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ÖNSÖZ

‹stanbul Sanayi Odas› olarak Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne uyum
sürecinde KOB‹’lerin öncelikli olarak desteklenmesi gerekti¤ine
inanmaktay›z. Odam›z bünyesinden 2008 y›l›ndan bu yana faaliyet
gösteren ve Avrupa Komisyonu taraf›ndan KOB‹’lere AB, d›fl ticaret
ve teknoloji alan›nda hizmet sunmak amac›yla kurulan Avrupa ‹fllet-
meler A¤› projesi kapsam›nda KOB‹’lerimize Avrupa Birli¤i’ne uyum
sürecinde destek vermekteyiz. 

Avrupa Birli¤i kaynakl› mali yard›mlar ve firmalar›n bu yard›mlar-
dan yararlanma koflullar›, Avrupa ‹flletmeler A¤›’n›n en fazla soru
ald›¤› konular›n bafl›nda gelmektedir. Merkezimiz, bu sorular›
yan›tlaman›n yan› s›ra bilgilendirici seminerler de düzenlemektedir.

Ayr›ca, bu konulardaki bilgi ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla
KOB‹’lere yönelik özel desteklerle ilgili ayd›nlat›c› bir broflür
yay›nlaman›n son derece önemli ve gerekli oldu¤una inan›yoruz. Bu
amaçla haz›rlanan “‹flletmelere Yönelik AB Destekleri” isimli
broflürümüzün çal›flmalar›n›zda faydal› olmas›n› diliyoruz.

Mete MELEKSOY
Genel Sekreter
‹stanbul Sanayi Odas›
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Avrupa Birli¤i – Türkiye iliflkileri, müzakere süreci ve mevzuata uyum
çal›flmalar› ile siyasi ve hukuki bir boyutta ilerlerken, Avrupa Birli¤i’nin
deste¤iyle gerçeklefltirilen projeler tam üyeli¤e haz›rl›k sürecini kamuoyunda
daha görünür hale getiriyor.

Avrupa Birli¤i’nin temelde uyum sürecini desteklemek amac›yla sa¤lad›¤› mali
yard›mlar; gerçeklefltirilen projelerle altyap› yat›r›mlar›na, e¤itim seminerle-
rine, istihdam imkan›na ve buna benzer kamuoyunu da do¤rudan ilgilendiren
etkinliklere dönüflürken Avrupa Birli¤i üyeli¤ine haz›rl›k süreci farkl› bir boyu-
tuyla etkisini gösteriyor.  

Avrupa Birli¤i fonlar› sa¤lad›¤› finansman deste¤i aç›s›ndan firmalar›n da en
çok bilgilenmek istedi¤i konular›n bafl›nda geliyor. 

Toplumdaki genel kan› Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’nin her yerinde, projesi olan
kifli ya da kurulufllara mali destek sa¤lad›¤› yönünde olsa da asl›nda AB
taraf›ndan sa¤lanan mali yard›mlar›n belirlenmifl öncelikleri var. Avrupa
Birli¤i’nin Türkiye’ye sa¤lad›¤› fonlar Türkiye’nin üyeli¤e haz›rl›k sürecini
desteklemek (AB mevzuat›n›n uyumlaflt›r›lmas›, kurumsal kapasitenin
art›r›lmas›, bölgeler aras› eflitsizliklerin giderilmesi) amac›yla kullan›ld›¤›ndan
baflta Bakanl›klar ve kamu kurulufllar› proje sunulabilmekte, iflletmeler ise bu
projelerde daha çok hedef grup (dolayl› faydalan›c›) olarak yer alabilmekte-
ler. 

Bu yay›n›m›zda, Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’ye yönelik destekleri; Kat›l›m Önce-
si Mali Yard›m Arac›, Topluluk Programlar› ve Avrupa Yat›r›m Bankas› Kredileri
bafll›klar› alt›nda genel bir çerçevede incelenirken, Avrupa Birli¤i’nin iflletme-
ler için yaratt›¤› f›rsatlara da yer veriliyor.

G i r i fl
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Avrupa Birli¤i taraf›ndan Türkiye’ye sa¤lanan mali destekler, 2007 y›l›ndan
itibaren Birli¤in aday ve adayl›k yolundaki ülkelere yönelik oluflturdu¤u
“Kat›l›m Öncesi Mali Yard›m Arac›” (Instrument for Pre-accession Assistance-
IPA) kanal›yla aktar›lmaya baflland›. 

2007–2013 y›llar› aras›nda IPA bünyesinde gerçeklefltirilecek olan projeler
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlardaki
entegrasyonunu destekleme amac›n› tafl›yor. Bu mali yard›mlar kapsam›nda
Türkiye’nin 2007–2010 y›llar› aras›nda toplam 2 milyar Euro mali destek
almas› bekleniyor.

Proje Sahipleri Hangi Koflullarda AB Fonlar›ndan Yararlanabilir?

Türkiye’ye sa¤lanan mali yard›mlar›n hangi alanlar› kapsayaca¤› Avrupa
Komisyonu yetkilileri ve Türkiye’den Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i gibi
kurumlar›n çal›flmalar›yla belirleniyor. Projeler art›k Brüksel’den de¤il Avrupa

K a t › l › m  Ö n c e s i  M a l i  Y a r d › m  A r a c ›

AB Mali Yard›mlar›

• Kat›l›m Öncesi Mali Yard›m Arac› (IPA)

• Topluluk Programlar›

• Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Program›
• 7. Çerçeve Program›
• Hayat Boyu Ö¤renim Program›
• Gençlik Program›
• Kültür Program›
• Avrupa Kültür Baflkentleri Eylemi 
• Progress Program›
• Gümrükler 2013
• Fiscalis 2013

• Avrupa Yat›r›m Bankas› Kredileri 

Avrupa Komisyonu’na do¤rudan sunulan projelerin desteklenmesi
Topluluk Programlar› haricinde mümkün de¤il. Bir proje sahibinin AB
fonlar›ndan yararlanabilmesi için, söz konusu projenin konusunun,
Türkiye ile Avrupa Komisyonu aras›nda yap›lan y›ll›k programlama
toplant›lar›nda öncelikler aras›na al›nm›fl olmas› gerekir. Herhangi bir
proje konusunun y›ll›k programlamaya dâhil edilmesi için ise, bu
toplant›lara kat›lan Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i’ne ya da ilgili
Bakanl›klara iletilmifl olmas› gerekir. Proje sahipleri, ancak kendi alan-
lar›nda teklif ça¤r›s› yap›ld›¤›nda ya da ihale aç›ld›¤›nda baflvuruda
bulunabilirler.
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Birli¤i Genel Sekreterli¤i koordinatörlü¤ünde ve Merkezi ‹hale ve Finans
Birimi’nin yürüttü¤ü ihale ve ödeme prosedürleri çerçevesinde yürütülüyor. 

Türkiye’nin 1996-2006 y›llar› aras›nda ald›¤› toplam hibe miktar› 1,5 milyar
Euro’yu aflt›.

1996-2006 y›llar› aras›nda gerçeklefltirilen projelerin konu da¤›l›m›:

2007–2013 y›llar› aras›nda Avrupa Birli¤i ve Türkiye’nin ortak çal›flmas› ile
belirlenen alanlarda desteklenecek projeler befl ana bafll›k alt›nda toplan›yor:

•  Geçifl dönemi deste¤i ve kurumsal kalk›nma – I. Bileflen 
•  Bölgesel ve S›n›r Ötesi ‹flbirli¤i – II. Bileflen 
•  Bölgesel Kalk›nma – III. Bileflen 
•  ‹nsan Kaynaklar› Gelifltirme – IV. Bileflen 
•  K›rsal Kalk›nma – V. Bileflen

IPA kapsam›nda 2007–2010 y›llar› aras›nda verilmesi öngörülen hibe miktarlar›

K a t › l › m  Ö n c e s i  M a l i  Y a r d › m  A r a c ›
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Bölgesel Kalkınma �nsan Kaynaklarının Geli�tirilmesi

Çevre ve Ula�tırma Siyasi Kriterler

�ç Pazar, Gümrük Birli�i, Enerji ve Telekomünikasyon Kamu Finansmanı, �statistik ve Katılım Süreci Deste�i

Kırsal Kalkınma Sivil Toplum Diyalo�u

Sınır Ötesi ��birli�i

Kaynak: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

B‹LEfiENLER 2007 2008 2009 Toplam
(milyon €€)

Geçifl Deste¤i ve
Kurumsal
Yap›lanma

256,7 250,2 233,2 740,1

S›n›r Ötesi ‹flbirli¤i 2,1 8,8 9,4 20,3

Bölgesel Kalk›nma 167,5 173,8 182,7 524
‹nsan Kaynaklar› 50,2 52,9 55,6 158,7

K›rsal Kalk›nma 20,7 53,0 85,5 159,2

Toplam (milyon €€) 497,2 538,7 566,4 1.602,3

Kaynak: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
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K a t › l › m  Ö n c e s i  M a l i  Y a r d › m  A r a c ›

IPA kapsam›nda verilecek hibelerin kullan›m›ndan sorumlu Bakanl›klar önce-
likle operasyonel programlar haz›rlayarak söz konusu bileflenle ilgili gerçek-
lefltirilecek projelerin amaçlar›n›, hangi alanlarda haz›rlanabileceklerini ve
faydalan›c›lar›n› belirliyorlar.

1. Geçifl Dönemi Deste¤i ve Kurumsal Kalk›nma – I. Bileflen

Hangi projeler destekleniyor?

Kurumsal düzeyde Türkiye’nin AB müktesebat›na uyumu ve müktesebat›n
uygulanmas› için gerekli altyap›y› oluflturma amac›yla gerçeklefltirilecek pro-
jeler destekleniyor.  

Bu kapsamda ayr›ca “Sivil Toplum Diyalogu”nun gelifltirilmesi kapsam›nda
gerçeklefltirilecek ve gelifltirilecek ortakl›klar yoluyla adayl›k (uyum) süreci,
üyelik ve müktesebata uyumla ilgili deneyimlerin paylafl›lmas›n› hedefleyen
projeler de destekleniyor. 

Bileflen kapsam›nda da¤›t›lacak hibelerden sorumlu kurulufllar kimler?

Bu bileflen kapsam›nda sa¤lanacak hibelerin koordinasyonu, da¤›t›m› ve kul-
lan›m›ndan sorumlu kurulufllar Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i (ABGS) ve
ilgili kamu kurulufllar›. 

Kimler hibelerden faydalanabilir?

Kurumsal kapasitenin gelifltirilmesi kapsam›nda kamu kurulufllar› hibeden
faydalanabilirken, sivil toplum diyalogunun gelifltirilmesi kapsam›nda ise sivil
toplum kurulufllar›, belediyeler, üniversiteler, sektörel dernekler, odalar, vb.
kurumlar hibelerden faydalanabiliyor.

Operasyonel Program: Bakanl›klar taraf›ndan haz›rlanan Operasyonel
Programlar, verilecek hibe kapsam›nda haz›rlanacak projeler için yol hari-
tas›n› oluflturuyor. Bir baflka deyiflle projelerin hangi alanlarda, hangi
kurumlar taraf›ndan ve hangi hedefler do¤rultusunda, kimlerin yarar›na
haz›rlanaca¤›n› operasyonel programlar belirliyor.
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K a t › l › m  Ö n c e s i  M a l i  Y a r d › m  A r a c ›

2. Bölgesel ve S›n›r Ötesi ‹flbirli¤i – II. Bileflen

Hangi projeler destekleniyor?

