirmektedir.

 ► Ödül, kentlerin ve belediyelerin, Avrupa sahne-
sindeki görünürlüklerini arttırmalarını ve diğer 
belediyelerle yeni bağlar kurmalarını sağlamaktadır.

 ► Ödülü kazanan kentlere aynı zamanda 20.000 Euro 
tutarında bir çek verilmekte, bu da çok sayıda 
gencin Strazburg’daki Avrupa kurumlarını ziyaret 
etmelerini mümkün kılmaktadır.

İŞLEYİŞİ

■ Avrupa Ödülünü kazanmak isteyen kent veya beledi-
yeler sırasıyla aşağıdaki ödüllere başvurmalıdır (en düşük-
ten en yükseğe doğru sıralanmıştır). 

 1. Avrupa Diploması

 2. Şeref Bayrağı

 3. Şeref Plaketi

 4. Avrupa Ödülü



GÜNÜMÜZDE  
AVRUPA ÖDÜLÜ

■ Avrupa Ödülünün 60. Yıl dönümü, 2015 yılının Haziran ayında, çok sayıda parlamenterin ve 
ödülü kazanmış olan kent ve belediyelerin temsilcilerinin katılımıyla Strazburg’da kutlanmıştır. 

■ Avrupa Ödülü zamanın koşullarına uyum sağlamış ve ödülün görünürlüğünü arttırmak 
amacıyla başvuru usulleri sadeleştirilmiştir:

 ► Kentler ve belediyeler ödüle artık internet üzerinden başvurmaktadır ve başvuru kıstasları 
dörde indirilmiştir.

 ► Avrupa Ödülünün popülerliği artmakta ve ödül farklı ülkelerde tanınır hale gelmektedir.

Avrupa Ödülünü kazanan kentler birliği
1984’te kurulmuş olan ve Avrupa Ödülünü 
kazanmış olan 80 kent ve belediyeyi bir 
araya getiren birlik yılda en az iki kez top-
lanmaktadır. Ödül sahibi kent veya beledi-
yelerden birinin başkanlığını yaptığı birlik, 
belediyeler için, gençlik, eğitim, göçmenler, 

sosyal haklar, kitle ulaşımı, iklim değişikliği, 
yenilenebilir enerjiler de dahil olmak üzere, 
çok çeşitli konuların ele alındığı gerçek bir 
konuşma ve tartışma platformu oluştur-
makta ve bu konulara ilişkin iyi uygulamala-
rın karşılıklı alışverişini sağlamaktadır.



AŞAMALAR

15 Ocak

Son  
başvuru  

tarihi

Nisan sonu

Kazananların  
açıklanması 

Mayıs-Aralık arası

Ödüllerin  
takdim  

törenleri

BİR SONRAKİ AVRUPA ÖDÜLÜNÜ KAZANMAK  
İÇİN NELER YAPILMALI?

Kimler 
başvurabilir?  ► Avrupa Konseyine üye 47 devletin belediyeleri.

 ► Sadece internet üzerinden başvurulabilmektedir.  
 ► Başvuruya, belediye başkanı tarafından yazılmış bir mektup ve basında 
yer alan yazılarla desteklenebilecek bir rapor eklenmelidir. Bu rapor 4 
kıstasa ilişkin bilgiler içermelidir: 

Kardeş şehir etkinlikleri, yabancı belediyelerle 
ilişkiler, işbirliği ve ortaklıklar. 
 Avrupa etkinlikleri, Avrupa Günü (5 Mayıs) ve 
Avrupa İdealinin geliştirilmesi.
Avrupa düzeyinde ve uluslararası alanda dayanışma.

Yerel yönetim kuruluşlarına üyelik.

Son başvuru  
tarihi

 ► İnternet üzerinden başvuru formu doldurularak en geç 15 Ocak tarihine 
kadar gönderilmelidir.

Bir üst  
derecedeki ödüle 
nasıl başvurulur?

 ► Ödül kazanan her belediye, bir üst derecedeki ödüle başvurabilir. Bunun 
için Avrupa ideallerine olan bağlılığının artarak yükseldiğini ortaya 
koymalıdır.

Nasıl  
başvurulur?



KAZANANLAR 
AÇIKLANDIKTAN SONRA…

Avrupa Diploması Şeref Bayrağı veya 
Şeref Plaketi Avrupa Ödülü

Kazananlar Haziran 
ayında Strazburg’da 
düzenlenen ödül 
törenine katılmaya 
davet edilirler. 

