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Sayfa  10,  13 ve  14 te  ye r  a lan  fo to¤ra f la r :   
Hüsnü Atasoy ,  © European Communi t ies ,  2005
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ÖNSÖZ

‹stanbul Sanayi Odas› olarak, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecin-
de KOB‹’lerin öncelikli olarak desteklenmesi gerekti¤ine inanmaktay›z.
Bu nedenle, 2003 y›l› Kas›m ay›ndan bu yana ‹stanbul Sanayi Odas› bün-
yesinde faaliyet gösteren Avrupa Bilgi Merkezi’nin üstlendi¤i sorumlulu-
¤a büyük önem veriyoruz.

Avrupa Birli¤i kaynakl› mali yard›mlar ve firmalar›n bu yard›mlardan yarar-
lanma koflullar›, Avrupa Bilgi Merkezimizin en fazla soru ald›¤› konular›n
bafl›nda gelmektedir. Avrupa Bilgi Merkezimiz, geçti¤imiz y›llardaki bafla-
r›l› çal›flmalar› kapsam›nda kendisine ulaflan sorular› cevapland›rman›n
yan›s›ra bilgilendirici seminerler de düzenlemektedir.

Ancak, bu konulardaki bilgi ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla KOB‹’ler için
varolan özel desteklerle ilgili ayd›nlat›c› bir broflür yay›nlaman›n son de-
rece önemli ve gerekli oldu¤una inan›yoruz. Bu amaçla haz›rlanan
“AB’den ‹flletmelere Yönelik  Destekler” isimli broflürümüzün çal›flmala-
r›nda ve gelecek ile ilgili planlar›n›n oluflturulmas›nda KOB‹’lerimize fay-
dal› olmas›n› dileriz.

Avrupa Bilgi Merkezi
‹stanbul Sanayi Odas›



A
B

’d
e

n
 i
fl

le
tm

e
le

re
 Y

ö
n

e
li

k
 D

e
s

te
k

le
r

6

Firmalar›n en çok bilgilenmek istedi¤i
konular›n bafl›nda gelen “Avrupa Birli¤i
fonlar›”, asl›nda onlara beklentilerinin
çok alt›nda imkanlar sunuyor. Avrupa
Birli¤i’nin Türkiye’ye ay›rd›¤› fonlardan,
iflletmelerin, do¤rudan proje sunarak
yararlanmas› mümkün de¤il. Projeler,
Avrupa Birli¤i’ne Bakanl›klar baflta ol-
mak üzere kamu kurulufllar› taraf›ndan
sunulabiliyor ve bu projeler, firmalara,
ancak dolayl› yoldan (bürokrasinin iyi ifl-
lemesi, AB’ye uyumlu yeni mevzuat›n
uygulamas›n›n kolaylaflt›r›lmas›, vs.)
destek sa¤l›yor. Yine de, firmalar›n, va-
rolan kamu kuruluflu projeleri kapsa-
m›nda do¤rudan finansal destek alabil-
meleri imkans›z de¤il.

Bu yay›n›m›zla, Avrupa
Birli¤i’nin Türkiye’ye yö-
nelik destekleri, Kat›l›m
Öncesi Mali Yard›m,
Topluluk Programlar› ve
Avrupa Yat›r›m Bankas›
Kredileri bafll›klar› alt›n-
da genel çerçeve ola-
rak incelenirken, ifllet-
meler için Avrupa Birli-
¤i’nin yaratt›¤› f›rsatlara
da yer veriliyor.

Avrupa Birli¤i taraf›ndan, Türkiye’ye su-
nulan mali destekler, 2002 y›l›na kadar
Akdeniz ülkelerine yönelik MEDA fonun-
dan karfl›lan›yordu. MEDA fonu kapsa-
m›nda, yard›mlar›n genel olarak Gümrük
Birli¤i ile ekonomik ve sosyal geliflmeye
yönelik olmas› nedeniyle, bu çerçevede
çok de¤iflik alanlarda projeler AB deste-
¤i ile yürütüldü. Bir k›sm›n›n uygulama-
s›na hala devam edilen bu projeler, Av-
rupa Komisyonu’nun Brüksel’deki mer-
kezinden yönetiliyordu. Helsinki Zirve-

si’nde Türkiye’nin AB adayl›¤›n›n onay-
lanmas›yla birlikte, Türkiye’ye mali yar-
d›m, aday ülkeler için varolan kat›l›m ön-
cesi çerçeveye al›nd›. Kat›l›m öncesi
çerçevenin MEDA fonundan fark›, bu
fondan desteklenen projelerin aday ül-
kenin sadece AB üyeli¤ine idari, ekono-
mik ve sosyal aç›dan haz›rlanmas› ama-
c›na yönelik olmas›d›r.  

Kat›l›m öncesi çerçeve ile birlikte, di¤er
aday ülkeler için oldu¤u gibi, Türkiye için
de merkezi olmayan bir mali yard›m yö-
netim sistemi kuruldu. Bu sistemle bir-
likte, Avrupa Birli¤i ile mali iflbirli¤inin
koordinasyonu, projelerin öncelikler
do¤rultusunda seçilmesi ve izlenmesi
Türkiye Hükümetine devredildi.

‹flletmelere Yönelik AB Destekleri:

1. Kalk›nmada öncelikli bölgelerde yürütülen AB

destekli bölgesel kalk›nma projeleri,

2. Avrupa Yat›r›m Bankas› kredileri,

3. Alt›nc› Çerçeve Program›,

4. Avrupa Birli¤i’nin açt›¤› mal al›m ihaleleri.

G ‹ R ‹fi
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Kat›l›m öncesi mali yard›m çerçevesinde
desteklenen programlar üç ana bafll›k
alt›nda toplanabilir:

• Kurumsal yap›lanma: Türk mev-
zuat›n›n AB mevzuat›na uyumlafl-
t›r›lmas›na ve uygulanmas›na yö-
nelik çal›flmalara destek. 

• Müktesebata uyum: AB yasal
mevzuat›na uyum için gerekli alt-
yap›n›n kurulmas›na destek. 

• Ekonomik ve sosyal uyum: Türki-
ye’nin AB’nin yap›sal fonlar›n› kul-
lanmaya haz›rlanmas› ve bölge-
sel farkl›l›klar›n azalt›lmas›na
destek.

AB taraf›ndan Türkiye için haz›rlanan ve
AB’ye kat›l›m stratejisini oluflturan Kat›-
l›m Ortakl›¤› Belgesi’nde bir y›l boyunca
Türkiye için ne kadar fon ayr›laca¤› ka-
rarlaflt›r›l›r. Mali y›l bafllamadan önce,
Avrupa Komisyonu ve Tür-
kiye’deki Bakanl›k ve dev-
let kurumlar›ndan proje
sahibi yetkililer, ne tür
projelerin desteklenece¤i-
ne karar vermek üzere bir
araya gelirler. Türk taraf›n-
da, Avrupa Birli¤i Genel
Sekreterli¤i’nin baflkanl›k

etti¤i, AB taraf›nda Avrupa Komisyo-
nu’nun kat›ld›¤› bu programlama toplan-
t›lar›nda proje teklifleri tart›fl›l›r. 

Bir program ya da projenin AB taraf›n-
dan desteklenmesi için projenin: 

• AB’ye kat›l›m stratejisinin uygu-
lanmas›na katk›da bulunmas›, 

• Türkiye taraf›ndan haz›rlanan Ulu-
sal Program’da belirtilen öncelik-
leri destekleyici nitelikte olmas›
ya da bu alanlarla ilgili olmas›, 

• Türkiye’deki yasalar›n, AB mükte-
sebat›na uyum sürecine katk›da
bulunmas› gerekir.