Komflu ülkeler aras›nda ekonomik ve sosyal kalk›nma, çevre, do¤al ve kültürel
miras, kamu sa¤l›¤›, organize suçlarla mücadele gibi “ortak fayda” ilkesi ile
gelifltirilecek projeler destekleniyor. 

Bileflen kapsam›nda da¤›t›lacak hibelerden sorumlu kurulufllar kimler?

Bu bileflende koordinatörlü¤ü Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i yürütüyor.

Kimler hibelerden faydalanabilir?

S›n›r illerinin idari birimleri, kolluk güçleri, belediyeler (yerel yönetimler),
odalar ve borsalar gibi kurumlar bu kapsam›nda sa¤lanan hibelerden yarar-
lanabiliyorlar.

‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan gerçeklefltirilen “‹SO AB
OKULU” adl› proje “Sivil Toplum Diyalo¤u: Avrupa Bilgi
Köprüleri” Program› kapsam›nda gerçeklefltirildi.
Macaristan Ticaret ve Sanayi Odas› ve Polonya Ticaret

Odas› ile kurulan ortakl›klarla gerçeklefltirilen projede ‹SO ve sektörel
dernek çal›flanlar› Avrupa Birli¤i, mevzuat›, politikalar› ve Türkiye’nin
müzakere süreci konular›nda bilgilendirildi ve proje süresince Polonya ve
Macaristan ifl dünyas›n›n ve kamu kurulufllar›n›n müzakere süreci ve üye-
lik ile ilgili deneyimleri paylafl›ld›.

Daha önce de desteklenen S›n›r Ötesi ‹flbirli¤i bilefleninde, Aral›k 2007 –
Aral›k 2008 tarihleri aras›nda, Edirne Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n Burgas
Ticaret ve Sanayi Odas› iflbirli¤i ile “Türkiye Bulgaristan Bölgesel Ekonomik
Bütünleflme” proje bafll›¤› alt›nda Türk ve Bulgar firmalar›n ihracat ve itha-
latlar›nda karfl›laflt›klar› sorunlara ortak çözüm önerileri getirilmesi, fir-
malar›n do¤ru müflterilere ulaflmalar›n› kolaylaflt›rmak ve 2 bölge
aras›ndaki ticareti art›rmak için Odalar aras› iflbirli¤inin güçlendirilmesine
iliflkin çal›flmalar yap›lm›flt›r.
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K a t › l › m  Ö n c e s i  M a l i  Y a r d › m  A r a c ›

3. Bölgesel Kalk›nma – III. Bileflen

Hangi projeler destekleniyor?

Bu bileflenin ana hedefi bölgeler aras› eflitsizli¤in giderilmesi yönünde gerçek-
lefltirilecek projelerin ve altyap› çal›flmalar›n›n desteklenmesi.

Bileflen kapsam›nda da¤›t›lacak hibelerden sorumlu kurulufllar kimler?

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤› ve Ulaflt›rma Bakanl›¤›
haz›rlad›klar› operasyonel programlar kapsam›nda hibelerin koordinasyonunu
yürütüyorlar. 

Kimler hibelerden faydalanabilir?

Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan Ordu, Erdemli, Lüleburgaz, Amasya,
Akflehir, Erzincan, Ceyhan, Do¤ubayaz›t, Manavgat, Çorum, Konya, Bal›kesir,
Ercifl, Erzurum, Diyarbak›r ve Seydiflehir’de gerçeklefltirilmekte olan at›k su ve
kat› at›k projeleri destekleniyor.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n operasyonel program› kapsam›nda ise daha çok
altyap› çal›flmalar›na a¤›rl›k verilirken özellikle demiryollar› ve limanlar›n
altyap›s›n› gelifltirmeye yönelik projeler gerçeklefltiriliyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ise bölgesel rekabet alan›nda haz›rlad›¤› projeyi
uygulamak üzere 2007 y›l› Kas›m ay› itibariyle tan›t›m faaliyetlerine bafllad›.

Bakanl›¤›n Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program›’n›n temel
amaçlar›; ifl ortam›n›n iyilefltirilmesi, iflletme kapasitelerinin artt›r›lmas› ve
giriflimcili¤in desteklenmesi. Bu kapsamda kamu kurulufllar›, KOB‹ ve ifl destek
ajanslar› ile kar amac› gütmeyen kurulufllar, bölgesel dernekler, birlikler, özel-
likle de Odalar ve Borsalar proje sunabilecekler ve bu projelerin ana hedef
kitlesini KOB‹’ler oluflturacak. Dolay›s›yla programdan KOB‹’ler dolayl› fay-
dalan›c› olarak yararlanabilecekler. KOB‹’ler proje teklifi sunarak do¤rudan
faydalan›c› olamayacak ve daha önceki Kat›l›m Öncesi Mali Yard›mlar›n aksine
hibe deste¤i alamayacaklar. AB’den hibe deste¤i almak isteyen KOB‹’lerin bir
araya gelerek ortak fayda sa¤lamak amac›yla Organize Sanayi Bölgeleri veya
sektörel dernekler gibi kurumlar arac›l›¤›yla proje teklifi sunmalar› gerekiyor.

Çevre ve Orman Bakanl›¤› Operasyonel Program› için Bakanl›¤›n  internet
sitesi (www.ipa.gov.tr) ziyaret edilebilir.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Operasyonel Programa
Bakanl›¤›n internet adresinden (www.ubak.gov.tr) ulafl›labilir.



11

K a t › l › m  Ö n c e s i  M a l i  Y a r d › m  A r a c ›

Kaynak: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›

Programda projelerin uygulanaca¤› bölgeler seçilirken özellikle kalk›nmada
öncelikli yörelere öncelik tan›nd› ve kifli bafl›na düflen milli geliri Türkiye orta-
lamas›n›n %75’inin alt›nda kalan iller seçildi.

Programda desteklenecek ana bafll›klar

Sanayi altyap›s›n›n gelifltirilmesi

Yeni mali araçlar›n oluflturulmas›
ve gelifltirilmesi

AR&GE, ‹novasyon, Teknoloji ve
Bilgi Teknolojileri altyap›s›n›n
gelifltirilmesi

Turizm altyap›s›n›n gelifltirilmesi
ile pazarlama ve tan›t›m
faaliyetlerinin iyilefltirilmesi

‹flletmelere temel bilgi ve
dan›flmanl›k deste¤i sa¤lanmas›

Sanayi sektörleri aras›nda
iflbirli¤inin güçlendirilmesi

Gerçeklefltirilmekte olan projeler

Gaziantep Bölgesel endüstriyel
Tasar›m ve Modelleme Merkezi’nin
kurulmas›, fianl›urfa’da lisansl›
depoculuk altyap›s›n›n haz›rlanmas›
için hububat ve mercimek depolama
tesisi kurulumu, Trabzon’da peynir
alt› suyu tozu üretim tesisinin kurul-
mas›

Projeler henüz planlama aflamas›nda

Erzurum’da Tasar›m ve Planlama
sürekli Ar-Ge E¤itim ve Dan›flmanl›k
Merkezi Projesi, Trabzon Yeniçam
Tersane Sahas›’nda “Üretim Destek
Atölyesi” Kurulmas› 

Ardahan Yaln›zçam K›fl Sporlar› ve
Yayla Turizmi ‹yilefltirme projesi,
Mardin Kültürel Turizm Merkezi’nin
kurulmas›

Amasya’da Giriflimci ve KOB‹
Merkezi’nin kurulmas›, Bafra ‹fl
Gelifltirme ve ‹hracat› Destekleme
Merkezi’nin kurulmas›

Güneydo¤u Anadolu’da ‹ki ifl
Kümesinin Hayata Geçirilmesi, GAP
illeri Ç›rç›r-Press iflletmelerinin koor-
dinasyon ve iflbirlikleri projesi
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K a t › l › m  Ö n c e s i  M a l i  Y a r d › m  A r a c ›

Kaynak: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›

Düzey II bölgelerinde yer alan 43 il aras›ndan seçilen 15 cazibe merkezi ilin ise
tüm fonun %70-80’ini almas› bekleniyor. Cazibe merkezi olarak belirlenen
iller Çank›r›, Samsun, Trabzon, Sivas, Kayseri, Erzurum, Malatya, Elaz›¤, Kars,
Van, Batman, Diyarbak›r, fianl›urfa, Gaziantep ve Kahramanmarafl.

Kaynak: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›

Ki i ba ına dü en milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin üstünde kalan Düzey II bölgeleri  

Ki i ba ına dü en milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan Düzey II bölgeleri 

Operasyonel Programda yer alan “Cazibe Merkezleri” nas›l seçilmifltir?
“Cazibe Merkezleri” Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› taraf›ndan
demografi, istihdam, e¤itim, sa¤l›k, sanayi, tar›m, finansa iliflkin refah
göstergeleri gibi 32 de¤iflken göz önünde bulundurularak seçilmifltir. 15 ca-
zibe merkezinin çevre il ve bölgelerle iflbirlikleri kurarak bölgesel
farkl›l›klar›n giderilmesinde rol oynamas› beklenmektedir.
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K a t › l › m  Ö n c e s i  M a l i  Y a r d › m  A r a c ›

Program kapsam›nda 43 ilin her biri için kendi rekabet güçlerine göre önce-
likli sektörler belirlendi. 

Cazibe Merkezleri ve çevre illeri aras›nda oluflturulacak iflbirli¤i dahilinde
sunulacak projeler ise daha çok tercih ediliyor. Proje ça¤r›lar› operasyonel

program›n haz›rland›¤› kurum (Bakanl›klar) taraf›ndan duyuruluyor.

4. ‹nsan Kaynaklar›n›n Gelifltirilmesi – IV. Bileflen

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan koordine edilecek ‹nsan
Kaynaklar›n›n Gelifltirilmesi bilefleninde temel amaçlar iflsizlik oran›n›n
azalt›lmas›, ifl olanaklar›n›n yarat›lmas› ve kad›nlar›n ve gençlerin ifl gücüne
kat›l›m›n›n art›r›lmas›. Kad›n giriflimcili¤i, kad›n ve gençlerin istihdam
edilebilirli¤i AB fonlar›nda her zaman öncelikli konu olarak yer almakta.
‹nsan Kaynaklar›n›n Gelifltirilmesi bilefleninde haz›rlanacak projeler ayn›
zamanda Bölgesel Kalk›nma bilefleninde gerçeklefltirilecek projeler için de
insan kayna¤› yetifltirmeyi hedefliyor. Bir önceki bölümde de¤indi¤imiz
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program› çerçevesinde gerçekleflti-
rilen projelerde ortaya ç›kacak istihdam ihtiyac›n› karfl›lamak üzere bu iki
bileflen koordineli olarak yürütülecek.

Projelerin seçimi ve fonlar›n tahsis edilmesinden sonra, y›l içinde her prog-
ram için ayr› teklif ça¤r›lar› yay›mlan›r ve ihaleler aç›l›r. Bu teklif
ça¤r›lar›ndan ve ihalelerden haberdar olmak için http://ec.europa.eu/euro-
peaid/cgi/frame12.pl/, www.avrupa.info.tr , www.mfib.gov.tr ve
http://ipa.stb.gov.tr/ adreslerini sürekli olarak takip etmek faydal› olacakt›r.