Kazananlar gençlerin 
faal olarak katılımının 
sağlandığı halka 
açık bir tören 
düzenlerler. Ödül bir 
AKPM üyesince (fahri 
üye) takdim edilir.

Kazanana, 
Avrupa Ödülü Alt 
Komisyonunca 
düzenlenen halka 
açık bir törende 
kentin gençleri için 
20.000 euro’luk bir 
çek takdim edilir.



 
Avrupa Ödülünün size kazandırabilecekleri!
Avrupa Ödülü sayesinde, kent veya beledi-
yeniz tanınırlık kazanabilir ve diğer Avrupa 
belediyeleriyle kalıcı bağlantılar kurabilir-
siniz. Web sitemizdeki Avrupa haritasına 
bakarak kentinizin ödül kazanan kentlerden 
biri olup olmadığını öğrenin.

www.assembly.coe.int/europe-prize/winners.asp
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2019 Avrupa Ödülünün sahibi 

Sn. Eneko Goia, Donostia/San Sebastián (İspanya) belediye başkanı

■ Kentiniz Donostia-San Sebastián, bu yıl Avrupa Ödülünü kazandı. Bu ödül Donostia-San Sebastián 
için neden özel bir önem taşıyor?

Çünkü kentimiz son birkaç yılda Avrupa değerlerinin desteklenmesi ve 
yaygınlaştırılması için emek verdi. Verilen ödül, bu emeklerin ve bu sürede kentimizde 
meydana gelen değişimlerin takdir edildiğini gösteriyor. Geçmişte zor günler 
geçirdik ve yıllar süren bir diktatörlük döneminden sonra kentimiz özellikle de terör 
nedeniyle çok acılar çekti. Ancak son on yılda birlikte yaşama ve insan haklarına 
saygı açısından kayda değer derecede ilerlememizi sağlayan önemli adımlar atıldı. 

■ Avrupa ve Avrupa değerleri hakkında vatandaşlarının farkındalığının artırılması için kentinizin 
ne tür girişimlerde bulunduğundan bahseder misiniz?

2016 Avrupa Kültür Başkenti etkinliği ve buna ilişkin hazırlıkların çok etkili olduğunun 
altını çizmek isterim. Bu etkinlik “Birlikte Varolmak için Kültür” gibi net bir tema 
etrafında yoğun bir çalışmayı içeriyordu. Etkinliğin hazırlıkları ve gerçekleştirilmesi 
için büyük bir çaba sarf edildi. Bu etkinlik, insan haklarının desteklenmesine, 



toplumumuzda köprülerin yeniden inşasına ve diğer Avrupa kentleriyle 
işbirliğine vesile oldu. Bunu başarabilmek için kültürü bir araç olarak kullandık.

Ama bu çalışmalar kentimizin bir kültür başkenti olmasıyla sona ermedi. 
Yaraların sarılmasını amaçlayan ve mağdurların tanınmasına, tarihsel 
hafızamızın yeniden kazanılmasına ve özellikle de gençler arasında insan 
haklarının yaygınlaştırılmasına yönelik çeşitli etkinliklerle devam etti. 

■ Avrupa Ödülünü kazandıktan sonra başka belediyelerle yeni bağlar kurdunuz mu? 

Evet bazı belediyelerle bunu yapabildik. Ancak, gerçek şu ki, pandemi 
nedeniyle yaşamakta olduğumuz güç koşullar işimizi zorlaştırıyor. Her 
halükarda, eminim ki bu durumu atlattıktan sonra, bizimle aynı değerleri 
paylaşan diğer belediyelerle daha yakın ilişkiler kurabilme imkanı bulacağız. 

■ Avrupa Ödülüne başvurmak isteyen belediyelere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Farklı insanlar arasında birlikte var olmayı desteklemek için çaba 
gösterilmesi büyük önem taşıyor ve bir kentin bu yönde sonuç almak için 
yapabileceği en iyi yatırım, kültüre ve eğitime yapacağı yatırımdır.



BAKIŞ AÇILARI
Rik Daems,  
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı

2 020 yılı Avrupa Ödülünün 65. yıldönü-
müydü. Halklar arasında 65 yıldır devam 
eden, kardeş şehir ilişkileri ve her yaştan, 

her türlü geçmişten ve milliyetten vatandaşların 
bir araya gelmesi sayesinde oluşan yakınlık ve 
dostlukların yıldönümü; 65 yıllık dayanışmanın, 
karşılıklı deneyimleri ve keşifleri paylaşmanın 
yıldönümü, Avrupa’nın tüm zenginliklerinin ve 
çeşitliliklerinin kutlandığı 65 yıl.