Bu kriterler göz önünde bulundurularak
sunulan proje önerileri hakk›ndaki son
karar› Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i
ve Avrupa Komisyonu verir. Bu kararlar
ayr›ca, Avrupa Konseyi’nin onay›ndan
da geçer.

fiu anda, kat›l›m öncesi mali program,
“kurumsal yap›lanma” ve “yat›r›ma des-
tek” olmak üzere iki temel alanda yo-
¤unlaflmakta: 

Kurumsal yap›lanma, Türkiye’nin AB ya-
sal mevzuat›n› uygulamas›na yönelik fa-

aliyetlerine destek verir; ayn› zamanda,
ekonomik ve sosyal uyum gibi alanlarda
AB politikalar›na uyumlu hale gelmesini
destekler.

Mart 2003’te yay›mlanan gözden geçirilmifl 
Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’nin 2005-2006 
y›llar›nda Türkiye için öngördü¤ü bütçeler:
• 2005: 300 milyon Euro
• 2006: 500 milyon Euro’dur.

KATILIM ÖNCES‹ MAL‹ YARDIM
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Bu alandaki mali des-
tek, merkezi, bölgesel
ve yerel düzeyde kamu
kurumlar›n›n kullan›m›-
na aç›kt›r. Kurumsal ya-
p›lanma deste¤i genel
olarak üye ülkelerdeki
kurumlarla yap›lan efl-
lefltirmeler arac›l›¤›yla
uygulan›r. Sendikalar,
ticaret odalar›, vb. kat›-
l›ma haz›rl›k ve mevzu-
at›n uygulanmas›nda
önemli rol oynayan ku-
rumlara da bu çerçeve-
de destek verilir. De-
mokratik uygulamalar›n
daha fazla gelifltirilme-
si, hukukun üstünlü¤ü,
insan haklar›, kad›n-er-
kek eflitli¤i ve az›nl›kla-
r›n korunmas›na katk›-
da bulunmak için Sivil
Toplum Kurulufllar›’n›n
faaliyetleri de destek-
lenmektedir.

Yat›r›mlar bafll›¤› alt›nda iki alanda des-
tek verilir. Bunlardan ilki, AB mevzuat›-
na uyum çerçevesinde, gerekli fiziki alt-
yap›n›n kurulmas› ve güçlendirilmesi
için yap›lan yat›r›mlard›r. ‹kinci k›s›m

ise, ekonomik ve sosyal uyuma yönelik
yat›r›mlara ayr›lmakta olup, özellikle
Türkiye’deki bölgeler aras›ndaki eflitsiz-
likler ve Türkiye’nin ulusal geliri ile AB
ortalamas› aras›ndaki farkl›l›¤›n önemi
dikkate al›n›r. Ayr›ca, AB üyesi ve aday
ülkelerle s›n›r ötesi iflbirli¤ine de destek
verilmektedir.

Proje Sahipleri Hangi Koflullarda 
AB Fon ve Yard›mlar›ndan 
Yararlanabilir?
Avrupa Komisyonu’na do¤rudan do¤ruya
sunulan projelerin desteklenmesi mümkün
de¤ildir. Bir proje sahibinin AB fonlar›ndan
yararlanabilmesi için, söz konusu projenin
konusunun, Türkiye ile Avrupa Komisyonu
aras›nda yap›lan y›ll›k programlama toplan-
t›lar›nda öncelikler aras›na al›nm›fl olmas›
gerekir. Herhangi bir proje konusunun, y›ll›k
programlamaya dahil edilmesi için ise, bu
toplant›lara kat›lan Avrupa Birli¤i Genel
Sekreterli¤i’ne ya da ilgili bakanl›klara iletil-
mifl olmas›d›r. Proje sahipleri, ancak kendi
alanlar›nda teklif ça¤r›s› yap›ld›¤›nda ya da
ihale aç›ld›¤›nda baflvuruda bulunabilirler.

Projelerin seçimi ve fonlar›n tahsis edilmesinden sonra, y›l içinde
her program 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 Merkezi
Finans ve ‹hale Birimi’nin www.mfib.gov.tr, Avrupa Komisyonu’nun
www.europa.eu.int/comm/europaid/cgi/frame12/pl ve Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun www.deltur.cec.eu.int web 
adreslerini sürekli olarak takip etmek faydal› olacakt›r. 
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Türkiye’nin AB üyeli¤i aç›s›ndan öncelik-
li alanlarda yap›lan teklif ça¤r›lar›na pro-
je haz›rlaman›n yan›s›ra, Türkiye’nin da-
hil oldu¤u Avrupa Toplulu¤u Programla-
r›’na kat›lmak da mümkündür. Türki-
ye’de gerekli koflullara uyan kurulufllar
da, AB’den destek almak için bu prog-
ramlara baflvurabilirler. Bu kurulufllar,
AB’ndeki kurulufllarla Topluluk Program-

lar› çerçevesinde eflit haklara sahiptir.

Topluluk Ajans ve Programlar›’na dahil
olabilmek için, Türkiye’nin, her kat›l›mc›
ülke gibi, y›ll›k aidat ödemesi gerekir.
Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye her y›l
verdi¤i yard›mlar›n bir bölümünü de, Tür-
kiye’nin bu aidatlar› ödeyebilmesi için
ay›rmaktad›r.

Türkiye’nin kat›ld›¤› programlar; 

TOPLULUK PROGRAMLARI

1. ‹stihdam ve Sosyal ‹fller Alan›nda
• Ayr›mc›l›kla Mücadele (2001-2006) 
• Cinsiyet Eflitli¤i (2001-2005) 
• Toplumsal D›fllanmayla Mücadele 

(2002-2006) 
• ‹stihdam Teflvik Tedbirleri Topluluk 

Program› (2001-2005) 

2. Giriflimcilik Alan›nda
• IDA II (1998-2004) 
• ‹flletme ve Giriflimcilik için Çok Y›ll› 

Program(2001-2005) 

3. Enerji ve Ulaflt›rma Alan›nda
• Ak›ll› Enerji – Avrupa (2003-2006) 
• Marco Polo (2003-2010) 

4. Çevre Alan›nda
• LIFE (2000-2004) 
• Sivil Koruma Mekanizmas› 

(2002 ve sonras›) 
• Çevre Koruma STK’lar (2002-2006)

5. Araflt›rma Alan›nda
• AR-GE Üzerine 6. AT Çerçeve Program› 

(2002-2006) 
• AR-GE Üzerine 6. Euratom Çerçeve 

Program› (2002-2006) 

6. Bilgi Toplumu Alan›nda
• Internet’in Daha Güvenli Kullan›m› ‹çin 

Eylem Plan› (1999-2004) 
• E-‹çerik (2001-2005) 

7. Gümrük ve Vergi Alan›nda
• Fiscalis 2007 (2003-2007) 
• Gümrükler 2007 (2003-2007) 

8. E¤itim ve Kültür Alan›nda
• Leonardo da Vinci II (2000-2006) 

• Socrates II (2000-2006) 
• Erasmus Mundus (2004-2008) 
• E-E¤itim (2004-2006) 
• E¤itim alan›nda Avrupa Seviyesinde 

Aktif Kurumlar›n Desteklenmesi 
‹çin Eylem Program› (2004-2006) 

• Youth (2000-2006) 
• Gençlik alan›nda Avrupa Seviyesinde 

Aktif Kurumlar›n Desteklenmesi 
‹çin Eylem Program› (2004-2006) 

• Kültür 2000 (2000-2006) 
• Kültür alan›nda Avrupa Seviyesinde Aktif 

Kurumlar›n Desteklenmesi için Eylem 
Program› (2004-2006) 

• Media Plus / Medya E¤itimi 
(2001-2005) 

• Aktif Avrupa Vatandafll›¤›n›n Sa¤lanmas› 
için Eylem Program›  (2004-2008) 

9. Sa¤l›k ve Tüketicinin Korunmas› Alan›nda
• Halk Sa¤l›¤› Alan›nda Topluluk Eylem 

Program› (2003-2008) 
• Tüketici Politikas›n› Destekleyen 

Topluluk Eylemleri (2004-2006) 

10. Adalet ve ‹çiflleri Alan›nda
• Daphne II (2004-2008) 
• Medeni Hukuk Konular›nda Yarg›sal 

‹flbirli¤ine Yönelik Çerçeve Program 
(2002-2006) 

• Cezai ‹fllemlerde Polisin ve Yarg›n›n 
‹flbirli¤i ‹çin Çerçeve Program – AGIS 
(2003-2007) 

11. Avrupa Doland›r›c›l›kla Mücadele Bürosu 
Faaliyet Alan›nda 
• Pericles (2002-2005) 
• Hercule (2004-2006)
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Merkezi Lüksembo-
urg’da bulunan ve Avru-
pa 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 pro-
jelerine kredi sa¤lar.
AYB ayr›ca, Akdeniz ül-
keleri ve Lome Konvan-
siyonu ülkelerindeki ya-
t›r›m projelerini de desteklemektedir.
Kar amac› gütmeyen bir kurum olan
AYB’nin sermayesi üye ülkeler taraf›n-
dan karfl›lan›r. AYB kredileri, öncelikle
ulaflt›rma, haberleflme, çevre, enerji,
sanayi, tar›m ve hizmetler sektörüne
sa¤lanmaktad›r. 