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program›nda daha önce ayn› böl-
gelerde uygulanm›fl AB Hibe Programlar›ndan farkl› olarak KOB‹’lere pro-
jeleri karfl›l›¤›nda do¤rudan hibeler verilmeyecek. Bunun yerine hibeler
KOB‹’leri temsil eden üst kurulufllara verilecek. Operasyonel Program ile
ilgili ayr›nt›l› bilgiye Bakanl›¤›n internet sitesinden (http://ipa.stb.gov.tr/)
ulafl›labilir.
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5. K›rsal Kalk›nma- V. Bileflen

Proje ça¤r›lar›n›n IPARD (IPA Rural Development) bafll›¤› alt›nda yay›nland›¤›
ve k›rsal kalk›nman›n hedeflendi¤i projelerde iki uzun vadeli amaç var:

• Türkiye’deki g›da sektörünün AB standartlar›na uyumu,
• Tam üyelik sonras›nda Avrupa Birli¤i’nin k›rsal kalk›nma programlar›n› 

uygulayacak idari yap›n›n haz›rlanmas›.

Bu amaçlar do¤rultusunda belirlenen proje alanlar› ve sektörleri ise flu
flekilde: 

• Baflta süt ve et üreten tar›msal iflletmelerin yeniden yap›land›r›lmas› ve
AB standartlar›na ulaflt›r›lmas›na yönelik yat›r›mlar 

• Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile meyve-sebze ve su ürünlerinin
ifllenmesi ve pazarlanmas›n›n yeniden yap›land›r›lmas› ve AB standart-
lar›na ulaflt›r›lmas›  

• Çevrenin ve biyolojik çeflitlili¤in korunmas›
• K›rsal turizm, kültür bal›kç›l›¤›, ar›c›l›k, t›bbi ve aromatik özelli¤i olan 

bitkilerin üretimi gibi k›rsal ekonomik faaaliyetlerin çeflitlendirilmesi ve
gelifltirilmesi 

IPARD kapsam›nda aç›lan proje ça¤r›lar›na sorumu kurulufl olan Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤›’nn web sitesinden (www.tarim.gov.tr) ulaflmak mümkün.
IPARD kapsam›nda aç›lan proje ça¤r›lar›ndan iflletmeler do¤rudan faydala-
nabilmekte olup iller baz›nda s›n›rlama getirilebiliyor.

Örne¤in 2010 y›l›n›n A¤ustos ay›nda aç›lan ve süt üretimi yapan tar›m ifllet-
melerinin modernizasyonu, teknolojik ekipman al›m›, süt sa¤›m ve depolama
odas›n›n yap›m› ve/veya yenilenmesi gibi alanlarda desteklerin verildi¤i proje
teklif ça¤r›s›nda mali destekten Afyonkarahisar, Amasya, Bal›kesir, Çorum,
Erzurum, Isparta, Kahramanmarafl, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas,
fianl›urfa, Tokat ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren iflletmeler yararla-
nabiliyor. Mali destek oran› iflletme bafl›na 15.000 Euro ile 1 milyon Euro
aras›nda de¤ifliyor.

K a t › l › m  Ö n c e s i  M a l i  Y a r d › m  A r a c ›

Daha önceki mali yard›m döneminde K›rsal Kalk›nma kapsam›nda süt ve
süt ürünleri üretimi, hayvanc›l›k (ar›c›l›k, koyunculuk), serac›l›k gibi alan-
larda üniversiteler, kooperatifler, sivil toplum kurulufllar›, yerel yönetimler,
sanayi ve ticaret odalar› taraf›ndan gerçeklefltirilen projeler desteklendi. 
Ayr›nt›l› bilgiye Tar›m Bakanl›¤›’n›n D›fl ‹liflkiler ve Avrupa Toplulu¤u
Koordinasyon Dairesi Baflkanl›¤›’n›n internet sayfas›ndan
(http://diabk.tarim.gov.tr/) ulafl›labilir.
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Türkiye’nin AB üyeli¤i aç›s›ndan öncelikli alanlarda yap›lan teklif ça¤r›lar›na
proje haz›rlaman›n yan›s›ra, Türkiye’nin dahil oldu¤u Avrupa Toplulu¤u
Programlar›’na kat›lmak da mümkün. Türkiye’de gerekli koflullara uyan kuru-
lufllar, AB’den destek almak için bu programlara baflvurabilirler.

Türkiye’deki kifli ya da kurulufllar›n Topluluk Programlar›ndan yararla-
nabilmesi için Türkiye’nin her kat›l›mc› ülke gibi y›ll›k aidat yat›rmas› gereki-
yor. Türkiye’nin kat›l›m›n›n sa¤lanmas› ile bireyler, flirketler, sivil toplum kuru-
lufllar› ve ulusal kurumlar Topluluk Programlar›ndan her AB üyesi ülke gibi
ayn› haklar ve flartlar kapsam›nda yararlanabiliyorlar.

Türkiye’nin aktif olarak kat›ld›¤› Topluluk Programlar› flunlard›r: 

7. Çerçeve Program› (2007–2013):

Program›n Türkiye’deki koordinatörlü¤ünü TÜB‹TAK üstlenmektedir.
Gelece¤in teknolojilerini gelifltirmeyi ve AR&GE faaliyetlerinde uluslararas›
iflbirliklerini desteklemeyi hedefleyen Program kapsam›nda verilen hibeler-
den KOB‹’ler, sanayinin önde gelen kurulufllar› ve araflt›rma kurumlar›
(üniversiteler ve araflt›rma enstitüleri)  faydalanabiliyorlar. Toplam 53,2 milyar
Euro’luk bütçeye sahip olan 7. Çerçeve Program›nda KOB‹’ler de bilim ve
teknoloji alan›ndaki AR&GE faaliyetleri (yeni ürün / teknoloji gelifltirme) için
hibelerden yararlanabilir ve program kapsam›nda AR&GE harcamalar›n›n
%75’i ve toplam harcamalar›n›n %80’i finanse edilebilir. Bu noktada önemli
olan KOB‹’lerin AR&GE faaliyetlerini gerçeklefltirebilmek için Programa
kat›lan ülkelerdeki kurum ve/veya kurulufllarla uluslararas› ortakl›k kur-
malar›d›r.

KOB‹’ler 7. Çerçeve Program›’nda yer alan ‹flbirli¤i Özel, Kifliyi Destekleme ve
Kapasiteler Özel Programlar›’na baflvurabiliyorlar. ‹flbirli¤i Özel Program›nda
AR-GE kapasitesi yüksek KOB‹’lerin projeleri desteklenirken, ‹flbirli¤i Özel

T o p l u l u k  P r o g r a m l a r ›

7. Çerçeve Program› hakk›nda detayl› bilgiye
ulaflabilece¤iniz kaynaklar:

- ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›nda yay›nlanan
Avrupa Birli¤i Çerçeve Programlar› El Kitab›,

- 7. Çerçeve Program› internet sitesi:
www.fp7.org.tr

- CORDIS (Avrupa Komisyonu Bilim ve 
Teknoloji Portal›):
http://cordis.europa.eu/
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T o p l u l u k  P r o g r a m l a r ›

Program›’nda AR&GE alan›ndaki çal›flmalar›n› gelifltirmek amac›yla bir
akademisyen istihdam etmeyi isteyen KOB‹’lere destek veriliyor. 

Kapasiteler Özel Program›nda ise AR&GE kapasitesi düflük KOB‹’lerin kapa-
sitelerini art›rma ve bu yolla yeni ürünlerin gelifltirilmesi hedefleniyor.
Kapasiteler Özel Program›nda iki ana konu destekleniyor:

• KOB‹’lere yönelik araflt›rmalar,
• KOB‹ Birliklerine yönelik araflt›rmalar.  

Bu iki alanda da KOB‹’lerin ya da KOB‹’leri temsil eden flemsiye kurulufllar›n
AR&GE alan›ndaki çal›flmalar› destekleniyor. fiemsiye kurulufllar taraf›ndan
gerçeklefltirilen projelerde proje ç›kt›lar›n›n (yeni ürün/hizmet) kuruluflun
üyeleriyle de paylafl›lmas› öngörülüyor.

Neden KOB‹’ler?

Türkiye’de oldu¤u gibi Avrupa Birli¤i’nde de tüm firmalar›n %99’u KOB‹’ler-
den olufluyor. AB’deki KOB‹’ler Avrupa GSY‹H’sinin üçte ikisini yarat›yor ve 75
milyon ifl imkân› (istihdam›n 2/3’ü) sa¤l›yorlar. Dolay›s›yla Avrupa Birli¤i’nde
KOB‹’lerin ekonomiye katk›lar›n› ve kapasitelerini art›rmak öncelikli hedefler
aras›nda yer al›yor. (Türkiye’de KOB‹’lerin istihdam sa¤lamadaki pay› %76,7
iken yarat›lan katma de¤er sadece %38.) Türkiye’nin AB ile uyumlaflt›rd›¤›
KOB‹ tan›m›na kitapç›¤›n S›k Sorular Sorular bölümünden ulaflmak mümkün.

KOB‹’ler Yarar›na Araflt›rmalar

7. Çerçeve Program›’nda hem KOB‹’lerin hem de KOB‹’leri temsil eden üst
kurulufllar›n (birlik, dernek) yararlanabilece¤i projeler destekleniyor.

Bu projelerin amac›, KOB‹’lerin AR&GE ve inovasyon kapasitesini art›rmak ve
yeni teknolojiler ve ürünler gelifltirmelerini teflvik etmek.                                 

Bu projelerde AR&GE kapasitesi olmayan ancak teknoloji bilgisini gelifltirmek
isteyen KOB‹’ler birleflerek bu çal›flmay› yapabilecek araflt›rma enstitüleri,
üniversiteler gibi kurumlar ile konsorsiyum kurabiliyorlar. Konsorsiyumlar
uluslararas› iflbirlikleri ile kuruluyor.

Türk firmalar› da 7. Çerçeve Program› kapsam›nda baflar›l› projeler gerçek-
lefltiriyor. Troyka Makine G›da San. Dan›flmanl›k ve Pazarlama Ltd. fiti’nin
ortak olarak yer ald›¤› projede elma suyu üretiminde pazarlardaki çürük
meyveler ya da di¤er meyve ifllemlerinin art›klar› yerine, özel yetifltirilmifl
ve harmanlanm›fl çeflitlerin kullan›m›, meyve suyundaki fleker oran›n›
düflürmek ve lif eklemek suretiyle elma suyu ticaretine de¤er kazand›rmak
hedefleniyor.
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“KOB‹’ler yarar›na araflt›rmalar” proje ça¤r›s›n›n en önemli ve ay›rt edici özel-
li¤i ise konu s›n›rlamas›n›n olmamas›.

Projelere kat›lma ve Ortak bulma

7. Çerçeve Program› kapsam›nda gerçeklefltirilen projelerde koordinatör
olarak yer almak ve uluslararas› konsorsiyumu yönetmek zor bir görev. Bu
yüzden KOB‹’lerin ilk etapta projelerde ortak olarak veya proje ç›kt›lar›n›n
test edilmesi aflamalar›nda son kullan›c› olarak yer almalar› önerilir.

Ortak bulmak için ise KOB‹’lerin 7. Çerçeve Program›’n›n internet sitesinde
(www.fp7.org.tr) yer alan Ortak Arama Duyurular›n› takip etmek gerekiyor.  

7. ÇP’de baflar›l› proje teklifi nas›l yaz›lmal›?

• Ça¤r›da yer alan hedefler ile tam uyumlu,
• AB yarar›na getirisi olan (yeni ürün ve teknoloji gelifltirme)
• Günün bilimsel ve teknolojik düzeyinin ötesinde,

• Teknolojik risk tafl›yan projeler olmal›d›r.

