
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 46 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, 46 
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 83 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 46 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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2022 Avrupa Ödülünün sahibi 

Sayın Mustafa Tunç Soyer, İzmir (Türkiye) Belediye Başkanı

■ Kentiniz İzmir, bu yıl Avrupa Ödülünü kazandı. Bu ödül İzmir için neden özel bir önem taşıyor?

Kentsel sorunlar ve zorluklarda Avrupa değer ve standartlarının anahtar 
rolünün farkındayız ve her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik 
uygulamalarımızın başarısı da bu sayede garanti altına alınmaktadır. Göreve 
geldiğimden bu yana benimsediğimiz “Başka bir hayat mümkün” hedefi yolunda Eylül 
2021’de İzmir’de gerçekleşen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nde “döngüsel 
kültür” kavramıyla ortaya koyduğumuz gibi“ doğayla, birbirimizle, geçmişimizle 
ve değişimle uyumu artırmaya” yönelik eş zamanlı birçok faaliyet ve projeler 
gerçekleştiriyoruz. Avrupa Ödülü, kentimizdeki planlama anlayışı ve uygulamalarını 
değiştiren bu süreçte, İzmir’in demokrasi, dayanışma ve uyum anlayışının ve 
Avrupalılık bilincinin karşılık bulduğunun gurur verici bir göstergesi oldu. 

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

İzmir, kültürel, sosyal ve ekonomik olarak aktif ve kendini sürekli ifade etmek, 
anlatmak isteyen bir şehir. Bu bağlamda, İzmir birçok uluslararası kültürel etkinliğe 
ve fuara ev sahipliği yapmakta. Biz de bu etkinliklerin, fuarların, festivallerin yılın her 
gününe yayılması için çaba gösteriyor, kentlilerin kendilerini her konuda, eşit ve 
şeffaf şekilde ifade etmesi için uğraş veriyoruz. Vatandaşlarımız da bu çabalarımıza 
her daim karşılık verdiler. Covid-19 pandemisinin yarattığı olumsuz gelişmeler 



bile bu çabalarımızı yavaşlatmadı. Kent demokrasisini ve dayanışmasını, fuarları 
ve kültürel etkinlikleri dijitalleştirerek vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerin 
Avrupa ve Avrupa değerlerine olan farkındalığını hep canlı tutmaya çalıştık. 

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

İzmir, Avrupa şehirleri ile işbirliği ve ortaklıklar kurarak ve uluslararası 
yerel yönetim organizasyonlarında ve kuruluşlarında önemli girişimlerde 
bulunarak Avrupa ile bağlarını her geçen gün güçlendirmektedir.  Avrupa 
Ödülü, bu işbirliği ve ortaklıkların çeşitlenmesini, daha çok kente ve kuruluşa 
ulaşmamızı ve en önemlisi ortak değerleri benimsediğimiz diğer belediyelerle 
yakınlaşmamızı sağladı. Uzun vadede Avrupa Ödülü’nün yeni kentlerle ve 
kuruluşlarla işbirliği ve yakınlık kurmamıza katkı sunacağından eminiz.  

■ Avrupa Ödülüne başvurmak isteyen belediyelere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Yaşadığımız çağda o kadar çok uyumsuzluğu aynı anda yaşıyoruz ki, hemen 
her gün bir yanımız acıyor. Öyleyse başka bir hayatı mümkün kılmanın tek yolu, 
uyumu artırmak. Bu amaçla çıktığınız yolda Avrupa değerlerini; demokrasiyi, 
insan haklarını, sürdürülebilirliği anlamak, benimsemek ve bu değerleri kent 
vizyonuna yansıtmak büyük önem taşıyor. Tüm uygulamalarıyla farklılıklara 
saygı duyan, demokrasiye yeni perspektifler kazandıran, kültürün birleştirici 
gücünü özümseyen, ve bütün bu nosyonları geleceğine yansıtan kentler, 
Avrupa Ödülü’nü kazanma yolunda avantajlı olacaktır.  Yurtdışındaki diğer 
belediyelerle ilişki ve işbirliğine, yerel yönetim kuruluşlarına üyeliklere ve Avrupa 
faaliyetlerine aktif katılıma ağırlık vermek de kilit derecede önemlidir.



BAKIŞ AÇILARI
Tiny Kox 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı

İki yıl süren Covid-19 pandemisinden ve Rusya 
Federasyonu’nun Ukrayna’ya karşı 24 Şubat 
2022’de başlattığı  saldırıdan sonra Avrupa 

kentleri şimdiye kadar görülmemiş güçlüklerle 
karşı karşıya kalmışlardır. Bu krizlerin en ağır 
yükünü çekmişler ve her seviyede olağanüstü 
kentler olduklarını kanıtlamışlardır.