AYB Türkiye’de, hem kamu hem de özel
sektör projelerini destekler. Kamuya
aç›lan krediler a¤›rl›kl› olarak altyap› fi-

nansman›nda kullan›l›r. Birinci Bo¤az
Köprüsü ve inflas› devam eden tüp ge-
çit AYB kredisiyle gerçekleflen projeler
aras›ndad›r.

Özel sektöre tahsis edilen kredileri iki
bafll›kta özetlemek mümkündür; 

(i) Sabit yat›r›m tutar› 25 milyon Eu-
ro’yu aflan yat›r›mlar› finanse
eden kredilerin de¤erlendirmesi
ve tahsisi do¤rudan Avrupa Yat›-
r›m Bankas› taraf›ndan gerçek-
lefltirilir. Türkiye’nin ülke notu,
BBB olan kredi kullan›m kriterini
sa¤lamad›¤›ndan Türkiye’deki
firmalar Avrupa Yat›r›m Banka-
s›’na do¤rudan baflvuru imkan›n-
dan faydalanamamaktad›rlar.

(ii) Sabit yat›r›m tutar› 25 milyon Eu-
ro’nun alt›ndaki yat›r›mlar› finan-
se eden krediler; KOB‹ kredileri
kapsam›nda AYB’nin Türkiye’de
iflbirli¤i yapt›¤› bankalar arac›l›-
¤›yla finanse edilir. Kredi almak
isteyen kurulufllar›n muhatab›
Türkiye’deki arac› bankalar olup,
kredi de¤erlendirilmesi ve tahsi-
si bu bankalarca yap›lmaktad›r.

Avrupa Yat›r›m Bankas›’n›n KOB‹ tan›m›
• 500 kifliden az iflçi çal›flt›ran,
• Net sabit k›ymetleri 75 milyon Euro’nun alt›n-

da olan,
• Sermayesinin 1/3’ünden fazlas› büyük flirket-

lere ait olmayan firmalar KOB‹ olarak tan›m-
lanmaktad›r.

Yat›r›mlar›n e¤itim ve sa¤l›k sektörlerinde
yap›lmas› halinde yat›r›mc›n›n KOB‹ olmas› flart›
aranmaz.

AVRUPA YATIRIM BANKASI KRED‹LER‹
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Kredi Baflvurusunda Bulunacak Firma-
lardan ‹stenen Bilgiler:

1. Firman›n son üç y›la ait mali tablo-
lar›, 

2. Firman›n son üç y›la ait kapasite-
üretim-sat›fl miktarlar› (adet, ton, 
m, m2 vs. cinsinden), 

3. Firman›n yat›r›m›n› aç›klayan özet fi-
zibilite raporu, 

4. Yat›r›mla ilgili olarak haz›rlanan de-
tayl› fizibilite raporu (Baflvuru sahi-
bi firmadan, baflvuru aflamas›nda 
projenin büyüklü¤üne uygun olan 
bir inceleme ücreti al›n›r). 

Kredi Onay Aflamalar›:

Kredi baflvurusunda bulunan
firman›n mevcut durumu ve ya-
t›r›m projesi mali, iktisadi ve
teknik aç›lardan incelenerek
bir fizibilite raporu haz›rlan›r.
Türkiye’deki arac› banka tara-
f›ndan onayland›¤› takdirde, bu
fizibilite raporlar› Avrupa Yat›-
r›m Bankas›’n›n da onay›na su-
nulur.

Kredi tahsisindeki son ad›m
Avrupa Yat›r›m Bankas›’ndan
al›nan onayd›r. Onay gelmesin-
den ve firmadan gerekli
teminatlar›n (ipotek, banka
teminat mektubu vs.) al›n-
mas›ndan sonra yat›r›m›n
finansman›na bafllanabilir.

AYB’nin Türkiye’de altyap› için sa¤la-

d›¤› finans deste¤i, temel olarak çev-

re projeleri ile 1999 depreminin ar-

d›ndan yeniden infla faaliyetlerine ve-

rildi. Türkiye’de finanse edilen proje-

ler 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› bulunu-

yor. AYB, ayn› zamanda, Türkiye’de

yerel ticari bankalara sa¤lanan bir-

çok küresel kredi vas›tas›yla KOB‹’le-

ri de teflvik etti.
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Sanayi Sektörü KOB‹ Kredisi 

Kapsam›: Kredinin amac› özel sektöre ait KOB‹’lerin sanayi, tu-
rizm ve hizmet (sa¤l›k ve e¤itim dahil) sektörlerinde gerçeklefltir-
dikleri yat›r›mlar›n finansman›d›r.

Krediyi Kulland›ran Bankalar: TSKB, Vak›fbank, Türkiye Kalk›n-
ma Bankas›, Ziraat Bankas› ve Halkbank.

Kredi Tutar›: Toplam kredi tutar› 250 milyon Euro’dur. Kredi
ABD dolar› ve/veya Euro olarak kullan›labilir. Yap›lacak kredi
ve/veya finansal kiralama tahsisi toplam› 250 bin Euro ile 12,5
milyon Euro aras›nda olmal›d›r.

Kredi Kriteri: Yat›r›mc›
özel sektör kuruluflu olma-
l›d›r. Yat›r›mc›n›n AYB tara-
f›ndan belirlenen KOB‹ kri-
terlerine uymas› gerek-
mektedir. Sabit yat›r›m tu-
tar› 25 milyon Euro’yu afl-
mamal›, 500 bin Euro’nun
alt›nda olmamal›d›r. Proje-
nin fizibilitesinin uygun ol-
mas› ve projenin çevre
mevzuat›yla uyumlu olma-
s› gerekmektedir. AYB kre-
disi ile yat›r›m›n azami
%50’si finanse edil-
melidir.  

Kredi Vadesi: Kredi kul-
lan›m›nda asgari vade bir
y›l, anapara ödemesiz
dönem dahil 5 y›l, finansal
kiralamada ise 4 y›ld›r.
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AYB Küçük ‹flletmeler Arac›l›k Kredisi 

Kapsam›: Özel sektöre ait
imalat sanayi, turizm ve
hizmetler sektöründe faaliyet
gösteren firmalar›n Türkiye
s›n›rlar› içerisindeki yat›r›m pro-
jelerine finansman sa¤lamak
amaçl›d›r. 

Krediye Arac›l›k Eden Bankalar:
Oyakbank ve Koçbank. Finansal
kiralama flirketleri; Garanti,
Finans, Alternatif, Deniz, TEB,
fieker, D›fl Ticaret ve Vak›f. 

Kredi Tutar›: Toplam kredi tutar›
150 milyon Euro’dur. Asgari
kredi ve finansal kiralama tutar›
20 bin Euro’dur. Bir projeye tah-
sis edilebilecek azami kredi
tutar› bankalar için 3 milyon,
Finansal Kiralama flirketleri için
1 milyon Euro’dur. 

Kredi Kriteri: KOB‹’lerin çal›flan say›s›n›n 250’nin alt›nda olmas› gerek-
lidir. 

Kredi Vadesi: Kredi için 6, finansal kiralama için 4 y›l
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Avrupa Birli¤i hibelerin-
den kimler yararlanabi-
lir?

Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’ye kat›l›m ön-
cesi 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›: Telekomünikasyon
Kurumu'nun Kurumsal Aç›dan Gelifl-
tirilmesi

Program›n Genel Amac›: AB mükte-
sebat›na uygun biçimde Türkiye’de 
telekomünikasyon piyasas›n›n dü-
zenlenmesini güçlendirmek. 

Hususi amaçlar:
1. Türk telekomünikasyon mevzuat›-
n›n AB müktesebat› ile uyumunu ar-
t›rmak; 
2. Telekomünikasyon Kurumu’nun
kapasitesini güçlendirip uygulama 
yetene¤ini takviye etmek.

Uygulay›c› Kurum: Merkezi 
Finansman ve Sözleflme Birimi
(MFSB) 

Ortak Kurulufllar: Reka-
bet Kurumu, Adalet Ba-
kanl›¤›, Türk Standartlar›
Enstitüsü (TSE) ve Ulafl-
t›rma Bakanl›¤›.

Yararlanan Kurum: Tele-
komünikasyon Kurumu.

Bunun yan›s›ra kimi devlet
kurumlar› kendi çerçeve prog-

ramlar› bünyesinde ihaleler açarak mik-
ro projelere hibe deste¤i sa¤lar. Bu ça¤-
r›lara ço¤u zaman sadece sivil toplum
kurulufllar›, özel kurumlar ve kamu ku-
rumlar› baflvurabilmektedir.

Örnek:

Program›n Ad›: Türkiye'de Yenilikçi-
lik ve De¤iflim ‹çin Sosyal Diyalogun
Gelifltirilmesi

Projenin amac›: Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› ve sosyal tarafla-
ra, sosyal diyalogun her düzeyde ge-
lifltirilmesi için destek sa¤lamak. 

‹lgili Kurumlar: Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›, iflçi ve iflveren
sendikalar›, memur sendikalar›,
meslek odalar›, üniversiteler.

Yararlanan Kurulufllar: STKlar, özel
kurumlar, kamu kurumlar›

AB hibeleri için yay›nlanan proje teklif
ça¤r›lar›, Avrupa Komisyonu Türkiye De-
legasyonu’nun web sayfas›ndan
(www.deltur.cec.eu.int) Merkezi Finans
ve ‹hale Birimi’nin web sayfas›ndan
(www.mfib.gov.tr) ve Avrupa Birli¤i
Genel Sekreterli¤i web sayfas›ndan
(www.abgs.gov.tr) takip edilebilir.

SIK SORULAN SORULAR
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‹flletmeler AB hibelerin-
den nas›l yararlanabilir?

Türkiye’de özel sektörde faaliyet göste-
ren firmalar›n AB fon olanaklar›ndan
do¤rudan yararlanmas› mümkün de¤il-
dir. Ancak, baz› çerçeve programlar
bünyesinde aç›lan mikro proje ihaleleri
KOB‹’lerin kat›l›m›na aç›kt›r. Halihaz›r-
da, bu programlar aras›nda uygulamas›
devam eden bafll›ca program, AB Des-
tekli Bölgesel Kalk›nma Program›, yarar-
lanan kurum ise Devlet Planlama Teflki-
lat›’d›r. DPT taraf›ndan aç›lan ihale tek-
lif ça¤r›lar›na KOB‹’ler de bölgesel kal-
k›nmaya destek amaçl› olmas› kofluluy-
la teklif verebilirler. Programlar, 2002
y›l›nda kalk›nmada öncelikli bölgeler
olarak listelenen illerde bafllat›lm›flt›r.
Proje teklif ça¤r›lar› DPT’nin internet
sayfas›ndan (www.dpt.gov.tr) takip edi-
lebilir.

Bu bölgelere dahil ve proje kapsam›nda
olan iller; Edirne, K›rklareli, Çanakkale,
Bal›kesir, ‹zmir, Ayd›n, Mu¤la, Konya,
Karaman, Samsun, Kastamonu, Sinop,
Çank›r›, Çorum, Amasya, Tokat, Erzin-
can, Erzurum, Bayburt, Kars, Ardahan,
I¤d›r, A¤r›, Mufl, Bitlis, Van, Hakkari,
Gaziantep, Kilis, Ad›yaman, fianl›urfa,
Diyarbak›r, Mardin, Batman, Siirt, fi›r-
nak, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya,
Tunceli, Elaz›¤, Bingöl, Artvin, Giresun,
Gümüflhane, Ordu, Rize ve Trabzon’dur.

Örnek:

Program›n Ad›: Samsun (Amasya,
Çorum, Samsun ve Tokat), Kasta-
monu (Çank›r›, Kastamonu ve Si-
nop) ve Erzurum (Erzurum, Erzin-
can ve Bayburt) NUTS II Bölgelerin-
de Bölgesel Kalk›nma.

Program›n amac›: Program›n uygu-
land›¤› Düzey 2 Bölgelerinde; önce-
lik alanlar›nda hibe programlar›n›

ve Program uygulamas›n› destekle-
yecek teknik yard›m hizmetini uygu-
lamaya koymakt›r. Program kapsa-
m›nda yap›lacak teklif ça¤r›lar› ile
projelerin yar›flma ortam›nda seçi-
lip baflar›l› bulunanlar›n fonla des-
teklenmesi hedeflenmifltir.

Program›n Öncelik Alanlar›: Yerel
Kalk›nma Giriflimleri, KOB‹'ler, Kü-
çük Ölçekli Altyap›

KOB‹’ler önceli¤i; tar›m, imalat sa-
nayi ve hizmetler sektörlerindeki
küçük ve orta büyüklükteki iflletme-
lerin ihtiyaçlar›na yöneliktir. KOB‹
destek program› kapsam›nda, des-
teklenecek projeler ile;
• Teknoloji transferi ve yenilik ya-
ratma, 
• Yönetim ve organizasyon gelifltir-
me, 
• Finans yönetimi, 
• Pazarlama ve reklam (ihracat için
irtibatlar kurulmas› dahil), 
• ‹nsan kaynaklar›n›n gelifltirilmesi
amaçlanmaktad›r. 

KOB‹ Hibe Program›ndan faydala-
nacak olanlar; hizmet, tar›m, tu-
rizm ve imalat sektörleri dahil, eko-
nominin tüm sektörlerinde faaliyet
gösteren özel kiflilere ait KOB‹’ler-
dir. Prensip olarak, KOB‹’lerin res-
mi kay›tl› olmalar› ve flirket merke-
zinin veya en az›ndan tesislerinin
hedef bölge içerisinde bulunmas›
gereklidir. Teklif ça¤r›s› baflvuru
rehberinde tarif edilen istisnalar d›-
fl›nda, tüm sektörlerdeki yat›r›mlar
hibeden faydalanabilmektedir.

Hibeden faydalanacak projeler için,
faydalan›c› taraf›ndan asgari yüzde
50 yerli katk› (efl finansman) sa¤-
lanmas› gerekli olup, proje bafl›na
verilecek azami hibe miktar›
100.000 Euro’dur.
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Samsun, Kastamonu ve Erzurum
NUTS II bölgelerinde Bölgesel Kalk›nma
Projesi kapsam›nda KOB‹’ler için teklif
ça¤r›s› 2005 y›l› May›s ay›nda yap›lm›fl-
t›r. Temmuz ay›nda 10 ilde faaliyet
gösteren KOB‹’lerden yaklafl›k 260
proje baflvurusunda bulunulmufltur. Söz
konusu projelerin de¤erlendirmesine
halen devam edilmektedir. Yak›n bir ta-
rihte hibe almaya hak kazanan projeler
belirlenecektir.