Sadece destek almay› amaçlayan, mevcut teknolojik düzeyi ilerletmeye katk›
sa¤lamayan, ürün gelifltirmeye yönelik, teknolojik riski düflük, bir di¤er
deyiflle teknik aç›dan kolayl›kla yap›labilecek, tüm çal›flmalar›n tek bir kurum
içinde yap›lmas›n›n mümkün olmas› nedeniyle uluslararas› bir ortakl›¤a ve
iflbirli¤ine ihtiyaç duyulmayan projeler 7. Çerçeve Program›’na uygun projeler
de¤ildir.

T o p l u l u k  P r o g r a m l a r ›

7. Çerçeve Program›’na iliflkin daha detayl› bilgiye Avrupa ‹flletmeler A¤›
‹stanbul Merkezi taraf›ndan yay›nlanan “KOB‹’ler için AB 7. Çerçeve
Program›” kitapç›¤›ndan ya da “www.aia-istanbul.org” web sitesinden
ulaflmak mümkün.
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Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Program› 
(Competitiveness and Innovation Framework 
Programme – CIP):

Temel amac› iflletmelerin, özellikle de KOB‹’lerin rekabet edebilirli¤ini
art›rmak olan ve bu do¤rultuda çevre dostu ve yenilikçi faaliyetleri
destekleyecek olan program›n 3 bilefleni bulunuyor:

Giriflimcilik ve Yenilik Program› kapsam›nda 2003 y›l›ndan bu
yana ‹stanbul Sanayi Odas› bünyesinde de faaliyet gösteren
Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilik Aktar›m Merkezleri
(IRC) Avrupa Komisyonu taraf›ndan Avrupa ‹flletmeler A¤›
Enterprise Europe Network ad› alt›nda tek bir çat› alt›nda

birlefltirildi.

2008 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren Avrupa ‹flletmeler A¤› Merkezleri ile
baflta KOB‹’ler olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara tek
bir noktadan daha kapsaml› hizmet veriliyor.

Bugün Avrupa ‹flletmeler A¤› kapsam›nda 47 ülkede 572 kurulufl bünyesinde
faaliyet gösteren merkezlerde 3000’e yak›n uzman hizmet veriyor. 

Avrupa ‹flletmeler A¤› merkezleri ile KOB‹’ler; AB mevzuat›, hibeleri ve kredi-
ler, ticari iflbirli¤i ile teknoloji transferi ve Ar – Ge alan›nda sa¤lanan destek-
lere ve talep edilen iflbirliklerine iliflkin tek bir noktadan ulaflabiliyor. 

Avrupa ‹flletmeler A¤› ‹stanbul Merkezi taraf›ndan ücretsiz olarak sunulan
hizmetlere broflürün 33. sayfas›nda detayl› olarak anlat›lmakta olup, tüm
detaylara www.aia-istanbul.org adresinden ulaflmak mümkün.

Giriflimcilik ve Yenilik Program› kapsam›nda Avrupa Komisyonu KOB‹’lerin
do¤rudan baflvurabilece¤i proje ça¤r›lar› da yay›nl›yor.

T o p l u l u k  P r o g r a m l a r ›

Bileflen Yetkili Kurum Bütçe

Giriflimcilik ve Yenilik
Program›

T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›

2,17 milyar Euro

Bilgi ve ‹letiflim
Teknolojileri Politikalar›

Destek Program›

Devlet Planlama Teflkilat›
Müsteflarl›¤› Bilgi
Toplumu Dairesi

728 milyon Euro

Avrupa Ak›ll› Enerji ve
Teknoloji Program›

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤›

727 milyon Euro
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Bu kapsamda yay›nlanan Eko Inovasyon (Eco-Innovation) teklif ça¤r›s›na
Türkiye’de faaliyet gösteren KOB‹’ler de baflvurabiliyor. fiu ana kadar 2 kez
ça¤r›s› yay›nlanan Eko-Inovasyon için her y›l ça¤r› aç›l›yor. 

Eko-Inovasyon ça¤r›s›na ne tip projeler yaz›labiliyor, ne kadar destek al›n›yor?

13 Nisan 2010 tarihinde 2. proje ça¤r›s› yay›nlanan Eko-‹novasyon’da amaç
araflt›rma ve pazar aras›ndaki bofllu¤u doldurmak. Eko-‹novasyon giriflimi Ar-
Ge projelerini desteklemiyor sadece Ar-Ge projeleri ile ticarileflme aras›ndaki
boflluklar için bir köprü görevi görmeyi hedefliyor.

Özellikle teknik olarak kan›tlanm›fl ve pazarda yer edinmeye çal›flan yeflil
ürünler, süreçler ya da hizmetler gelifltirmifl olan küçük ve orta ölçekli ifllet-
melere kaynak sa¤lanmas› hedefleniyor. 

Projelerin, sera gaz› emisyonlar›n›n azalt›lmas›na yard›mc› olmas›, su ve ham-
madde materyal kaynaklar›n›n daha etkin kullan›m›n› sa¤lamas›, geri
dönüflüm malzemelerinin kullan›m›n› artt›rmas›, çevreye daha az zarar veren
kaliteli ürünlerin üretilmesi ve çevreye dost üretim süreçleri ve hizmetlerin
uygulanmas›n› sa¤lamas› bekleniyor.

KOB‹’lerin inovasyon kapasitelerini artt›rmak, çevre dostu yenilikçi ürünler ve
hizmetler için geniflletilmifl bir pazar oluflturmak, çevre dostu yenilikçili¤in
yayg›n olarak uygulanmas›n›n önündeki engelleri kald›rmak süreçler ve
hizmetlerle ilgili yenilikçili¤i, yeni ve bütünlefltirilmifl yaklafl›mlar› destekle-
mek de projede hedeflenen alanlar aras›nda yer al›yor.

KOB‹’lere öncelik verilen Eko-‹novasyon ça¤r›lar› tüm tüzel kiflilere aç›k.
Projenin kaç ortak taraf›ndan oluflturulaca¤› veya kaç ülkeyi içerece¤ine dair
bir k›s›tlama da bulunmuyor. Bir ülkeden tek ortakl› projelerin bile ça¤r›ya
proje teklifinde bulunabilece¤i belirtiliyor. Ça¤r›ya 27 AB üyesi ülkeye ek
olarak Lihtenfltayn, ‹zlanda, Norveç, Türkiye, Arnavutluk, H›rvatistan,
Makedonya, ‹srail, Karada¤, S›rbistan ve ilgili anlaflmalar› yürürlü¤e girmifl
di¤er AB üyesi olmayan ülkelerden baflvuru yap›labiliyor.

Toplam bütçesi 35 milyon Euro olan 2010 proje teklif ça¤r›s› kapsam›nda
yap›lacak olan baflvurularda belirlenen öncelikli sektörler ve alanlar ise flöyle: 

• Materyal Geri Dönüflümü (Material Recycling), 
• Yap› Sektörü (Building Sector), 
• G›da Sektörü (Food and Drink Sector),
• Çevreye Duyarl› ‹flletmeler ve Ak›ll› Sat›n Alma (Greening Business and

Smart Purchasing)

T o p l u l u k  P r o g r a m l a r ›
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2010 y›l› ça¤r›s› için ayr›lan 35 milyon Euro ile yaklafl›k 50 farkl› projenin
desteklenmesi planlan›yor. Sa¤lanacak kaynak, proje toplam maliyetinin
%50’sini karfl›layabiliyor.

Giriflimcilik ve Yenilikçilik Program› kapsam›nda ayr›ca KOB‹’lere kredi imkan-
lar› da sa¤lan›yor.

3 ana bafll›kta sa¤lanacak kredilerin kulland›rabilece¤i alanlar ise flu flekilde
s›ralan›yor.

Avrupa Yat›r›m Fonu (European Investment Fund) ve kredilerden yararlana-
cak ülkelerdeki kurum ve bankalar›n iflbirli¤i ve arac›l›¤›yla sa¤lanan kredi-
lerde Türkiye’deki sorumlu kurulufllar Kredi Garanti Fonu A.fi. ve Finansbank.
‹flbirli¤i yap›lan kurulufllar›n say›s›n›n önümüzdeki dönemde artmas› bek-
leniyor.

T o p l u l u k  P r o g r a m l a r ›

Türkiye’ye Giriflimcilik ve Yenilik Program› kapsam›nda sa¤lanan kredilere
iliflkin güncel bilgiler KOB‹’ler için AB Finansman›’n›n
http://www.access2finance.eu/en/Turkey/cip/index.htm internet adresin-
den takip edilebilir.

Giriflimcilik ve Yenilik Program›
Mali Araçlar

Yüksek Büyüme Potansiyelli
ve Yenilikçi KOB‹’lere
Finansman Deste¤i

KOB‹ Teminat Deste¤i

Bafllang›ç Aflamas› Yat›r›mlar›

Geliflme Aflamas› Yat›r›mlar›

Krediler ve Finansal Kiralama yoluyla
KOB‹’lere borç finansman› deste¤i

Mikro Kredi Finansman Deste¤i

Çekirdek Sermayesi Faaliyetleri
Kapasite Gelifltirme Deste¤i

Ortakl›k Faaliyetleri

KOB‹’lere yönelik özsermaye veya
benzeri yat›r›mlar için teminat
deste¤i

Konuya iliflkin geliflmelere, daha önceki proje örneklerine ve proje teklif
ça¤r›lar›na http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation internet
sitesinden ulaflmak mümkün. Proje ça¤r›lar›na iliflkin bilgi program›n
koordinasyonundan sorumlu Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n web sitesin-
den de (http://ab.sanayi.gov.tr/) yay›nlan›yor. Proje baflvurular› do¤rudan
Avrupa Komisyonu’na yap›l›yor.
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Avrupa Yat›r›m Fonu (AYB) taraf›ndan sa¤lanan kredilerde arac› kurulufllar ya
da Fon do¤rudan kredilere kefil oldu¤undan KOB‹’ler ek bir teminat verme-
den krediden yararlanabiliyor.

Kredi Garanti Fonu A.fi. taraf›ndan yürütülen ve KOB‹'leri gelifltirmek, yeni
yat›r›mlar› desteklemek, k›rsal kesimdeki giriflimcili¤i art›rmak, k›rsal kesim-
deki nüfusu yerinde tutmak ve istihdam› art›rmak olan “HER KÖYE B‹R KOB‹”
projesi kapsam›nda, KOB‹’ler 625.000 TL’ye kadar krediden yararlanabilecek
ve AYB taraf›ndan 500.000 TL’ye kadar teminat sa¤lanacak.

Baflvuru koflullar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiye Kredi Garanti Fonu’nun internet
sitesinde yer alan http://www.kgf.com.tr/eif/onesme.htm linkinden ulaflmak
mümkün.

Finansbank taraf›ndan sa¤lanan krediler ise 2 paketten olufluyor. “Makina ve
Teknoloji Paketi” ve “Giriflimci Paketi” olarak adland›r›lan paketlerde
KOB‹’ler, kapasite ve hizmet art›r›m›na yönelik her tür makina ve ekipman
al›m› ve teknolojik yat›r›mlar› için; çal›flan say›s› 10 kifliden ve y›ll›k cirosu 2
milyon Euro’dan az olan mikro KOB‹’ler de yat›r›mlar› için kredilerden yarar-
lanabilecekler.

Yaflam Boyu Ö¤renim Program› (2007-2013):

E¤itim alan›ndaki faaliyetleri desteklemek amac›yla oluflturulan Program
hayat›n çocukluktan yafll›l›¤a  uzanan her an›nda ö¤renim f›rsatlar›n› destek-
liyor.