Bu kentler, öncelikle pandemi esnasında, 
örneğin koruyucu maske dağıtarak, okullara 
Covid-19 korunma kitleri vererek ve kardeş 
kentlerde hastanelerin yoğunlukla baş ede-
mediği durumlarda hasta kabul edip bunların 
tedavilerini sağlayarak, aynı zamanda hastalıkla 

ilgili bilgilendirmeler yaparak ve önleyici ted-
birler alarak, öteki kentlere yardım etmek için 
tüm yetenek ve becerilerini seferber etmişlerdir. 
Bu açıdan kardeş kent uygulamaları karşılıklı 
yardımlaşmanın daha süratli ve daha etkili bir 
biçimde gerçekleştirilmesini sağlamıştır. 

Bunun yanı sıra, 1984’te oluşturulan Avrupa 
Ödülünü Kazanan Kentler Birliği, Avrupa beledi-
yelerinin birbiriyle iletişime girmesini ve birbir-
lerine yardım etmesini sağlamıştır. Ukrayna’ya 
karşı girişilen Rus saldırısının başından itiba-
ren bu ağda yer alan Ukrayna kentlerine çok 
büyük bir parasal ve manevi destek akışına 



tanık olunmuştur. Saldırının başlamasından 
bu yana 4,6 milyonu aşkın Ukraynalı mülteci 
ülkelerinden kaçarken, özellikle Polonya’daki 
Avrupa şehirleri bu mültecilere ev sahipliği yap-
mak için olağanüstü bir gayret göstermişlerdir. 
Ukraynalı ailelere yardım etmek üzere pek çok 
girişimde bulunulmuş ve Avrupa kıtasındaki 
kentlerdeki bu dayanışma Avrupa’ya ve bir 
bütün olarak Avrupa değerlerine yönelik güçlü 
bir mesaj vermiştir.  

Parlamenter Meclisin Başkanı olarak aynı 
zamanda, Ukrayna’nın gazi kentleri, kasaba-
ları ve köylerindeki yurttaşlarının karşı karşıya 
oldukları gündelik sorunların çözümünde 
kilit rol oynayan Ukrayna’nın seçilmiş yerel 
yöneticilerine de saygı ve takdirlerimi iletir ve 
Avrupa Parlamenter Meclisinin ve tüm Avrupa 

Konseyinin desteğinin arkalarında olduğunu 
ve Avrupa vatandaşlarının korunmasının des-
teklenmesi ve çatışmaya temel insan hakları 
ilkelerine uygun bir çözüm getirilmesi için elden 
gelen her şeyin yapıldığını bilmelerini isterim. 

Son olarak da, çok kısa bir süre önce 2022 yılı 
Avrupa Ödülünü kazanarak bu saygın ödülü 
İstanbul, Bursa ve Ankara’dan sonra kazanan 
dördüncü Türk şehri olan Türkiye’nin İzmir 
kenti belediye başkanına ve İzmirlilere samimi 
tebriklerimi iletirim. Kendilerine Avrupa’daki 
faaliyetlerinde başarılar dilerim.
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Avrupa Konseyi, Avrupa kıtasının önde gelen insan hakları kuruluşudur. Teşkilat Avrupa Birliğinin 
bütün üyeleri dâhil olmak üzere 46 üye devletten oluşmaktadır. 46 ulusal parlamentonun 
temsilcilerinden oluşan Parlamenter Meclis Avrupa’nın sosyal ve siyasi sorunlarıyla ilgili 
müzakerelerin yapıldığı ve tekliflerin sunulduğu bir platform niteliğindedir. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi dâhil olmak üzere, Avrupa Konseyinin pek çok sözleşmesinin kaynağı Meclistir.

Daha fazla bilgi için:
europrize.pace@coe.int
www.assembly.coe.int/europe-prize/
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  İki yıl süren Covid-19 pandemisinden ve Rusya Federasyonu’nun 
Ukrayna’ya karşı 24 Şubat 2022’de başlattığı  saldırıdan sonra 
Avrupa kentleri şimdiye kadar görülmemiş güçlüklerle karşı karşıya 
kalmışlardır. Bu krizlerin en ağır yükünü çekmişler ve her seviyede 
olağanüstü kentler olduklarını kanıtlamışlardır. 
Bu kentler, öncelikle pandemi esnasında, örneğin koruyucu maske 
dağıtarak, okullara Covid-19 korunma kitleri vererek ve kardeş 
kentlerde hastanelerin yoğunlukla baş edemediği durumlarda hasta 
kabul edip bunların tedavilerini sağlayarak, aynı zamanda hastalıkla 
ilgili bilgilendirmeler yaparak ve önleyici tedbirler alarak, öteki kentlere 
yardım etmek için tüm yetenek ve becerilerini seferber etmişlerdir. 
Bu açıdan kardeş kent uygulamaları karşılıklı yardımlaşmanın daha 
süratli ve daha etkili bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamıştır.”

Tiny Kox 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı
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