Dolayl› yoldan KOB‹’lere destek sa¤la-
yan AB fonlar›na örnek olarak uygulama-
s›na devam edilen projelerden “AB-Tür-
kiye ‹fl Gelifltirme Merkezlerinin Kurul-
mas› Projesi” gösterilebilir. AB ‹fl Gelifl-
tirme Merkezleri (AB‹GEM)in amac›, KO-
B‹’lere hem genel iflletme yönetimi ala-
n›nda, hem de uzmanl›k konular›nda da-
n›flmanl›k ve e¤itim faaliyetleri sa¤la-
maktad›r. AB mali deste¤i bu merkezle-
rin kurulmas› ve iflletilmesi için sa¤lan-
maktad›r. Bu merkezlerden iflletmelerin
mali destek almas› mümkün de¤ildir.
Kocaeli, Gaziantep ve ‹zmir’de kurul-
mufl olan AB ‹fl Gelifltirme Merkezleri
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi web sayfalar›n-
dan edinilebilir (www.abigem.org). 

Avrupa Birli¤i hibelerin-
den yararlanmak ne
kadar zaman al›yor?

Avrupa Birli¤i’nden Türkiye’ye sa¤lanan
fonlar için önce ihale aç›lmas›, ihale sü-
recinin sona ermesi ve daha sonra Avru-
pa Komisyonu ile sözleflme yap›lmas›
gerekir. Genel olarak bu süre beklenen-
den biraz daha uzundur ve projeye bafl-

lamak için en az 6 ay beklemek gerekir.
Proje sahiplerinin projeye bafllad›klar›n-
da henüz hibe miktar›n›n hesaplar›na
yat›r›lmam›fl olabilece¤i ihtimalini göze
alabilecek mali güce sahip kurulufllar ol-
mas› faydal› olacakt›r. Bu nedenle, çok
k›sa sürede tamamlanmas› gereken
projelere sahip kurulufllar›n AB’den fon
alarak projelerini hedefledikleri sürede

tamamlamalar› mümkün olamayabilir. 

KOB‹’ler için baflka AB
destekleri var m›?

Türkiye, AB’nin Topluluk programla-
r›’ndan KOB‹’lere finansman imkan›
veren;

• ‹flletmeler için 4. Çok Y›ll› Progra-
m›, 
• 6. Çerçeve Program›,
• Leonardo Program›,
• E-‹çerik Program›’na kat›lmakta-

d›r.

‹flletmeler için 4. Çok Y›ll› Prog-
ram çerçevesinde, KOB‹’lere do¤rudan

nakdi mali yard›m sa¤lanmaz, daha çok
KOB‹’lere yönelik idari ve düzenleyici
çerçevenin basitlefltirilmesi ve iyilefltiril-
mesi için faaliyetler yap›l›r. 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme
ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› (KOS-
GEB) program›n Türkiye’deki koordinas-
yonunu yürütmektedir.

Ayr›ca, Türk KOB‹’lerin Avrupal› KO-
B‹’lerle iflbirli¤i gelifltirilmesine yönelik
Avrupa Bilgi Merkezleri (EIC) ve Yenilik
Aktar›m Merkezleri (IRC) de bu program
bütçesinden destek al›yor.
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Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) Avrupa
Komisyonu ile iflletmeler aras›nda köp-
rü oluflturacak kurumsal bir yap› olufltu-
rulmas› ve KOB‹’lerin AB mev-
zuat› hakk›nda en çabuk ve en
verimli yoldan bilgilendirilmesi
amac›yla kurulmufltur. Avrupa
Bilgi Merkezleri’nin ilki Avrupa
Komisyonu taraf›ndan 1987 y›-
l›nda faaliyete geçmifltir. ‹lk
kuruldu¤unda bu a¤a dahil 39 Avrupa
Bilgi Merkezi varken, bugün bu say›
300’e yükselmifl durumdad›r. 300
ABM; 25 AB üyesi ve 4 aday ülke ile Do-
¤u Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin de¤iflik
flehirlerinde yer almaktad›r. 

KOB‹’lerin, ABM’lere ve bilgiye daha ko-
lay ulaflabilmesi için, sürekli bilgi al›fl-
veriflinde olduklar› kurumlar›n arac›l›k
yapmas› sa¤lanm›flt›r. Bugün faaliyet
gösteren 300 ABM’nin ço¤u bulunduk-
lar› flehirlerin ticaret ve sanayi odalar›
veya hizmet kurumlar› bünyesinde ku-
rulmufltur.

Dünyan›n 300 flehrinde faaliyet göste-
ren 1200 Avrupa Bilgi Merkezi uzman›
internet ortam›nda birbirleriyle sürekli
iletiflim halindedirler ve s›k s›k düzenle-
nen toplant›lar arac›l›¤› ile de biraraya
gelirler. Bu nedenle, kiflisel olarak da
tan›flan uzmanlar, herhangi bir Merkeze
gelen bir sorunun cevaplanmas›nda Bil-
gi Merkezleri aras›nda varolan a¤ siner-
jisinden faydalan›rlar ve sorular en et-
kin biçimde cevapland›r›l›r.

Bunun yan›s›ra, Avrupa Bilgi Merkezleri,
KOB‹’leri, Avrupa’daki ifl f›rsatlar›ndan
da haberdar etmek ve ticari, finansal ve
teknolojik tekliflerin paylafl›lmas›n›
sa¤lamakla yükümlüdürler. ABM’ler,

Avrupa Birli¤i’nin açt›¤› proje teklif
ça¤r›lar› ve mal al›m ihalelerini
KOB‹’lere duyurarak, KOB‹’lerin AB ile

ifl yapmas›na yard›mc›
olmaktad›rlar. 

Türkiye’deki ilk Avrupa Bilgi
Merkezi 1994 y›l›nda Anka-
ra’da KOSGEB’in bünyesin-
de Ba¤lant› Noktas› olarak

kurulmufltur. 2003 y›l›nda ise 8 ilde 9
Avrupa Bilgi Merkezi kuruldu ve faaliye-
te geçti. Bu iller; Ankara, ‹stanbul, Gazi-
antep, Denizli, Bursa, Adana, Samsun
ve Konya’d›r. ‹stanbul’da biri Anadolu
yakas›nda, di¤eri Avrupa yakas›nda ol-
mak üzere iki Avrupa Bilgi Merkezi faali-
yet göstermektedir. Anadolu yakas›nda-
ki ABM, KOSGEB ‹stanbul ‹mes ‹fl Gelifl-
tirme Merkez Müdürlü¤ü’nün bünyesin-
deyken, Avrupa yakas›ndaki ABM, ‹stan-
bul Sanayi Odas›’n›n bünyesinde yer al-
maktad›r. 
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Yenilik Aktar›m Merkezleri (IRC-Inno-
vation Relay Centre) A¤› 1995 y›l›nda
Avrupa Komisyonu tara-
f›ndan, KOB‹’lere Avrupa
pazar›na aç›lma imkan›
tan›mak, böylece tekno-
lojilerini ithal veya ihraç
etme sürecinde destek
olmak için kurulmufltur. 

IRC’ler, Uluslararas› Teknoloji Transferi
gerçeklefltirmek amac›yla kendi görev
bölgelerinden toplad›klar› teknoloji
arz/taleplerini birbirleriyle paylaflarak ya
da iflbirli¤i etkinlikleri düzenleyerek tek-
nolojinin uluslararas› platformda el de-
¤ifltirmesine çal›fl›rlar. Bu hedef do¤rul-
tusunda 1995 y›l›ndan beri IRC A¤›,
1000’in üzerinde teknoloji transferi an-
laflmas›na arac›l›k etmifltir. 

IRC A¤›, 71 merkezden, 250 kat›l›mc›
kurulufltan ve 1000’den fazla kifliden

oluflmaktad›r. 33 ülkede
(AB üyesi tüm ülkeler, Bul-
garistan, Romanya, ‹zlan-
da, ‹srail, Norveç, ‹sviçre,
Türkiye, fiili) faaliyet gös-
termekte olan IRC A¤› dün-
yadaki en büyük teknoloji

transfer a¤›d›r. IRC’nin amac› kendi a¤›-
na dahil ülkeler aras›nda teknolojilerin
ithal ve ihraç edilmesini sa¤layarak tek-
nolojik kalk›nmaya destek olabilmektir.
IRC A¤›’na ait tüm KOB‹ bilgileri gizlilik
kapsam›ndad›r. Türkiye’de IRC-Anatolia
(Ankara) ve IRC Aegean (‹zmir) olmak
üzere iki IRC faaliyet göstermektedir.
Daha fazla bilgi için www.irc-anato-
lia.org.tr ve irc.ege.edu.tr internet ad-
reslerinden yararlan›labilir.
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Alt›nc› Çerçeve Program›, Avrupa
çap›nda araflt›rmalar›n desteklenmesini
amaçlayan bir programd›r. 