Program; Comenius (örgün e¤itim), Erasmus (yüksek ö¤renim), Leonardo da
Vinci (mesleki e¤itim) ve Grundvig (yetiflkin e¤itimi) gibi 6 milyona yak›n
bireyin yararlanmas›n›n hedeflendi¤i alt programlar› kaps›yor. Programlara
kat›lan bireylere sunulan de¤iflim olanaklar›yla kültürler aras›nda etkileflimin
art›r›lmas› hedefleniyor. Programlar›n koordinatörlü¤ünü Ulusal Ajans yürütü-
yor. Ulusal Ajans’›n internet sitesinden (www.ua.gov.tr) proje ça¤r›lar›na ve
programlarla ilgili ayr›nt›l› bilgiye ulafl›labilir.

Leonardo Da Vinci Program›: KOB‹’ler için mesleki e¤itime mali destek

AB fonlar›ndan ço¤unlukla dolayl› olarak yararlanabilen iflletmelerin s›n›rl›
say›da baflvurabilecekleri ve do¤rudan hibe alabilecekleri programlar›n
bafl›nda Hayat Boyu Ö¤renim Program› ad› alt›nda mesleki e¤itim alan›nda
hibe deste¤i sa¤layan Leonardo Da Vinci Program› geliyor. 

Çal›flanlar›n mesleki anlamda geliflmelerini amaçlayan firmalar Leonardo da
Vinci program›’na baflvurarak bu amaca bir de Avrupa boyutu katabiliyor.
Projeye kat›lan firma çal›flanlar› mesleki e¤itimlerini ayn› ya da benzer alanda

T o p l u l u k  P r o g r a m l a r ›
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faaliyet gösteren Avrupal› firmalar bünyesinde e¤itim alarak gerçeklefltire-
biliyor.

Program›n bafll›ca hedefleri

• Çal›flanlar›n ve yeni çal›flmaya bafllayacaklar›n bilgi ve becerilerinin
art›r›lmas›,

• Mesleki tecrübe ve yeterliliklerinin kalitesinin art›r›lmas›, 
• baflta KOB‹’ler olmak üzere firmalar›n uluslararas›laflmalar›na katk›

sa¤lamas›
• istihdam imkanlar›n›n art›r›lmas›,
• mesleki alanda çal›flanlar›n dil yeterliliklerinin gelifltirilmesi,
• özellikle gençler için temel mesleki e¤itimin desteklenmesi ve teflvik

edilmesi

olarak özetlenebilir. 

Projenin hedef kitlesi baflta KOB‹’ler olmak üzere mesleki e¤itim kurulufllar›,
yerel yönetimler, sivil toplum kurulufllar› (Odalar, borsalar, sendikalar,
vak›flar, dernekler) ve kamu kurulufllar›. 

Hangi alanlarda proje oluflturulabiliyor? 

Hareketlilik: Firma çal›flanlar›n›n harc›rah, seyahat, pedagojik, dil ve kültürel
haz›rl›klar› için alacaklar› AB hibesi ile AB üyesi bir ülkede mesleki e¤itim
amaçl› ifl seyahati  

Yenilik Transferi: Mesleki e¤itime iliflkin iyi uygulamalar›n ülkeler aras›nda
yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla gerçeklefltirilen projeler. Daha önce bir Leonardo
Da Vinci projesi kapsam›nda ortaya ç›kar›lm›fl bir ürün ya da uygulaman›n
farkl› paydafllara ulaflt›r›lmas› için de yine bir Leonardo projesi haz›rlanabilir.  

Ortakl›klar: En az birisi AB üyesi olmak kofluluyla en az 3 ülkeden firman›n
bulundu¤u mesleki e¤itim projelerine iliflkin yararlan›labilen AB hibesi.
Personel de¤ifliminin amac› firmalar aras›nda gerçeklefltirilecek proje ile
teknik malzeme, k›lavuz, ürün, mesleki e¤itim içeri¤i gibi somut bir ürünün
ortaya ç›kar›lmas›.

Yenilik Gelifltirme Projeleri: Baflvurular›n do¤rudan Avrupa Komisyonu’na
yap›ld›¤› bu proje tipinde en az 3 ülkenin-biri AB ülkesi olmak üzere-ortakl›¤›
ve somut bir proje ç›kt›s› aran›yor. En az 1 y›l en fazla 3 y›ll›k olabilecek pro-
jeler için Avrupa Komisyonu taraf›ndan sa¤lanan hibe miktar› toplam proje
bütçesinin %75’i kadar›n› karfl›l›yor.

T o p l u l u k  P r o g r a m l a r ›
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Haz›rl›k Ziyaretleri ve ‹rtibat Seminerleri: Proje yapacak firmalar için projeyi bir-
likte gerçeklefltirecekleri firmalar› tan›malar›, çal›flma plan› haz›rlamalar› ve
proje dokümanlar›n› birlikte doldurabilmeleri amac›yla da Leonardo Da Vinci
Program› kapsam›nda destek verilebiliyor.

Türkiye’nin Kat›ld›¤› Di¤er Topluluk Programlar›:

Youth in Action (2007–2013): Ulusal Ajans taraf›ndan
koordine edilen Program e¤itim sürecinde ö¤renimle-
rine Avrupa boyutunu katmak isteyen bireylere çeflitli
f›rsatlar sunmay› ve daha az f›rsata sahip gençler ile
13–30 yafl aras› gençlerin kat›l›m›n›n teflvik edilmesini

hedefliyor. Bireyler bu programa kiflisel olarak de¤il ancak kurumlar
arac›l›¤›yla kat›labiliyorlar. Gençlik, spor ve kültür alan›nda çal›flan sivil
toplum kurulufllar› ve dernekler ile yerel yönetimler Programa proje su-
nabiliyorlar. 

Leonardo Da Vinci Program› kapsam›nda gerçeklefltirilecek her proje için
karfl› firma ya da firmalardan projeye dahil olmak istediklerini belirten bir
niyet mektubu al›nmas› gerekiyor.  

Bu niyet mektubu al›nd›ktan sonra projeye baflvuru yap›lmal›. Her y›l, y›l
sonunda proje teklif ça¤r›s› yay›nlana ve fiubat ay›nda proje tekliflerinin
teslim edilmesinin beklendi¤i Leonardo Da Vinci Program›’na baflvuracak
firmalar ve kurulufllar Ulusal Ajans’›n web sitesinden (www.ua.gov.tr)
online olarak proje baflvurular›nda bulunabiliyorlar. 

Proje örne¤i:

TÜB‹TAK Adana Üniversite Sanayi Ortak Araflt›rma Merkezi (ÜSAM),
KOB‹’lere yönelik hizmetlerini gelifltirebilmek amac›yla Leonardo
Program›’n›n “Hareketlilik” alan›nda aç›lan proje ça¤r›s›na baflvurmufl ve
‹ngiltere’de bulunan Coventry University Entreprises Ltd. ile ortak bir proje
gerçeklefltirmifltir.
Projenin temel amac› kurumun ve KOB‹’lere teknoloji alan›nda hizmet
veren di¤er arac› kurumlar›n sundu¤u hizmetlerin gelifltirilmesidir. Bu
amaç do¤rultusunda Adana ÜSAM, Coventry University Entreprises Ltd.,
üniversiteler, araflt›rma merkezleri ve firmalar›n çal›flmalar›n› ve iyi uygu-
lama örneklerini yerinde görebilmek amac›yla ziyaretler gerçeklefltirmifl ve
Merkez bu iyi uygulama örneklerinden KOB‹’lere yönelik hizmetlerin
gelifltirilmesi aflamas›nda yararlanma f›rsat› bulmufltur.

Leonardo da Vinci kapsam›nda aç›lan proje ça¤r›lar› Ulusal Ajans’›n inter-
net adresinden (www.ua.gov.tr) takip edilebilir.

  



E¤itim alan›nda destek veren bir di¤er program ise Jean Monnet. Avrupa
Birli¤i Genel Sekreterli¤i (ABGS) taraf›ndan koordine edilen bu Programda
Avrupa Birli¤i konusunda e¤itimli bireylerin yetifltirilmesi hedefleniyor.
Program kamu, özel sektör ve üniversitede görev yapan kiflilerin kat›l›m›na
aç›k.

Kültür Program› (2007–2013): Program›n koordinatörlü¤ünü Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› yürütüyor. Program›n hedefi, kat›lan ülkelerdeki kreatörler, kültür
alan›nda faaliyet gösteren bireyler ve kurumlar aras›ndaki kültürel iflbirli¤inin
gelifltirilmesi ve bu sayede Avrupa’da ortak bir kültür bilincinin oluflturulmas›.
Kültür Program›’n›n bir di¤er önemli amac› ise Avrupa Birli¤i vatandafll›¤› bi-
lincinin gelifltirilmesi. Program, görsel-iflitsel kültür alan›nda faaliyet gösteren
ve kar amac› gütmeyen küçük kültür derneklerinin kat›l›m›na aç›k. Programa
iliflkin etkinlikler ve proje ça¤r›lar›na www.ccp.gov.tr adresinden ulaflmak
mümkün. 

Avrupa Kültür Baflkentleri Eylemi (2007–2013): Program›n amac› Avrupa
kültürünün zenginlik ve farkl›l›klar›n›n vurgulanmas› olup program kap-
sam›nda gerçeklefltirilen en önemli faaliyet üye ve aday ülkelerden Kültür
Baflkenti olarak her y›l bir flehrin seçilmesi ve bir y›l boyunca flehrin ve ülkenin
kültür ve tarihini tan›tacak etkinliklerin düzenlenmesi. Program kapsam›nda
2010 y›l›nda ‹stanbul Avrupa Kültür Baflkenti olarak seçildi.    

PROGRESS (‹stihdam ve Sosyal Dayan›flma) Program› (2007–2013): Program,
AB’nin istihdam, sosyal içerme ve koruma, çal›flma koflullar›, cinsiyet eflitli¤i ve
ayr›mc›l›kla mücadele alanlar›n› kaps›yor. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› taraf›ndan koordine edilen Programa kamu kurumlar›, sivil toplum
kurulufllar›, yerel yönetimler, üniversiteler, araflt›rma kurumlar› baflvurabili-
yor. (http://ab.calisma.gov.tr)

Gümrükler 2013 (2008–2013): Gümrük Birli¤i’nde yer alan Türkiye için de
büyük önem tafl›yan Program›n amac› iflletmelerin rekabet gücünün
art›r›lmas›, ticaretin kolaylaflt›r›lmas› ve gümrüklerde tamamen elektronik sis-
teme geçilmesi. 323 milyon Euro bütçeye sahip program›n koordinatörlü¤ü
Gümrük Müsteflarl›¤› taraf›ndan yürütülüyor. Özel olarak gümrüklerin
iflleyiflinin gelifltirilmesini hedefleyen Program ihracat yapan firmalara ifllem-
lerin kolaylaflt›r›lmas› ve h›zland›r›lmas› yoluyla fayda sa¤layacak. 