1955 yılında bu ödülü vermeye başlayarak, 
Parlamenter Meclis demokratik bilincin oluştu-
rulmasında belediyelerin oynadığı hayati rolü 

takdir etmeyi ve onurlandırmayı amaçlamıştır. 
Söz konusu demokratik bilinç tam da yerel 
düzeyde ortaya çıkmakta, şekillenmekte ve 
gelişmektedir. O nedenle de bu sürecin, Avrupa 
Konseyi’nin değerleri olan demokrasi, hukukun 
üstünlüğü ve insan haklarının belediyelerde 
en geniş bir biçimde yaygınlaştırılması yoluyla 
desteklenmesi ve bu değerlerin her bir vatan-
daşa ve özellikle de gençlere aktarılması hayati 
önem taşımaktadır. 

Avrupa’daki belediyelere verilen yegane ödül 
olan Avrupa Ödülü, bu görevi 65 yıldır tam 



anlamıyla yerine getirmektedir ve ben, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı olarak, şu 
ana kadar yapılmış olan çalışmalardan ancak 
gurur duyabilirim. Nitekim, ödülle ilgili olarak 
belediyelerce yapılan Avrupa faaliyetleri ve 
projeleri sayesinde binlerce genç her yıl Avrupa 
Konseyi üyesi 47 ülkede bir araya gelmekte-
dir. Bu gençler, belediyeleri Avrupa Ödülünü 
kazandığında, Avrupa kurumlarını da ziyaret 
edebilmektedirler. Tüm bu faaliyetler sayesinde 
gençler Avrupa’nın her zaman şimdi olduğu gibi 
güçlü, birleşik ve dayanışma içinde olmadığını 
ve böyle bir Avrupa’nın onların geleceği için 
değerli olduğunu anlamalarına yardımcı olmak-
tadır. O nedenle de, Ödülün, yeni kentlerin, 
köylerin ve gelecek kuşakların Avrupa ile daha 
iyi bütünleşmelerini sağlayarak, işlevini yerine 

getirmeye devam etmesi her zamankinden 
daha da önemlidir. 

Geçen sene, ödülün tarihinde bir başka önemli 
gelişmeye tanık olduğumuzdan da söz etmek 
isterim. 2019 yılında Meclisimiz Avrupa Ödülü 
yeni kupa tasarımı için 47 üye ülkede genç-
ler arasında büyük bir yarışma düzenledi. Bir 
Fransız tasarım okulu, asil ve otantik malzeme-
ler kullanarak şık bir tasarımla yarattığı kupayla 
yarışmayı kazandı.

Benden önceki başkanlar gibi ben de, hangi 
büyüklükte olurlarsa olsunlar tüm Avrupa bele-
diyelerini, vatandaşları arasında, özellikle de 
gençler arasında, Avrupa ruhunu geliştirecek 
etkinliklerde bulunmaya ve henüz başvurma-
dılarsa, Avrupa Ödülüne başvurmaya teşvik 
ediyorum.
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Avrupa Konseyi Avrupa kıtasının önde gelen insan hakları kuruluşudur. Kuruluş, 27’si Avrupa Birliği üyesi 
olan 47 üye devletten oluşmaktadır. 47 ulusal parlamentonun temsilcilerinden oluşan Parlamenter 
Meclisi, Avrupa’nın sosyal ve siyasi sorunlarının konuşulup tartışıldığı bir forum görevi görmektedir. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dâhil olmak üzere pek çok Avrupa Konseyi sözleşmesi Parlamenter 
Meclisi’nin öncülüğünde hazırlanmıştır. 

Daha fazla bilgi için:
europrize.pace@coe.int
www.assembly.coe.int/europe-prize/

 « Europe Prize of PACE » 
  PACE_Europe_Prize

  1955 yılında bu ödülü vermeye başlayarak, Parlamenter 
Meclis demokratik bilincin oluşturulmasında belediyelerin 
oynadığı hayati rolü takdir etmeyi ve onurlandırmayı 
amaçlamıştır. Söz konusu demokratik bilinç tam da yerel 
düzeyde ortaya çıkmakta, şekillenmekte ve gelişmektedir. 
O nedenle de bu sürecin, Avrupa Konseyi’nin değerleri 
olan demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının 
belediyelerde en geniş bir biçimde yaygınlaştırılması 
yoluyla desteklenmesi ve bu değerlerin her bir vatandaşa ve 
özellikle de gençlere aktarılması hayati önem taşımaktadır.”

Rik Daems 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı
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