Avrupa Birli¤i’nin Çerçeve Programlar›
ilk olarak 1984 y›l›nda, AB’nin bilimsel
araflt›rma ve teknoloji ge-
lifltirme kapasitesini ar-
t›rmak amac›yla bafllat›l-
m›flt›r. Amaçlar› ve bütçe-
si ile belli bir dönem için
tasarlanm›fl olan Çerçe-
ve Programlar, çok y›ll›
programlard›r. 

2002-2006 y›llar›nda yürürlükte olan Al-
t›nc› Çerçeve Program›’n›n temel hedefi
de, Avrupa’y› 2010 y›l›nda dünyan›n en
dinamik ve rekabet gücü en yüksek bil-
gi ekonomisi haline getirmeyi amaçla-
yan Avrupa Araflt›rma Alan› (ERA)’n›n
gerçeklefltirilmesine katk›da bulunmak-
t›r.

KOB‹’lerin baflvurabilece¤i projeler
hangileridir?

Tematik öncelik alanlar›n›n tümünde
projeler KOB‹’lere aç›kt›r. 

Proje baflvurusu yapanlardan, projeye
KOB‹’lerin ne ölçüde katk› verebilecek-
lerini göstermeleri özellikle istenmekte
ve KOB‹’lerin a¤›rl›¤› konsorsiyumun de-
¤erlendirilmesinde kullan›lan kriterler
aras›nda yer almaktad›r. 

Ayr›ca, 6ÇP’nin araçlar› ara-
s›nda, yenilikçilik kapasitesi
olan ancak s›n›rl› araflt›rma
altyap›s›na sahip KOB‹’lere
yönelik “Kollektif Araflt›rma”
ve “Ortak Araflt›rma” da yer almaktad›r.

Kollektif Araflt›rma; ayn› sektördeki
KOB‹’lerin tümüne rekabet avantaj› sa¤-
lamak amac›yla, sanayi birlikleri ya da
gruplar› ad›na araflt›rma kurumlar›

(araflt›rma merkezleri, üniversiteler vb.)
taraf›ndan yürütülen araflt›rma türüdür.
Araflt›rma sonuçlar› ayn› sektör içindeki
tüm KOB‹’lere da¤›t›lmak zorundad›r. 

Ortak Araflt›rma (Co-operative Rese-
arch – CRAFT); de-
¤iflik ülkelerden bir
araya gelmifl KO-
B‹’lerin, ortak prob-
lemlerini çözmek ve
ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak amac›yla, arafl-
t›rma kurumlar›

(araflt›rma merkezleri, üniversiteler vb.)
ile bir tak›m oluflturmalar› ve bu kurum-
lara özel bilimsel ve teknolojik bir arafl-
t›rma yapt›rmalar›d›r. Proje sonucunda
ortaya ç›kan tüm patent ve fikri mülki-
yet haklar› projeye kat›lan KOB‹’lere ait-
tir.
Program KOB‹ tan›m›n› yaparken;

• Çal›flan say›s›n›n 250’den az olma-
s›, 

• Y›ll›k cirosunun 40 milyon Euro’yu
geçmemesi, 

• Bilançosunun 27 milyon Euro’yu
geçmemesi, 

• Firma ortakl›¤›nda KOB‹ olmayan
kurulufllar›n bulunmas› halinde, söz
konusu kurulufllar›n hisselerinin
%25’i geçmemesi dikkate al›nmakta-
d›r. 

Program kapsam›nda araflt›rmac›lar›n
de¤iflimi de dahil olmak üzere pek çok
alanda destek verilmekte; ayr›ca afla¤›-
da belirtilen 7 temel öncelikli alanda
araflt›rmalar desteklenmektedir.

Avrupa Komisyonu’nun Alt›nc› Çerçeve
Program› için belirledi¤i yedi önceli¤in
bütçesinin en az %15’inin KOB‹'ler ta-
raf›ndan kullan›lmas› öngörülmüfltür.
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Tematik Öncelikler:

• Bilgi toplumu teknolojileri 

• Yaflam bilimleri, gen bilimi ve sa¤-
l›k için bio-teknoloji 

• Sürdürülebilir kalk›nma, küresel
de¤iflim ve ekosistemler

• Nanoteknoloji ve nanobilimler, bil-
gi tabanl› çok fonksiyonlu malzeme-
ler, yeni üretim süreçleri ve araçlar› 

• Havac›l›k ve uzay 

• G›da kalitesi ve güvenilirli¤i 

• Bilgi temelli toplumda yurttafll›k
ve yönetiflim

Toplam Bütçe: 11.285 milyon Euro

Kimler kat›labilir?

6ÇP kapsam›nda, üniversitelerdeki ya
da araflt›rma enstitülerindeki araflt›rma
gruplar›, yenilik yapmay› amaçlayan flir-
ketler, KOB‹’ler, kamu idareleri, lisans
ö¤rencileri, yeni araflt›rmac›lar (mezuni-
yet sonras›), tecrübeli araflt›rmac›lar,
araflt›rma merkezleri bulunan kurulufl-
lar, 3. ülkelerden organizasyonlar ve ki-
fliler proje oluflturabilir.

Alt›nc› Çerçeve Program›’na nas›l proje
sunulur?

Tematik öncelik alanlar› ve Ortak
Araflt›rma projeleri için;

6ÇP kapsam›nda proje sunulmas› için o
konuda bir teklif ça¤r›s› aç›lm›fl olmas›
gerekir. Teklif ça¤r›lar›n›n baz›lar› sürek-
li aç›k olabilece¤i gibi belirlenmifl bir
son baflvuru tarihleri de olabilir. Belirli
bir son baflvuru tarihi olanlarda süre bit-
tikten sonra yap›lan baflvurular geri
çevrilir. 

Kollektif Araflt›rma projeleri için;

KOB‹’ler kendi önerilerini iki aflamada
sunarlar:

1. Aflama: baflvuran KOB‹’ler fikir-
lerini özet öneri fleklinde Avrupa
Komisyonu’na sunarlar. 

2. Aflama: Ön de¤erlendirmeyi
geçen proje teklifleri, ayr›nt›l›
çal›flma program›n› sunarlar. 

Araflt›rmalar›n Avrupa boyutunun
güçlendirilmesi için proje baflvurular›n›n
mutlaka farkl›  ülkelerden ortakl›klar
kurularak yap›lmas› gerekir. 

Program›n amac›, Avrupa Araflt›rma Alan› oluflmas›na katk›da bu-

lunmakt›r ve bu nedenle proje baflvurular›n›n mutlaka farkl› ülke-

lerden bir araya gelen kifli ve/veya kurumlar›n oluflturdu¤u kon-

sorsiyum taraf›ndan yap›lmas› gerekir. Tek bafl›na bir kurum veya

kifli taraf›ndan yap›lan proje baflvurusu kesinlikle de¤erlendirme-

ye al›nmaz.
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Yedinci Çerçeve Program› 

Yedinci Çerçeve Program (7.ÇP) 2007-
2013 y›llar› aras›nda geçerli olacakt›r.
Program›n bütçesi yaklafl›k olarak 70
milyar Euro civar›ndad›r.

TÜB‹TAK bünyesin-
de oluflturulan ‘6.
Çerçeve Program›
Ulusal ‹rtibat Koor-
dinasyon Ofisi’
(www.fp6.org.tr) 

Türkiye’de potansiyel kat›l›mc›lara bilgi-
lendirme, yönlendirme, yard›m ve e¤i-
tim  gibi hizmetler sunarak, Türk kat›-
l›mc›lar›n söz konusu programdan en
üst düzeyde yararlanmas› için Avrupa
Komisyonu ile iletiflim/iflbirli¤i içinde
çal›flmalar yürütmektedir.