Fiscalis 2013 (2008–2013): Programda AB ortak pazar›nda vergi sistemlerinin
uyumlaflt›r›lmas› ve ifllerli¤in art›r›lmas› amaçlan›rken Program aday ülkelerin
kat›l›m›na da aç›k. Vergilendirme alan›nda yetkili kurumlar›n faydalan›c› ola-
bilece¤i program›n koordinasyonu Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülüyor.  
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Merkezi Lüksemburg’da bulunan ve Avrupa Birli¤i çerçevesinde ba¤›ms›z
olarak yer alan Avrupa Yat›r›m Bankas› (AYB), genel olarak AB’nin dengeli
büyümesine katk›da bulunacak yat›r›m projelerine kredi sa¤lar. AYB ayr›ca,
Akdeniz Ülkeleri ve Lomé Konvansiyonu ülkelerindeki yat›r›m projelerini de
desteklemektedir. Kar amac› gütmeyen bir kurum olan AYB’nin sermayesi üye
ülkeler taraf›ndan karfl›lan›r. AYB kredileri, öncelikle ulaflt›rma, haberleflme,
çevre, enerji, sanayi, tar›m ve hizmetler sektörüne sa¤lanmaktad›r. 

Avrupa Yat›r›m Bankas› 2009 y›l›nda Türkiye’ye 2 milyar 648 milyar Euro kredi
sa¤lad›. KOB‹’lerin 1 milyar Euro’ya yak›n krediden yararland›¤› AYB'nin,
Türkiye'ye son 5 y›lda kulland›rd›¤› kredilerin toplam› ise  10 milyar 216 mil-
yon Euro’yu buldu.  2004 y›l›na kadar Türkiye’ye y›ll›k ortalama 400 milyon
Euro kredi sa¤layan AYB’nin kulland›rd›¤› krediler bu tarihten sonra h›zla
artarak y›ll›k ortalama 2,1 milyar Euro’ya ulaflt›. AYB’nin 2010 y›l›nda KOB‹’lere
500 milyon Euro kaynak sa¤lamas› bekleniyor.

AYB Türkiye’de, hem kamu hem de özel sektör projelerini destekliyor.
Kamuya aç›lan krediler a¤›rl›kl› olarak altyap› finansman›nda kullan›l›yor.
Birinci Bo¤az Köprüsü ve inflas› devam eden Marmaray Projesi AYB kredisiyle
gerçekleflen projeler aras›ndad›r.
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Mevcut kredi türleri nelerdir?

AYB kredileri do¤rudan krediler ve global krediler/KOB‹’ler için AYB kredileri
olmak ikiye ayr›l›yor: 

• Global krediler/KOB‹’ler için AYB kredileri

‹malat, tar›ma dayal› sanayi, turizm, e¤itim, sa¤l›k, enerji, çevre koruma, alt
yap›, bilgi ve iletiflim teknolojileri sektörlerde faaliyet gösteren; Avrupa
Yat›r›m Bankas›'n›n belirledi¤i KOB‹ tan›m› içinde yer alan, projenin toplam
sabit yat›r›m› 40.000 ile 25.000.000 Euro olan firmalar bu krediden faydala-
nabiliyor. 

AYB 500 kifliden az iflçi çal›flt›ran ve bilanço net sabit k›ymet tutar› 75 milyon
Euro’nun alt›nda olan firmalar› KOB‹ olarak tan›ml›yor.

AYB yat›r›m maliyeti 25 milyon Euro’nun alt›ndaki projeler için proje maliyet-
lerinin % 50’sine kadar olan k›sm› finanse ediyor. Arac› bankalar kredileri
AYB’den ald›klar› fonlar› her bir projeyi de¤erlendirmek suretiyle riski bizzat
üstlenerek kulland›r›yor.

• Do¤rudan krediler

Toplam yat›r›m maliyeti 50 milyon Euro’nun üzerindeki projeler için sunulu-
yor. Bu kredi büyük yat›r›m projeleri için finansman sa¤l›yor ve finansman li-
miti proje bütçesinin %50’si ile s›n›rl›. Bu kredide özel sektöre sa¤lanacak
kredi için de teminat flart› aran›yor.

Yat›r›m türleri: Altyap›, enerji, çevre, sa¤l›k, e¤itim, AR-GE, sanayi ve hizmet
sektörleri dahil olmak üzere bir çok alandaki uygun proje türleri.

Yararlananlar: Belediyeleri de içeren kamu kurulufllar›, kamu ve özel sektör
flirketleri.26
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Global krediler/KOB‹’ler için AYB kredileri 

Yat›r›m türleri: Özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi ve hizmet flirketlerinin
ileri teknoloji yat›r›mlar›, AR-GE projeleri. Sa¤l›k ve e¤itim hizmetleri, su
tedarik ve sa¤l›¤›na iliflkin projeler ile çevre koruma ve enerjinin rasyonel
kullan›m›na yönelik projeler.

Yararlananlar: Küçük ve orta ölçekli flirketler, yerel yönetimler ve di¤er
kamu kurulufllar›

Finansman limiti: Yeni projelerin toplam maliyetinin % 50’si, küçük ölçekli
KOB‹ yat›r›mlar› için toplam maliyetin %100’ü. 

Vade, faiz oran›, geri ödeme, para birimleri, teminat, komisyon/ücretler
ise arac› banka taraf›ndan belirleniyor.



Finansman limiti: Proje maliyetinin % 50’si ile s›n›rl›.

Vadeler: Sanayi projeleri için 5 ila 12 y›l aras›, altyap› ve enerji projeleri için 12
ila 25 y›l aras› de¤iflebiliyor. 

Geri ödeme: Geri ödemeler genellikle eflit y›ll›k veya alt› ayl›k taksitler fleklinde
yap›l›yor, fakat ana para geri ödemesiz süreleri de içerecek flekilde gereksi-
nimlere göre flekillendirilmifl geri ödeme takvimleri oluflturmak da mümkün. 

Teminat: Özel sektöre verilen AYB kredileri teminat gerektiriyor. Bu teminat
bir veya daha fazla uygun banka taraf›ndan verilebiliyor. 

AYB kredisinin avantajlar› nedir?

AYB kredilerinin KOB‹’lere sa¤lad›¤› as›l fayda yerel para cinsinden borçlanma
imkan› yaratmas› ve dolay›s›yla döviz riskinin ortadan kalkmas›ndan kay-
naklan›yor. Ayr›ca AYB, yüklü mebla¤lar› uzun vadeli kredilerle vermesi ve kar
amac› gütmeyen bir kurulufl olmas› nedeniyle iflletmeye avantaj sa¤l›yor. Kredi
vadeleri sanayi projeleri için 10–15 y›l, altyap› projeleri için ise 15–20 y›l olarak
belirtiliyor. Faiz oranlar› ise kredi vadesine göre sabit olmakta ya da 4–10 y›lda
bir yenilenebiliyor. Avrupa Yat›r›m Bankas› kredilerinde kesin kredi oran›, faizi
ve vadesi firman›n bankaya sunaca¤› yat›r›m projesi ve fizibilite çal›flmas›n›n
de¤erlendirilmesi sonucunda belirlenmektedir.

Türkiye’de Avrupa Yat›r›m Bankas› ile çal›flan arac› bankalar ve kurumlar:

Türkiye S›nai ve Kalk›nma Bankas›, Türkiye Vak›flar Bankas›, Türkiye Kalk›nma
Bankas›, Halk Bankas›, Türkiye ‹fl Bankas›, Eximbank, Denizbank, Deniz
Finansal Kiralama, Akbank, Finansbank, Fortisbank, Yap› ve Kredi, Garanti
Bankas›, Garanti Leasing, EFG Tefkenbank, EFG Finansal Kiralama A.fi.

Avrupa Yat›r›m Bankas› kredileri ile ilgili ayr›nt›l› bilgiye Avrupa Yat›r›m
Bankas›’n›n internet adresinden (www.eib.org) ya da Türkiye’deki arac›
bankalar›n internet adreslerinden (www.tskb.com.tr, www.tkb.com.tr)
ulafl›labilir. 
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AYB’nin Türkiye’de altyap› için sa¤lad›¤› finans deste¤i, temel olarak çevre
projeleri ile 1999 depreminin ard›ndan yeniden infla faaliyetlerine verildi.
Türkiye’de finanse edilen projeler aras›nda Bursa, Adana, Mersin,
Diyarbak›r, ‹zmit ve Tarsus at›k su ar›tma sistemleri, Eskiflehir Kent
Kalk›nma Projesi, Ege sahillerinde bulunan Yeniköy Enerji Santral›ndaki
desülfürizasyon ekipman› ve daha fazla say›da çevre dostu enerji ve ›s›tma
santrallar›n›n inflas› bulunuyor. AYB, ayn› zamanda, Türkiye’de yerel ticari
bankalara sa¤lad›¤› birçok küresel kredi vas›tas›yla KOB‹’leri de teflvik etti.



Türkiye’nin AB üyeli¤ine aday ülke olmas›yla birlikte, Türk giriflimciler ve ifllet-
meler de AB menfleli birtak›m proje ve ihalelere kat›labilmekteler. Özellikle
AB’nin Türkiye’de yürüttü¤ü projeler çerçevesinde aç›lan mal ve hizmet al›m
ihaleleri Türk giriflimciler aç›s›ndan büyük f›rsatlar sunuyor. Ayr›ca, Türk
giriflimciler, IPA, MEDA, CARDS ve TACIS fonlar›ndan finanse edilen projelerin
mal al›m ihalelerine de kat›labiliyorlar.

Ancak Türk firmalar›, zaman›nda ve yeterince bilgilendirilmedikleri için bu
f›rsatlar› de¤erlendiremiyorlar ve bu ihaleleri yak›ndan takip eden Avrupa
Birli¤i firmalar› tüm ihalelere aktif olarak kat›l›yorlar.

Mal al›m ihaleleri, Kat›l›m Öncesi Mali Yard›m Program› kapsam›ndaki pro-
jelerin uygulanmas› için ekipman ve malzeme al›m›nda, mallar›n tasar›m›,
imalat›, teslimat›, montaj› ve yapt›r›lmas› ile bak›m, onar›m, kurulum, e¤itim
ve sat›fl sonras› hizmet gibi di¤er hizmetler için aç›l›yorlar. ‹hale dosyas›nda
teklif sahiplerine talimatlar, ihale özel flartlar› ve istenen mallar›n teknik özel-
likleri bildiriliyor. ‹haleler, tutar›n›n büyüklü¤ü ve kapsam›na ba¤l› olarak
ortalama 30 günlük bir de¤erlendirme sürecinden geçiyor ve yine ayn› kriter-
lere ba¤l› olarak ihalenin sonuçland›r›lmas› ve sözleflmenin imzalanmas›
asgari 30 gün içinde gerçeklefliyor. 

Mal al›m› ihalesine verilecek teklif için istenen belgeler nelerdir?

‹haleye kat›lan teklif sahiplerinin, “çift zarf sistemi”ne uygun olarak bir
teknik bir de mali teklif sunmalar› gerekir. Genel olarak teklif sahiplerine tek-
liflerini haz›rlamak ve sunmak için 50 gün tan›n›r.
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MEDA: 1995 y›l›nda Avrupa Birli¤i ile Akdeniz ülkeleri aras›nda kurulan
ortakl›k çerçevesinde oluflturulan bir mali destek program›d›r. Türkiye
adayl›k statüsünü kazanmadan önce bu program kapsam›nda verilen mali
yard›mlardan yararlanm›flt›r.
CARDS: Bat› Balkan ülkelerinin yeniden yap›lanmas› ve kalk›nmas› amac›yla
Avrupa Birli¤i taraf›ndan oluflturulan mali yard›m program›d›r. 
TACIS: 1990 y›l›nda Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u ve Mo¤olistan için geliflti-
rilen ve e¤itim, enerji, ulaflt›rma, g›da üretimi ve da¤›t›m› ile iflletmelere
destek sa¤lanmas› amac›yla verilen mali yard›m program›d›r.

Bu ihalelerin takibi için giriflimcilerin, günlük olarak Avrupa Birli¤i’nin
http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl, www.avrupa.info.tr siteleri
ile www.mfib.gov.tr adreslerini takip etmeleri ve aç›k olan ihaleleri tespit
etmeleri gerekmektedir.



Resmi evraklara ek olarak teknik teklif, kurum, yöntemler ve teklif sahibinin
istenilen hizmetleri sa¤lamak için görevlendirmeyi planlad›¤› personele iliflkin
ayr›nt›l› bilgi içermelidir. Teklif sahibi projeyi nas›l alg›lad›¤›n› ortaya koymal›
ve hedeflere nas›l ulafl›laca¤›na dair görüfl bildirmelidir. Teklif sahibi ayr›ca,
önerilen yaklafl›m›n ana hatlar›n›, gereken faaliyetlerin bir listesini, öngörülen
girdileri (uzmanl›k, malzeme, do¤rudan masraflar vs.), ç›kt›lar›, önerilen
faaliyetlerin zamanlamas›n› ve süresini ortaya koyan bir ifl plan› sunmal›d›r.

Projede görevlendirilecek personelin ilgili deneyimleri yerine getirecekleri
görevleri de aç›klayan özgeçmiflleri ile birlikte bir liste halinde sunulmal›d›r.

Mali teklifte, teklif sahibi teknik teklifte belirtilen faaliyetleri gerçeklefltirmek
için gerekli gördü¤ü bütçenin bir aç›l›m›n› sunmal›d›r. Bütün bütçe kalemleri
Euro cinsinden yaz›lmal›d›r.
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Avrupa Birli¤i hibelerinden kimler yararlanabilir?

Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’ye kat›l›m öncesi mali yard›m bafll›¤› alt›nda
sa¤lad›¤› fonlar›n büyük bir k›sm› idari yap›n›n güçlendirilmesi amac› ile
bakanl›klara ve devlet kurumlar›na verilmektedir. 

Örnek:

Program›n Ad›: Çevre ve Orman Bakanl›¤› Operasyonel Program›

Program›n Genel Amac›:

- Çevrenin korunmas›n› gelifltirmek, 
- Çevreyi ve yaflam standartlar›n› iyilefltirmek, 
- ‹çme suyuna, at›k su ar›t›m›na ve entegre kat› at›k hizmetlerine 

eriflimi gelifltirmek 
- Kapasiteyi ve yönetiflimi güçlendirmek.

Hususi amaçlar:

- ‹çme suyu kalitesinin iyilefltirilmesi,
- Geri dönüfltürülen at›klar›n miktar›n›n art›r›lmas›.

Uygulay›c› Kurum: Çevre ve Orman Bakanl›¤›, 

Yararlanan Kurum: Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Belediyeler, Bölgesel
Birlikler, Su temini ve kanalizasyon kurulufllar› ve Sivil Toplum
Örgütleri

Bunun yan›s›ra kimi devlet kurumlar› kendi çerçeve programlar› bünyesinde
ihaleler açarak mikro projelere hibe deste¤i sa¤lar. Bu ça¤r›lara ço¤u zaman
sadece sivil toplum kurulufllar›, özel kurumlar ve kamu kurumlar› baflvura-
bilmektedir.

Örnek:

Program›n Ad›: Aktif ‹stihdam Tedbirleri Hibe Plan›

Projenin amac›:
- Uygun ifl alanlar›n›n belirlenmesi, bir meslek edinmek ve niteliklerine

uygun bir ifle girmek isteyen kad›n ve gençlerin desteklenmesi, 
- ‹flgücü piyasas› d›fl›nda kalan kad›n ve gençlerin iflgücü piyasas›na

kat›lmalar›na yard›mc› olunmas›.

‹lgili Kurumlar: ‹fiKUR ve Merkezi Finans ve ‹hale Birimi 
31

S › k  S o r u l a n  S o r u l a r



Yararlanan Kurulufllar: Ticaret ve Sanayi Odalar›, Organize Sanayi Bölgeleri,
Meslek örgütleri, KOB‹’leri temsil eden üst kurulufllar, Halk E¤itim Merkezleri,
meslek liseleri, mesleki ve teknik e¤itim kurumlar›

Avrupa Birli¤i hibelerinden yararlanmak ne kadar zaman al›yor?

Avrupa Birli¤i’nden Türkiye’ye sa¤lanan fonlar için önce ihale aç›lmas›, ihale
sürecinin sona ermesi ve daha sonra Avrupa Komisyonu ile sözleflme yap›lmas›
gerekir. Genel olarak bu süre beklenenden biraz daha uzundur ve projeye
bafllamak için en az 6 ay beklemek gerekir. Proje sahiplerinin projeye
bafllad›klar›nda henüz hibe miktar›n›n hesaplar›na yat›r›lmam›fl olabilece¤i
ihtimalini göze almalar› ve mali yap›lar›n› buna göre haz›rlamalar› faydal› ola-
cakt›r.  

7. Çerçeve Program›’na baflvuracak firma ya da kurulufllar için Kat›l›m Öncesi
Mali Yard›mlarda oldu¤u gibi bölgesel s›n›rlamalar var m›d›r?

7. Çerçeve Program›’na Türkiye’nin her yerindeki firma ya da kurulufllar
baflvurabilir. Topluluk Programlar›nda baflvurabilecek bölgeler ve iller ile ilgili
herhangi bir s›n›rlama yoktur.

Avrupa Birli¤i hibelerinde ve Topluluk Programlar›nda dikkate al›nan KOB‹
tan›m› nedir?

Türkiye 18 May›s 2006 tarihi itibariyle KOB‹ tan›m›n› Avrupa Birli¤i ile uyum-
laflt›rm›fl ve 250 kifliden az y›ll›k çal›flan istihdam eden ve y›ll›k net sat›fl has›lat›
ya da mali bilançosu Türk liras›n› aflmayan iflletmeler KOB‹ olarak
tan›mlan›yordu. Ancak mevcut yorumlarda sat›fl has›lat› ve mali bilanço flart-
lar›ndan sadece birisini karfl›layan flirketler de KOB‹ olarak de¤erlendiriliyordu. 

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lacak yeni düzenleme ile KOB‹'ler
yoruma meydan vermeyecek flekilde tan›mlanacak. Buna göre, bir iflletmenin
KOB‹ olarak de¤erlendirilebilmesi için sat›fl has›lat› ve mali bilançosundan her
ikisinin de 25 milyon liran›n alt›nda olmas› flart› aranacak. Baflka bir ifade ile
art›k sat›fl has›lat› veya mali bilançosundan herhangi birisi 25 milyon liray› aflan
iflletmeler KOB‹ teflviklerinden yararlanamayacak. 

Mali Bilanço: Bir iflletmenin belirli bir tarihte sahip oldu¤u varl›klar ile bu
varl›klar›n sa¤land›¤› kaynaklar› gösteren mali tablo.
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AB hibeleri için yay›nlanan proje teklif ça¤r›lar›, Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Merkezi Finans ve ‹hale Birimi
(www.mfib.gov.tr) internet sayfas›ndan takip edilebilir.



Net Sat›fl Has›lat›: Bir iflletmenin brüt sat›fllar›ndan sat›fl iskontolar› ve iadeleri
ile di¤er indirimlerin düflülmesi sonucu bulunan tutar.

KOB‹ tan›m›na göre mevcut s›n›fland›rma:

Mikro ‹flletme: 10 kifliden az y›ll›k çal›flan istihdam eden ve y›ll›k net sat›fl
has›lat› ya da mali bilançosu 1 milyon TL’yi aflmayan çok küçük ölçekli ifllet-
meler,

Küçük ‹flletme: 50 kifliden az y›ll›k çal›flan istihdam eden ve y›ll›k net sat›fl
has›lat› ya da mali bilançosu 5 milyon TL’yi aflmayan iflletmeler,

Orta Büyüklükteki ‹flletme: 250 kifliden az y›ll›k çal›flan istihdam eden ve y›ll›k
net sat›fl has›lat› ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aflmayan iflletmeler.
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• Avrupa ‹flletmeler A¤› - ‹STANBUL: www.aia-istanbul.org

• Avrupa ‹flletmeler A¤› resmi internet sitesi: www.enterprise-europe-

network.ec.europa.eu/

• Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu: www.avrupa.info.tr

• Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i: www.abgs.gov.tr

• Merkezi Finans ve ‹hale Birimi: www.mfib.gov.tr

• Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Program› Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› 

resmi internet sitesi: www.cip.sanayi.gov.tr

• EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl

• CORDIS: http://cordis.europa.eu/

• 7. Çerçeve Program›: www.fp7.org.tr

• Ulusal Ajans (AB Gençlik Programlar›): www.ua.gov.tr

• Avrupa Yat›r›m Bankas›: www.eib.org

Y a r a r l ›  ‹ n t e r n e t  A d r e s l e r i
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Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i (ABGS): Türkiye'nin Avrupa Birli¤i üyeli¤ine

haz›rlanmas›na yönelik çal›flmalar çerçevesinde kamu kurum ve kurulufllar›n›n

yapacaklar› haz›rl›k ve çal›flmalar›n koordinasyonunu sa¤lamak ve belirlenen

hedeflerde iç koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak

yönlendirilmesini ve yürütülmesini sa¤lamak üzere 4 Temmuz 2000 tarihinde

kurulmufltur. D›fliflleri Bakanl›¤›na ba¤l› olarak çal›flan ABGS Avrupa Birli¤i ile

müzakerelerde yer al›r ve hibelerin alanlar› konusunda Avrupa Komisyonu ile

müzakereler yürütür. (www.abgs.gov.tr)

Merkezi Finans ve ‹hale Birimi (MF‹B): Hazine Müsteflarl›¤›na ba¤l› çal›flan MF‹B
Türkiye'de Avrupa Birli¤i taraf›ndan finanse edilen programlar çerçevesinde
gerçekleflen hizmet, mal, ifl ve hibelere iliflkin ihalelerin genel bütçeleme, iha-
leye ç›kma, sözleflme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlamas›
bak›m›ndan sorumlu tek kurulufltur. Merkezi Finans ve ‹hale Birimi, hizmet-
lerin, mallar›n, ifllerin ve hibelerin ihalesine iliflkin Avrupa Birli¤i kural, düzen-
leme ve usullerine ba¤l› kal›nmas›n› ve uygun bir raporlama sisteminin
ifllemesini sa¤lar. Projeler uygulama döneminde Merkezi Finans ve ‹hale Birimi
taraf›ndan denetlenir. (www.mfib.gov.tr)

Avrupa Birli¤i Türkiye Delegasyonu: Delegasyon Avrupa Komisyonu’nu
Türkiye’de temsil eder. Avrupa Birli¤i’nin siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda-
ki pozisyonunu ifade ederek; Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve müktesebata
iliflkin geliflmeleri ve reform süreçlerini takip eder ve raporlayarak ikili
iliflkilerin geliflimine katk›da bulunur. Delegasyon ayn› zamanda, Türkiye’nin
AB’ye kat›l›m› ve müzakere süreçlerini aktif olarak destekler ve haz›rl›k ile
takip aflamalar›na tamamen dahil olur. Kat›l›m öncesi süreçte, Türkiye’de AB
mali deste¤iyle uygulanmakta olan program ve projelerin etkinli¤ini ve
iflleyiflini denetleyen Delegasyon, ayn› zamanda Türkiye için sa¤lanan mali
deste¤in programlanmas›na da katk›da bulunmaktad›r. (www.avrupa.info.tr)