Yenilik yapmay› amaçlayan flirketler ve
KOB‹’ler, bu program çerçevesinde
aç›lan teklif ça¤r›lar›na uygun konularda
proje haz›rlayarak desteklerden yarar-
lanabilirler.

6. Çerçeve Program› hakk›nda çok daha detayl› bilgi alabilece¤iniz
bir kaynak ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan yay›nlanan Avrupa Bir-
li¤i Çerçeve Programlar› ‹nteraktif Elkitab›’d›r. Ekinde bir interak-
tif CD'nin de bulundu¤u kitapta, Çerçeve Programlar ile ilgili bilgi
kaynaklar›n› kullanma yöntemleri ile proje haz›rl›¤› ve yürütülmesi
aflamalar›nda dikkat edilmesi gereken unsurlar ve çeflitli tav-
siyeler yer almaktad›r.  (‹rtibat: bgurses@iso.org.tr)
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Leonardo Program›, mesleki e¤itim

alan›nda gelifltirilmifl ve 2000-2006 y›l-
lar›n› kapsayan bir programd›r. Progra-
ma kat›lan her ülkede
uygulay›c› ve koordina-
tör birim olarak Ulusal
Ajanslar kurulmaktad›r. 

Bu ajanslar, programla-
r›n ülke içinde tan›t›lmas›, koordinasyo-
nu, yürütülmesi ve programlardan fay-
daland›r›lacak projelerin yurtiçinde de-
¤erlendirilmesinden sorumludur. Üye ül-
keler ve Komisyon ile program›n gerçek-
lefltirilmesi ve iflbirliklerinin kurulmas›
için iflbirli¤i içinde çal›flan Ulusal Ajans-
lar, bulunduklar› ülkeden yap›lan proje
baflvurular›n›, AB Komisyonu’na sunul-
madan önce derler ve ön de¤erlendir-
melerini yaparlar. 

Bu çerçevede, Türkiye’de de 2002 y›l›n-
da bir Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) ku-
rulmufltur.

Leonardo Program›’na iflletmeler (özel-
likle KOB‹’ler ve el sanatlar› sektörü) ya
da mesleki e¤itim alan›nda faaliyet gös-
teren iflyerleri dahil olmak üzere özel ve-

ya resmi firmalar baflvu-
rabilirler. Programa pro-
je baflvurusunda buluna-
bilmek için, hususi teklif
ça¤r›lar›n›n yay›nlanma-

s›n› beklemek ve proje tekliflerini Avru-
pal› en az bir ortak ile birlikte bu teklif
ça¤r›lar›nda belirlenen öncelikler do¤rul-
tusunda haz›rlamak gerekmektedir. 

Leonardo Program› kapsam›nda yer
alan “yerlefltirme” projeleri ile flirketler,
farkl› ülkelerden ifl arayan veya ö¤renim
gören gençleri süreli olarak stajyerli¤e
kabul edebilmektedirler. Bunun yan›s›ra
“karfl›l›kl› de¤iflim” projeleri ile flirketle-
rin çal›flanlar› farkl› ülkelerdeki flirket-
lerin çal›flanlar› ile süreli olarak karfl›l›k-
l› yer de¤ifltirebilirler. Burada amaç-
lanan, kiflilerin ifl boyutu da olan e¤itim-

le deneyim kazan-
mas› ve baflar›l› uy-
gulamala-r›n karfl›l›kl›
de¤ifli-midir. 

Hareketlilik projeleri-
nin yan›s›ra daha özel
amaçlar› olan projeler
de gelifltirilerek des-
tek al›nabilir. Afla¤›da
bu tip projelere iki ör-
nek verilmifltir.
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Örnek Proje 1:

Polonya’da bir meslek odas›, ku-
yumculuk sektöründe çal›flanlar›n
mevcut becerilerinin verilecek e¤i-
timlerle gelifltirilmesi amac› ile bu
konunun uzmanlar› taraf›ndan bir
e¤itim materyali oluflturmufltur.
Söz konusu materyaller, bir ö¤re-
nim k›lavuzu ve befl adet örnek ça-
l›flma içeren video çal›flmas›n› içer-
mektedir. Bu materyaller, daha
sonra tüm sektör çal›flanlar›na da-
¤›t›lm›flt›r. 

Örnek Proje 2:

‹sveç kökenli bir otomotiv flirketi,
Avrupa otomobil firmalar› aras›nda-
ki ö¤renim ve e¤itim alanlar›ndaki
iletiflimi sa¤lamak amac›yla bir Av-
rupa Otomotiv Ö¤retimi A¤› olufltur-
mufltur. Bunun için de¤iflik konu-
larda, yararl› bir seminerle sonuçla-
nacak araflt›rma ve grup çal›flmala-
r› yürütülmüfltür. Bu konu ile ilgili
olarak oluflturulan web sitesi halen
Avrupa Otomotiv sektörüne hizmet
vermektedir.

E- ‹çerik Program›, Avrupa dijital içe-

ri¤inin üretilmesini, kullan›m›n› ve yay-
g›nlaflt›r›lmas›n› desteklemek amac›yla
oluflturulmufl bir programd›r.

Programdan destek alacak içeri¤in Av-
rupa'ya yönelik ya da Avrupa ile ilgili bir
içerik olmas› flart›n›n yan›s›ra, içeri¤in
dijitallefltirilmifl olmas› ya da program
hedeflerine uygun olarak dijital hale ge-
tirilmesi flart› aranmaktad›r.

E-‹çerik Program›’n›n Türkiye’deki ulusal
koordinasyon noktas› olarak, Devlet
Planlama Teflkilat› görev yapmaktad›r.
Program taraf›ndan sa¤lanan mali
yard›mlarla baflta KOB‹'ler olmak üzere
dijital içerik sektöründe yer alan
kurulufllar desteklenmektedir. 2005
y›l›nda sona eren program›n 2005-
2008 y›llar› aras›nda eContentplus is-
miyle uygulanmas› planlanmaktad›r.
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Avrupa Birli¤i, Türki-
ye’deki KOB‹’lere kredi
imkanlar› sunuyor mu?

Avrupa Birli¤i taraf›ndan KOB‹’lere sa¤-
lanan kredi imkan›, ancak merkezi Lük-
semburg’da bulunan Avrupa Yat›r›m
Bankas› (AYB) taraf›ndan sunulmakta-
d›r. 1965 y›l›ndan bu yana Türkiye ile ifl-
birli¤i içinde bulunan AYB, hem kamuya
hem de özel sektöre kredi sa¤lamakta-
d›r. AYB’nin özel sektöre yönelik kredile-
rinden sabit yat›r›m tutar› 25 milyon Eu-
ro’yu aflan yat›r›mlar› finanse eden kre-
diler için do¤rudan AYB’nin Lüksem-
burg’daki merkezine baflvurmak gerekli-
dir. Sabit yat›r›m tutar› 25 milyon Eu-
ro’nun alt›ndaki yat›r›mlar› finanse eden
krediler ise Türkiye’de arac› bankalar
vas›tas›yla kulland›r›lmaktad›r. 

Bu krediler ile ilgili detaylar 10. sayfada
yer alan Avrupa Yat›r›m Bankas› Kredi-
leri bafll›¤› alt›nda ele al›nm›flt›r. 

Giriflimciler AB’nin   aç-
t›¤› mal al›m ihalelerine 
kat›labilirler mi?

Türkiye’nin AB üyeli¤ine aday ülke olma-
s›yla birlikte, Türk giriflimciler ve ifllet-
meler de AB menfleli birtak›m proje ve

ihalelere kat›labilmektedir. Özellikle
AB’nin Türkiye’de yürüttü¤ü projeler çer-
çevesinde aç›lan mal ve hizmet al›m
ihaleleri Türk giriflimciler aç›s›ndan bü-
yük f›rsatlar sunuyor. Ancak Türk firma-
lar›, zaman›nda ve yeterince bilgilendiril-
medikleri için bu f›rsatlar› de¤erlendire-
miyorlar ve bu ihaleleri yak›ndan takip
eden Avrupa Birli¤i firmalar› tüm ihalele-
re aktif olarak kat›l›yor. ‹hale duyuru-
lar›n› takip etmek için giriflimcilerin
düzenli olarak www.mfib.gov.tr adresini
ziyaret etmeleri yerinde olacakt›r.