Ulusal Ajans (Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Baflkanl›¤›):
Devlet Planlama Teflkilat›’na ba¤l› olarak çal›flan Ulusal Ajans, Türkiye’nin
kat›ld›¤› tüm gençlik ve e¤itim programlar›n›n koordinatörlü¤ünü yürütmek-
tedir. Ulusal Ajans söz konusu programlar›n (Leonardo, Comenius, Erasmus…)
tan›t›m›, izlenmesi ve kat›l›m› kolaylaflt›racak bilgi ak›fl›n›n sa¤lanmas›ndan
sorumludur. (www.ua.gov.tr)

Avrupa Komisyonu: Avrupa Birli¤i’nin yürütme organ›d›r. Komisyon, Birlik
mevzuat›n›n üye ülkelerce uygulanmas›ndan sorumludur. Aday ülkelere de
müzakere sürecinde mevzuata uyum konusunda destek verir. Mali yard›mlar›n
belirlenmesi konusunda ise aday ülkeler ve Komisyon ortak çal›flma yürüterek
yard›mlar›n hangi alanlarda kullan›laca¤›na dair müzakereler yürütür.
(http://ec.europa.eu)

T e r i m l e r  S ö z l ü ¤ ü
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Avrupa Yat›r›m Bankas›: 1958 y›l›nda Roma Antlaflmas›’n›n hükümleriyle kuru-
lan Avrupa Yat›r›m Bankas› (AYB) AB çerçevesinde yer alan ba¤›ms›z bir
kurumdur. Merkezi Lüksemburg’da bulunan AYB, temel olarak Toplulu¤un
dengeli büyümesine katk›da bulunacak yat›r›m projelerini finanse etmek
amac›yla kredi sa¤lamaktad›r. Bu amaç do¤rultusunda aday ülkelerde ve
Avrupa Akdeniz ‹flbirli¤i’nde yer alan ülkelerin kamu ve özel sektörü ile altyap›
projeleri desteklenmektedir. (www.eib.org)

Avrupa Yat›r›m Fonu: Avrupa Yat›r›m Bankas›, Avrupa Birli¤i ve Birlik üyesi
ülkelerin finans kurulufllar›n›n ortak oldu¤u Avrupa Yat›r›m Fonu 1994 y›l›nda
kurulmufltur. 2000 y›l›nda yap›lan düzenleme sonras›nda AYF’nin 2 milyar
Euro tutar›ndaki sermayesinin %61’ini Avrupa Yat›r›m Bankas›, %30’unu AB
ve %9’unu Avrupa finans kurulufllar› karfl›lamaktad›r. Avrupa Yat›r›m
Fonu’nun temel faaliyet alanlar›, KOB‹’lere kredi veren bankalar, leasing
flirketleri, garanti kurumlar›, karfl›l›kl› garanti fonlar› ve di¤er mali kurumlara
portföy garantisi sa¤lamak ve yenilikçi, büyüme potansiyeline sahip KOB‹’lere
kaynak sa¤layan risk sermayesi fonlar›na kat›lmakt›r. Avrupa Yat›r›m Fonu
Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Program› kapsam›nda Türkiye’deki
KOB‹’lere de kredi sa¤layacakt›r. (www.eif.org).

EuropeAid: Avrupa Komisyonu taraf›ndan kurulan Europeaid, Avrupa
Birli¤i’nin di¤er ülkelere yapt›¤› yard›mlar›n koordinasyonundan sorumludur.
EuropeAid, Avrupa Birli¤i’ne komflu ülkeler, Afrika, Asya ve Latin Amerika
ülkelerine sürdürülebilir kalk›nma, sosyo-ekonomik geliflim, do¤al kaynaklar›n
kullan›m›, güvenlik ve göç gibi konularda gelifltirilen projeler yoluyla mali
yard›m yapmaktad›r. Türkiye’de de EuropeAid’in sa¤lad›¤› mali yard›mlarla
çeflitli projeler gelifltirilmektedir. Ayr›ca, söz konusu projelere iliflkin aç›lan
ihale duyurular› da yine EuropeAid’in internet sitesinden duyurulmaktad›r.
(http://ec.europa.eu/europeaid)

Kat›l›m Öncesi Mali Yard›m Arac› (Instrument for Pre-Accession - IPA): Avrupa
Birli¤i’nin aday (Türkiye, H›rvatistan ve Makedonya) ve potansiyel aday
(Arnavutluk, Bosna Hersek, S›rbistan, Karada¤ ve Kosova) ülkelere yönelik
oluflturdu¤u mali yard›m program›d›r. Avrupa Birli¤i IPA kapsam›nda ülkelerin
AB mevzuat› ve politikalar›na uyum amac›yla kamu kurumlar›, sivil toplum
kurulufllar›, yerel yönetimler gibi çeflitli kurumlar taraf›ndan tasarlanan pro-
jelere destek vermektedir. Ayr›nt›l› bilgiye Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu’nun internet sitesinden ulafl›labilir. (www.avrupa.info.tr)

Avrupa Birli¤i Çerçeve Programlar›: AB Çerçeve Programlar›, Avrupa Birli¤i’nde
çok uluslu araflt›rma ve teknoloji gelifltirme projelerinin desteklendi¤i bafll›ca
Topluluk Program›d›r. ‹lki 1984 y›l›nda bafllayan Çerçeve Programlar›n›n amac›
Avrupa’n›n bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel reka-
betin desteklenmesi ve ülkeler aras› iflbirli¤inin teflvik edilmesidir.

T e r i m l e r  S ö z l ü ¤ ü
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Avrupa ‹flletmeler A¤› Avrupa Komisyonu taraf›ndan iflletmelere AB mevzuat›,
d›fl ticaret ve teknoloji alan›nda hizmet vermek üzere kurulan merkezlerde
olufluyor. 47 ülkede, 572 kurulufl bünyesinde faaliyet gösteren merkezlerde
3000’e yak›n uzman; AB mevzuat›, politikalar›, hibeleri, kredileri ve ihalelerine
iliflkin bilgi sa¤l›yor, firmalara yeni pazarlar ve ticari iflbirli¤i f›rsatlar› bul-
malar›na yard›mc› oluyor ve yeni teknolojilere ulaflmalar› ve kendi teknoloji-
lerini gelifltirmeleri konusunda destek veriyor.

‹stanbul Sanayi Odas› bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa ‹flletmeler A¤› ‹stan-
bul Merkezi, KOSGEB Bo¤aziçi Hizmet Merkezi, KOSGEB ‹stanbul Anadolu
Yakas› Hizmet Merkezi ve Sabanc› Üniversitesi ortakl›¤› ve Trakya Bölgesi’nde
bulunan 6 irtibat ofisi ile ‹stanbul ve Trakya Bölgesi’ndeki firmalara hizmet
veriyor.

Avrupa ‹flletmeler A¤› ‹stanbul Merkezi iflletmeleri, AB mevzuat›, mali yard›m
ve kredileri, AB’ye ihracatta uyulmas› gereken kurallar ve merkezlerin faaliyet
gösterdi¤i 46 ülkede ortak aray›fl› konusunda bilgilendirirken, di¤er yandan
AB’nin AR-GE destekleri, 7. Çerçeve Program› ve teknoloji transferi
konular›nda iflletmelere destek sa¤l›yor.

Avrupa ‹flletmeler A¤› ‹stanbul Merkezi’nin ücretsiz dan›flmanl›k hizmet-
lerinden faydalanmak ve etkinliklerinde yer almak için www.aia-istanbul.org
adresine üye olabilirsiniz.

A v r u p a  ‹ fl l e t m e l e r  A ¤ ›  v e  H i z m e t l e r i



Türkiye’deki Avrupa ‹flletmeler A¤› Merkezleri

Türkiye’deki Avrupa ‹flletmeler A¤› Merkezleri

Karadeniz: BBISC
Samsun Ticaret ve Sanayi Odas›
Hançerli Mah. Abbasaga Sok. No: 8 
55020 SAMSUN 
Tel.: +90-362-4323626
Faks: +90-362-4311038
e-posta: samsuntso@samsuntso.org.tr 
‹nternet Sitesi: www.samsuntso.org.tr 

Uluda¤ Bölgesi: EMN
KOSGEB Bursa ‹GEM
Beflevler Küçük Sanayi Sitesi KOSGEB
16149  BURSA
Tel.: +90 224 443 27 42
Faks: +90 224 4432746
e-posta: ahmet.akdag@kosgeb.gov.tr 
‹nternet Sitesi : www.kosgeb.gov.tr

GAP Bölgesi: GAPSUN
KOSGEB Gaziantep Universitesi Teknoloji
Gelifltirme Merkezi
Gaziantep Üniverstitesi Kampüsü 
27310  GAZ‹ANTEP
Tel.: +90 342 3608983
Faks: +90 342 3608934
e-posta: gaziantep.tekmer@kosgeb.gov.tr 
‹nternet Sitesi: www.kosgeb.gov.tr

Ege Bölgesi: EBIC-EGE
Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Merkezi
Ege Universitesi Kampüsü EB‹LTEM Binas›
35100  ‹zmir
Tel.: +90 232 343 44 00
Faks: +90232 374 42 89
e-posta: serdal.temel@ege.edu.tr 
‹nternet Sitesi: ebiltem.ege.edu.tr

Akdeniz Bölgesi: BSN-MED
Kosgeb Kahramanmarafl ‹GEM
Borsa  Cad. Ticaret Borsas› Yan Girifli
46100  KAHRAMANMARAfi
Tel.: +90 344 223 6263
Faks: +90 344 225 3107
e-posta: sadik.gozek@kosgeb.gov.tr 
‹nternet Sitesi: www.kosgeb.gov.tr

Anadolu Bölgesi: BSN ANATOLIA
KOSGEB OST‹M ‹GEM
KOSGEB Cevat Dündar Cad No:156 OST‹M
6370  ANKARA
Tel.: +90.312.592 84 31
Faks: +90.312.354 54 85
e-posta: ugurtan.sumer@kosgeb.gov.tr 
‹nternet Sitesi: www.abmankara.org.tr 

‹stanbul-Trakya:
‹ST-BUS‹NNOVA

Uluda¤:
EMN

Anadolu: BSN-ANATOL‹A

Ege: EB‹C-EGE

Karadeniz:
BB‹SC

Akdeniz:
BSN-MED

GAP Bölgesi:
GAPSUN
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‹STANBUL
SANAY‹ ODASI

KOSGEB ‹stanbul Bo¤aziçi
Hizmet Merkezi Müdürlü¤ü
Bo¤aziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü
B Kap›s› - R.Hisarüstü 34342 ‹stanbul
Tel.: 0 212 287 45 86
Faks: 0 212 287 45 93

KOSGEB ‹stanbul Anadolu Yakas›
Hizmet Merkezi Müdürlü¤ü
‹MES San. Sit. C Blok 308. Sk. No: 46 
Y.Dudullu 34776 ‹stanbul
Tel.: 0 216 313 10 91
Faks: 0 216 364 81 54

‹STANBUL SANAY‹ ODASI
Meflrutiyet Cad. No:62 Tepebafl›
34430 ‹STANBUL
Tel.: 0 212 292 21 57
Faks: 0 212 293 55 65

SABANCI ÜN‹VERS‹TES‹
Orhanl› Tuzla 
34956 ‹STANBUL
Tel.: 0 216 483 96 48
Faks: 0 216 483 91 18

www.aia-istanbul.org

Avrupa ‹flletmeler A¤› 
‹ S T A N B U L