Ayr›ca, Türk giriflimciler, AB’nin üçüncü
ülkelere yönelik fonlardan PHARE, ISPA,
SAPARD, MEDA, CARDS ve TACIS fonla-
r›ndan finanse edilen projelerin ihalele-
rine de kat›labilirler. Bu ihalelerin takibi
için giriflimcilerin, günlük olarak Avrupa
Birli¤i’nin www.europa.eu.int/comm/
europeaid/cgi/frame12/pl adresini ta-
kip etmeleri ve aç›k olan ihaleleri tespit
etmeleri gerekmektedir.

Mal al›m› ihaleleri, kat›l›m öncesi mali
yard›m program› kapsam›ndaki projele-
rin uygulanmas› için ekipman ve malze-
me al›m›nda, mallar›n tasar›m›, imalat›,
teslimat›, montaj› ve yapt›r›lmas› ile ba-
k›m, onar›m, kurulum, e¤itim ve sat›fl
sonras› hizmet gibi di¤er hizmetler için
aç›lmaktad›r. ‹hale dosyas›nda teklif sa-
hiplerine talimatlar, ihale özel flartlar›
ve istenen mallar›n teknik özellikleri bil-
diriliyor. ‹haleler, tutar›n›n büyüklü¤üne
orant›l› sürelerde sonuçland›r›l›yor. 

Mal al›m› ihalesine ve-
rilecek teklif için iste-
nen belgeler nelerdir? 
‹haleye kat›lan teklif sahiplerinin, “çift
zarf sistemi”ne uygun olarak bir teknik
bir
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de mali teklif sunmalar› gerekir. Nor-
malde teklif sahiplerine tekliflerini ha-
z›rlamak ve sunmak için 50 gün tan›n›r.

Resmi evraklara ek olarak, teknik teklif,
kurum, yöntemler ve teklif sahibinin is-
tenilen hizmetleri sa¤lamak için görev-
lendirmeyi 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 gö-
rüfl bildirmelidir. Teklif sahibi ayr›ca,
önerilen yaklafl›m›n ana hatlar›n›, gere-
ken faaliyetlerin bir listesini, öngörülen

girdileri (uzmanl›k, malzeme, do¤rudan
masraflar vs.), ç›kt›lar›, ve önerilen fa-
aliyetlerin zamanlamas›n› ve süresini
ortaya koyan bir ifl plan› sunmal›d›r.
Projede görevlendirilecek personelin il-
gili deneyimleri, yerine getirecekleri gö-
revleri de aç›klayan özgeçmiflleri ile bir-
likte bir liste halinde sunulmal›d›r.

Mali teklifte, teklif sahibi, teknik teklif-
te 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.

www.mfib.gov.tr

www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12/pl
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Avrupa Bilgi Mer-
kezleri (ABM), Avru-
pa Komisyonu tara-
f›ndan, KOB‹’lerin
AB uygulamalar›
hakk›nda bilgilendi-

rilmeleri ve Avrupa’da ifl yapmalar›n›n
kolaylaflt›r›lmas› amac›yla kurulmufltur.
‹lki 1987 y›l›nda faaliyete geçmifl olan
ABM’lerin say›s› bugün 300 civar›ndad›r. 

Türkiye’deki ilk Avrupa Bilgi Merkezi
1994 y›l›nda Ankara’da KOSGEB’in bün-
yesinde Ba¤lant› Noktas› olarak kurul-
mufltur. 2002 y›l›nda Türkiye’nin aday
ülke olmas› ile birlikte, 2003 y›l›nda,
Türkiye’de 8 ilde 9 Avrupa Bilgi Merkezi
faaliyete geçmifltir. Bu iller; Ankara, ‹s-
tanbul, Gaziantep, Denizli, Bursa, Ada-
na, Samsun ve Konya’d›r. ‹stanbul’da
biri Anadolu yakas›nda, di¤eri Avrupa
yakas›nda olmak üzere iki Avrupa Bilgi
Merkezi faaliyet göstermektedir. Anado-
lu yakas›ndaki ABM, KOSGEB ‹stanbul
‹mes ‹fl Gelifltirme Merkez Müdürlü-

¤ü’nün bünyesindeyken, Avrupa yaka-
s›ndaki ABM, ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n
bünyesinde yer almaktad›r. 

‹stanbul Avrupa Bilgi Merkezi Avrupa Ya-
kas› ekibi, 6 uzmandan oluflmakta ve
sorumlu oldu¤u bölgede yer alan KO-
B‹’lerin Avrupa Birli¤i mevzuat› ve uygu-
lamalar› ile ilgili sorular›na cevap ver-
mekte, onlar› Avrupa ülkelerinde varo-
lan ticaret ve yat›r›m imkanlar›ndan ha-
berdar etmektedirler. Ayr›ca, ‹stanbul
Sanayi Odas›’n›n farkl› konularda uz-
man olan deneyimli personeli de gerek-
ti¤inde Avrupa Bilgi Merkezi ekibine
destek vermektedir. Bu hizmetleri KO-
B‹’lere sunmakta kullan›lan en önemli
araç, her gün güncellenen Avrupa Bilgi
Merkezi internet sitesidir. K›sa sürede
birçok KOB‹ için baflvuru noktas› haline
gelen bu sitede www.abm-istanbul.org,
ticaret ve yat›r›m teklifleri, fuar, heyet
ve seminer duyurular›, mevzuat, AB ve
pazarlar hakk›nda bilgi bankalar› bulun-
maktad›r. 

Avrupa Bilgi Merkezi ve Sundu¤u Hizmetler
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Avrupa Bilgi Merkezi’nin en önemli faali-
yeti ekonomik, yasal, sosyal, teknik ve
finansal konularda AB mevzuat›, düzen-
lemeleri ve sektör politikalar› hakk›nda
KOB‹’lere bilgi sa¤lamakt›r. Bu sorula-
r›n yo¤unlaflt›¤› konularda münferit bilgi
deste¤i vermenin yan›s›ra e¤itim semi-
nerleri de düzenlenmektedir. 

KOB‹’leri AB hakk›nda bilgilendirmenin
yan›s›ra, Avrupa’daki ifl f›rsatlar›ndan
haberdar etmeyi de hedefleyen Avrupa
Bilgi Merkezlerinin tümü bir ‹flbirli¤i Ve-
ritaban›’na dahildir. Bu veritaban› arac›-
l›¤› ile ticari, finansal ve teknolojik alan-
da ortak arayan firmalar›n profilleri veri-
taban›nda yay›nlanmakta ve ortak bul-
ma aray›fllar› h›zland›r›lmaktad›r. 

ABM faaliyetleri ve sorumluluk alan›na
giren tüm konular hakk›nda sorular›n›z
için ‹stanbul Avrupa Bilgi Merkezi Avru-
pa Yakas›’na baflvurabilirsiniz.  

‹rtibat:
‹stanbul Avrupa Bilgi Merkezi 
Avrupa Yakas›
‹stanbul Sanayi Odas›
Telefon : (212) 292 21 57
Faks : (212) 293 55 65
E-mail : eic@iso.org.tr
www.abm-istanbul.org

www.abm-istanbul.org
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• www.abm-istanbul.org

• www.deltur.cec.eu.int

• www.abgs.gov.tr

• www.mfib.gov.tr

• www.europa.eu.int/comm/europaid/cgi/frame12/pl 

• www.dpt.gov.tr

• www.abigem.org

• www.irc-anatolia.org.tr 

• www.irc.ege.edu.tr

• www.fp6.org.tr

• www.cordis.lu

• www.ua.gov.tr

YARARLI ‹NTERNET ADRESLER‹:


