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Avrupa Birliği’nden Sağlanan Yardımlar 

I. Mali Protokoller Dönemi (1963-1980)  

II. MEDA Programı (1996-2001) 

III. Katılım Öncesi Mali Yardım (2002-2006): Aday Ülke 

IV. IPA (2007-2013) : Aday Ülke 

V. IPA-II (2014-2020) : Aday Ülke 

Adaylık Dönemi ile sadece programların adı değişmedi: 

Yardımın miktarı, öncelikleri, kurallar ve uygulama 
mekanizmaları da değişti…  



IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) 

 IPA’nın temel amacı aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç 
ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir. 

 

 Projeler aracılığıyla kullandırılan fonlar, siyasi kriterlere yönelik 
reformlar ile AB müktesebatına uyumu ve bu uyum için gerekli 
idari kapasite oluşturulmasını hedefler. Bununla beraber, 
ekonomik ve sosyal uyumun sağlanmasına (bölgesel kalkınma, 
tarımsal ve kırsal kalkınma, sınır ötesi işbirliği) yönelik projeler de 
mali yardımlar içerisinde ciddi paya sahiptir. 
 

 IPA’dan faydalanan ülkeler: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, 
Kosova, Karadağ, Sırbistan  ve Türkiye 



IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) 

2007-2013 
için 4,7 

milyar avro 

2014-2020 
için 4,5 

milyar avro 
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Birlik Üyeliğine Hazırlık için Reformlar  

 
-Siyasi kriterler, 
 
-Sivil toplum diyaloğu, 
 
-AB Müktesebatına uyum, 
 
alanlarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan “kurumsal 
kapasiteyi geliştirme” projeleri.  
 
 
Amacı aday ve potansiyel  aday ülkelerin Avrupa Birliği  Uyum 
Politikasını üstlenmelerini kolaylaştırmak ve dolayısıyla bu ülkelerin 
Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmalarına destek sağlamaktır. 



Proje Örnekleri 

Mahkeme Yönetim Sisteminin  

Güçlendirilmesi Projesi 
 

• Toplam Bütçesi: 5,500,000 avrodur. 
• Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi’nin 

ortaklaşa yürütmüş olduğu bir projedir. 
• Türk mahkeme yönetimi sisteminin 

yeniden düzenlenmesi ve pilot adliye 
yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılması 
ile yardımcı personelin kapasitelerinin 
artırılarak daha profesyonel, etkin ve 
yeterli mahkeme yönetim sisteminin 
kurulmasını amaçlamıştır.  

• 21 pilot adliyeden biri Bafra Adliyesi’dir.  



Proje Örnekleri 

Demokratik Vatandaşlık ve  
İnsan Hakları Eğitimi 
«Demokrasi Kuşağı» 

 
• Toplam Bütçesi: 9,1 milyon avrodur. 
• MEB ve Avrupa Konseyi’nin ortaklaşa 

yürütmüş olduğu bir projedir. 
• Samsun’un da dahil olduğu 10 ilde 22 okulda 

pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. 
• STK’lara 3 milyon avro tutarında hibe 

sağlanmıştır. 
• Eğitim sistemimizde insan hakları ve 

demokratik vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. 

• Proje, 5 Kasım 2014 tarihinde Dünya 
Demokrasi Forumu‘nda Demokrasi Yenilik 
Ödülü’nü kazanmıştır. 



Proje Örnekleri 

Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Projesi 

• Toplam Bütçesi: 1,5 milyon avrodur. 
• Adalet Bakanlığı tarafından 

uygulanmıştır.  
• Proje’nin amacı, bilirkişilik sisteminde 

reform ve standardizasyon yaparak, 
sistemin hukuk, ceza ve idari davalarda 
daha etkin bir biçimde kullanılmasını 
sağlamaktır. 

• Proje, Samsun’un da aralarında 
bulunduğu 5 pilot adliyede 
uygulanmıştır.  



Proje Örnekleri 

Katılımcı Stratejik Yerel 
Yönetişim Projesi 

• Toplam Bütçesi: 3,3 milyon avrodur. 
• İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmıştır.   
• Ülkemizde 2003 yılından bu yana yerel 

yönetim alanında önemli reform adımları 
atılmıştır. Yeni mevzuat yerel yönetimlerde 
stratejik yönetim kavramını gündeme getirmiş 
ve yerel yönetimler 2006 yılından itibaren 
stratejik planlar hazırlamaya başlamışlardır.  

• Proje, yerel yönetimlere ilişkin yeni mevzuatın 
uygulanmasına destek verilmesi ve pilot 
illerde yerel düzeyde katılımcılık, şeffaflık ve 
hesap verebilirlik ilkelerinin uygulanmasının 
teminini amaçlamaktadır. 

• Pilot illerden biri Samsun’dur.  



Proje Örnekleri 

Özel Eğitimin Güçlendirilmesi  
(ÖZEGEP) Projesi  

• Toplam Bütçesi: 6,7 milyon avrodur. 
• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

uygulanmıştır.  
• Samsun dahil olmak üzere 10 ilde özel 

eğitim materyallerinin dağıtımı, öğretmen ve 
öğrenci eğitimleri ile daha etkin bir özel 
öğrenci seçme sisteminin geliştirilmesi 
sağlanmıştır.  
 

• Proje dahilinde Samsun’da 13 öğretmen eğitilmiş, 
95 özel eğitim materyali dağıtılmış, 378 özel 
eğitim öğrencisine ulaşılmıştır. 



Proje Örnekleri 

Pilot Çiftçi Muhasebe Veri Ağı Projesinin 
Uzatılması ve Sürdürülebilirliğinin Temini 

Projesi   
• Toplam Bütçesi: 1,450 milyon avrodur. 
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

uygulanmıştır.  
• İlk etapta 9 ilde icra edilen sistemin çalışma 

alanı bu proje ile Samsun dahil olmak üzere 
12 ile genişletilmiştir. Sistem şu anda  tüm 
ülkede kullanılmaktadır. 

• Proje ile Çiftçi Muhasebe Veri Ağı sisteminin 
yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amaçlanmıştır. 

• Sistem hem çiftçilerimize performanslarına 
dair önemli bilgiler sağlamakta, hem de ilgili 
kurumların strateji belirlemesinde yardımcı 
olacak veriler üretmektedir. 



Proje Örnekleri 

Türkiye’de Nitrat Direktifinin Uygulanması 
 

• Toplam Bütçesi: 6,7 milyon avrodur.  
• Yararlanıcısı Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’dır.  
• Proje Nitrat Direktifinin uyumlaştırılması ve 

uygulanması konusundaki kapasitenin 
geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

• Proje ile Samsun dahil 20 pilot ilde mobil 
laboratuarlar vasıtasıyla tarımsal 
faaliyetlerden kaynaklanan Nitrat kirliliğinin 
tespiti ve önlenmesi sağlanmaktadır.   



Proje Örnekleri 

Çevresel Gürültü Direktifinin  

Uygulama Kapasitesi 

 • Toplam Bütçesi: 6,18 milyon  avrodur. 
• Yararlanıcı Kurum Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’dır.  
• Proje’nin amacı, 2002/49/EC sayılı Gürültü 

Direktifi ve Türk mevzuatı doğrultusunda 
bilhassa karayolu ve demiryolu altyapısı ve 
araçları, uçaklar, sanayi işletmeleri, limanlar 
ve eğlence yerleri olmak üzere başlıca 
kaynaklardan emite edilen gürültünün 
azaltılmasında Türkiye’ye destek sağlamaktır. 

• Proje kapsamında 5 büyükşehir ve 10 pilot 
bölge için gürültü haritaları ve eylem planları 
oluşturulmuştur.  

• Projede pilot iller arasında yer alan  
Samsun’da liman kaynaklı gürültü konusunda 
çalışma yapılmıştır.  
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Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı 
(2007-2013) 

Toplam Bütçesi: 565 milyon avro (480 milyonu  AB Fonu) 
 
• İş ortamının iyileştirilmesi (480 m. Avro) 
  
 -Sanayi altyapısının geliştirilmesi 
 -Finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi 
 -Ar-ge, inovasyon, teknoloji ve bilgi iletişim 
 -Turizm altyapısı, tanıtım ve pazarlama 
 
• İşletme kapasitesinin arttırılması (58,7 m. Avro) 
  
 -İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği 
 -Sanayi alanında işbirliğinin güçlendirilmesi 



Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı 
(2007-2013) 

Hedef bölge: Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin 
altında kalan bölgelere odaklanılmaktadır. 
 

Hedef kitle: Kamu kurumları/ajansları, iş ve işletme destekleme 
kuruluşları/merkezleri, OSB’lerin yönetici otoriteleri, ulusal ve yerel 
sanayi ve ticaret odaları , birlikler, dernekler vs. 



Proje Örnekleri 

Büyüyen Anadolu’ya Kredi 
Kolaylıkları Projesi 

• Toplam Bütçesi 61,4 milyon avrodur. 
• KOBİ’lerin finansmana erişim imkanları artırılmıştır. 
• 1083 adet mikro işletmeye  23 milyon avro tutarında 

mikro kredi verilmiştir. 
• 7326 adet KOBİ’ye sağlanan krediler vasıtasıyla 534 

milyon avro tutarında kredi hacmi yaratılmıştır. 
• KOBİ’lere yönelik eğitimler ile danışmanlık hizmetleri 

ise sürmektedir. 
• Proje sonunda, 9000 adet girişime 49,5 milyon avro 

tutarında kredi verilmiş ve toplamda 1 milyar avro 
tutarında kredi hacmi oluşturulmuş olacaktır. 

• Şuana kadar 27,2 milyon avro kredi verilmiş, 643,6 
milyon avro tutarında da kredi hacmi 
oluşturulmuştur. 



Proje Örnekleri 

  Samsun Lojistik Merkezi Projesi: 

• Toplam Bütçesi 43,5 milyon avrodur. 
• Samsun’u uluslararası bir lojistik merkez 

yapmayı amaçlamaktadır. 
• Proje ile birlikte başta girişimciler olmak 

üzere toptancılar, tüccarlar, esnaf ve 
KOBİ’ler Lojistik Köy’deki depolama tesisleri, 
yükleme boşaltma alanları, sosyal tesisler ve 
idari binalardan yararlanacaklar. 

• Bölgedeki KOBİ’ler katma değerlerini ve 
dağıtım sektöründeki teknolojilerini 
güçlendirerek rekabet edebilirliklerini 
artıracaklardır.  

• Bu proje aynı zamanda yaklaşık 2 Bin kişiye 
iş olanağı sağlayarak bölge halkına da 
ekonomik anlamda destek verecektir. 



Proje Örnekleri 

Kümelenme ile Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ'lerin 
Güçlendirilmesi Projesi: 

• Toplam Bütçesi 5 milyon avrodur. 
• Proje, Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Samsun, 

Trabzon'da kurulan Kümelenme Bilgi Merkezleri ile 
hedef sektörlere yön verecektir.  

• KOBİ'lere, oluşturulacak İş Kümeleri çerçevesinde, 
kurulacak Kümelenme Bilgi Merkezleri aracılığıyla; 
ihracat için ihtiyaç duydukları teknik bilgi, küresel 
pazarları daha kolay takip etme fırsatı, ürün ve 
hizmette farklılaşma, yenilikçilik ve insan kapasitesini 
geliştirme konularında teknik destek verilecektir.  

• Yurtiçi ve yurtdışında diğer işletmelerle işbirliği 
olanakları yaratılarak deneyim ve bilgi paylaşımı 
sağlanacak, uluslararası piyasalara açılmak ve ihracat 
hacmini korumak için teknolojiyi takip edebilme 
fırsatı verilecektir. 



Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı 
(2014-2020) 

Toplam AB Fonu: 344,4 milyon avro 
 

- Özel Sektör Gelişimi  
       İmalat Sanayi 
       Hizmet & Yaratıcı Sanayiler 
 

- Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik 
       Araştırma ve Geliştirme 
       Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme 

 
Hedef bölge: Tüm Türkiye 
 

Hedef kitle: Kamu kurumları/ajansları, iş ve işletme destekleme 
kuruluşları/merkezleri, OSB’lerin yönetici otoriteleri , ulusal ve yerel sanayi ve ticaret 
odaları , birlikler, dernekler vs. 
 

• Yeni dönem başvuru çağrılarının 2016 yılının ikinci yarısında yayınlanması 
planlanmaktadır.  



Enerji Programı 
(2014-2020) 

Toplam AB Fonu: 95,50 milyon avro 
 
 

- Piyasa Entegrasyonu ve Altyapıların  güçlendirilmesi  
 

- Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin desteklenmesi 
 
 

Hedef bölge: Tüm Türkiye 
 
 

Hedef kitle: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEİAS, BOTAŞ, Belediyeler, 
Üniversiteler 



Çevre Programı (2007-2013) 

Toplam Bütçesi: 802,9 milyon avro (682,5 milyonu  AB Fonu) 

 

Su temini, kanalizasyon ve atık su arıtımının iyileştirilmesi 

     - İçme suyu temini ve alıcı ortam kalitesinin  iyileştirilmesi 

 

Entegre katı atık yönetiminin iyileştirilmesi  

      - Katı atık geri dönüşümü miktarının ve depolama sistemlerinin iyileştirilmesi 

 

•Hedef kitle: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler (Tüm Türkiye) 

 
 



Proje Örnekleri 

Ordu Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı ve Kumbaşı Atıksu Arıtma 
Tesisi İyileştirilmesi Projesi 

Toplam Bütçesi 28,9 milyon avrodur. 
 

- Ordu Atık Su Arıtma Tesisi’nin yapımı ve işletmeye 
alınması  
- Kumbaşı Mahallesindeki mevcut Atık Su Arıtma Tesisi’nin 
rehabilitasyonu 
- Atık su pompalama istasyonları ve kanallarının yapımı 

 

Yapım işi 25 Eylül 2013’te tamamlanan proje kapsamında,  
Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 731 bin 
kişilik nüfusun %34’ünün yanı sıra ilave 200 bin kişinin 
daha iyileştirilmiş atık su hizmetlerinden faydalanması 
sağlanmıştır. 

 

Arıtılan yıllık atık su miktarı ise, 0,125 milyar m3’ e 
ulaşmıştır. 



Proje Örnekleri 

Balıkesir Katı atık Yönetimi 
Projesi 

• Toplam Bütçesi 10.3 milyon avrodur. 
• 15 Mayıs 2014 tarihinde yapımı 

tamamlanan çöp depolama sahası, 2 adet 
transfer istasyonu ve 1’er adet yakma tesisi, 
tıbbi atık sterilizasyon tesisi ve dönüştürme 
tesisi vasıtasıyla 2015 yılı itibariyle: 

• Proje alanında dönüştürülen katı atık 
miktarı 155 bin ton, 

• Doğada çözünebilen ve doldurma işleminde 
kullanılacak atık miktarı 70 bin ton’a 
ulaşacaktır. 

• Ayrıca, toplam katı atık miktarının %40’ı 
dönüştürülmüş, 

• Tüm tesislerin kurulması sonucunda katı atık 
miktarında toplam 1 802 356 ton’luk bir 
azalma sağlanmış olacaktır. 



Proje Örnekleri 

Konya Katı Atık Yönetimi 
Projesi 

• Toplam Bütçesi 22.2 milyon avrodur. 
 

• 14 Ekim 2014 tarihinde yapım sözleşmesi 
imzalanan proje; 1 adet katı atık sahası, 1 
adet transfer istasyonu ve 1’er adet atık 
ayırma, dönüştürme ve ön arıtma tesisi 
içermektedir. 
 

• Halihazırda uygulama aşamasında olan 
proje ile eski çöp depolama alanlarının 
kapatılması ve rehabilitasyonu 
öngörülmektedir. 
 



Çevre ve İklim Değişikliği Programı  
(2014-2020) 

Toplam AB Fonu: 644,6 milyon avro 
 
• Su 
• Atık  
• Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevresel Yönetim 
 

alanlarındaki müktesebat uyumu ve altyapı yatırımlarını konu alan projelere fon 
aktarılacaktır.  
 
Hedef kitle: Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, DSI, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Yerel Yönetimler, belediyeler, Sivil 
Toplum Kuruluşları. 
 
 
 



Ulaştırma Programı (2007-2013) 

Toplam Bütçesi: 687,9 milyon avro (584,7 milyonu  AB Fonu) 

 

Demiryolu altyapısının güçlendirilmesi 

 

 

 

Hedef kitle:  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (Tüm Türkiye) 

 
Demiryolu altyapısının inşası veya rehabilitasyonundan sorumlu kamu kurumları 
 • Demiryolları, Limanlar ve Havaalanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

 



Proje Örnekleri 

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi Köseköy – Gebze 
Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi 

Toplam Bütçesi 200,9 milyon avrodur. 
 

-Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesinin 56 km.lik 
kısmının rehabilitasyonu ile yeniden inşasına yöneliktir. 
 

-Proje uygulama aşamasında olup tamamlanmak üzeredir. 
 

-Söz konusu proje vasıtasıyla Ankara – İstanbul arası 
yolculuk süresi 3 saate inmiştir ve orta vadede bu 
güzergahtaki yolcu taşımacılığında %10 olan demiryolu 
payı %78’e çıkacaktır. 



Proje Örnekleri 

Samsun - Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu 
Projesi 

Tahmini Bütçesi 360 milyon avrodur. 
 

'Kuzeyi güneye, Türkiye’yi geleceğe taşıyoruz' sloganlı 
projede Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas illerinden geçen 
378 kilometrelik hat tamamen yenilenecek, altyapı, 
üstyapı standartları yükseltilecektir. Elektrifikasyon işlemi 
yapılacak, sinyalizasyon ve telekomünikasyon altyapısı inşa 
edilecektir. Bu süreçte 48 tarihi köprü restore edilecek, 30 
köprü ve 104 menfez yeniden yapılacaktır. Ayrıca tüneller 
genişletilecek, istasyon yolu uzunlukları 750 metreye 
çıkarılacak, yolcu peronları AB standartlarına göre 
yenilenecek, tüm istasyonlara yolcu bilgilendirme sistemi 
ve anons sistemi kurulacaktır. 
 
Projenin uygulaması devam etmektedir. 



Ulaştırma Programı (2014-2020) 

Toplam Bütçesi: 520,9 milyon avro (442,8 milyonu  AB Fonu) 

 

- Sürdürülebilir ve güvenli taşımacılık 

- Etkili taşımacılık 

- Erişilebilir ve kapsayıcı taşımacılık 

- Müktesebat uyumu ve AB ile entegrasyon 

 

Hedef kitle:  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ilgili birimleri 
Demiryolu altyapısının inşası veya rehabilitasyonundan sorumlu kamu kurumları 
(Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü vs..) 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Belediyeler 



   

 

 

 

 
IPA Finansman Öncelikleri 

 
Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) 

Avrupa Birliği Bakanlığı 

Birlik Üyeliğine 
Hazırlık için 
Reformlar 

Demokrasi ve 
Yönetişim 

Sivil Toplum 

Birlik 
Programları 

Hukukun 
Üstünlüğü ve 
Temel Haklar 

İçişleri 

Yargı ve Temel 
Haklar 

Bölgesel 
Kalkınma 

Rekabet ve 
Yenilikçilik 

Enerji 

Ulaştırma 

Çevre 

İstihdam, Eğitim 
ve Sosyal 
Politikalar 

Tarım ve Kırsal 
Kalkınma 

Bölgesel ve Sınır 
Ötesi İşbirliği 



 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi  
Operasyonel Programı (2007-2013) 

 
• Toplam Bütçesi: 557,5 milyon avro (473,9 milyonu  AB Fonu) 
 
• Temel amaç, Türkiye’nin etkin bir şekilde işleyen bir işgücü piyasasına sahip olmasıdır. 
 

- İstihdam  
- Eğitim 
- Hayat Boyu Öğrenme 
- Sosyal İçerme 

 
• Hedef kitle: kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve 

sendikalar. 
 

• Program, ilk yıllarda kişi başına milli gelirleri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan 
12 Düzey II bölgesinde (43 ilde) uygulanmış, daha sonra uygulama alanı tüm Türkiye 
olarak genişletilmiştir. 
 
 
 
 



 
Kadın İstihdamının Desteklenmesi  

Hibe Programı 
 

Program Sonuçları 
• 23,9 milyon avro tutarında bir bütçeyle 

131 adet hibe projesi yürütülmüştür. 
• 9856 kadın kursiyere eğitim sağlanmış, 
• 9557 kadına mesleki sertifika verilmiş, 
• 1134’ü istihdama kazandırılmış, 
• 118’i kendi işini kurmuş, 
• 112’si ev ve bahçe eksenli üretime 

başlamıştır. 

Programın Amacı 
Özellikle kadınların iş gücü piyasasına katılım oranlarını 
artırmak, istihdamda kalıcı olmalarını sağlamak ve bu 
yöntemle genel istihdam oranlarını yükseltmek 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda kadınların iş gücü 
piyasasına girişlerinin önündeki engellerle mücadele 
edilmesi ve bu alanda kurulacak işbirliklerinin 
desteklenmesi hedeflenmiştir.  



 
Genç İstihdamının Desteklenmesi  

Hibe Programı 
 

Program Sonuçları 
Mesleki nitelik kazandırılarak veya mesleki 
nitelikleri güncellenerek iş dünyasının  
talepleriyle uyumlu hale getirilen 12 bin 
629 gencin; 
• 2 bin 497’si istihdam edilmiş, 
• 218’i kendi işini kurmuş, 
• 6 bin 176’sı mesleki sertifika almış, 
• 2 bin 768’i staj olanağı bulmuş, 
• 5 bin 655’i danışmanlık ve rehberlik 
• hizmetlerinden yararlanmıştır. 

Programın Amacı 
Ülkemizde gençlerin istihdamına yönelik etkin 
politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla 
tasarlanmıştır. Ulusal ve yerel düzeydeki ilgili 
kurumların politika üretme kapasitelerinin 
geliştirilmesine, staj ve iş başı eğitim imkanlarının 
artırılmasına ve genç girişimciliğinin desteklenmesine 
yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 



Özellikle Kız Çocuklarının  
Okullulaşma Oranının Artırılması  Hibe Programı 

Program Sonuçları:  
• 16 ilde 160 pilot okulda öğrenci destek 

programı uygulanmıştır. 
• 3 bin 828 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
• 1390 kız çocuğunun ilköğretime, bin 403 kız 

çocuğunun liseye, 294 kız öğrencinin meslek 
lisesine devam etmesi sağlanmıştır. 

• 218 kız çocuğu ilköğretime kaydedilmiştir. 
• 2 bin 270 kız çocuğu açık liseye 
• kaydedilmiştir. 
• 1462 kız çocuğu/kadın meslek ve meslek 

geliştirme eğitimleri almıştır. 
• 36 meslek okulu ve yurtlarına donanım 

sağlanmıştır. 

Programın Amacı:  
Eğitimin kalitesinin artırılması yoluyla kız çocuklarının 
eğitime katılımlarının artırılması, eğitim hakkından 
mahrum kalan veya çeşitli sebeplerle okulu terk eden kız 
çocuklarını yeniden okula yönlendirilmesi hedeflenmiştir. 



Proje Örnekleri 

   Genç İstihdamının Desteklenmesi  
   Hibe Programı 

                Gençlere Can Simidi Projesi  
 
Toplam Bütçesi 116.030,80 avrodur. 

 

• 12 ay süren projenin faydalanıcısı Samsun İl Özel 
İdaresidir.  
 

• Proje ile 18-29 yaş arası 72 işsiz gence cankurtaranlık 
eğitimleri sağlanmıştır. 
 

• Bir taraftan uzun bir sahil şeridine sahip Samsun ilimizin 
cankurtaran ihtiyacı karşılanmış, diğer taraftan da iş 
sıkıntısı içerisindeki gençlerimize iş olanağı sağlanmıştır. 



 

• Toplam Bütçesi 435 milyon avrodur. 
 
• Temel amaç, Türkiye’nin etkin bir şekilde işleyen bir işgücü piyasasına sahip 

olmasıdır. 
 

- İstihdam  
- Eğitim 
- Sosyal Politika ve İçerme 
 

• Hedef kitle: kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 
ve sendikalar.(Tüm Türkiye) 
 

• Yeni dönem proje başvuru çağrılarının 2016 yılının ilk yarısında yayınlanması 
planlanmaktadır.  
 
 

 
İstihdam, Eğitim ve  

Sosyal Politikalar Programı (2014-2020) 
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Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 

(2007-2013) 
 

• Toplam Bütçesi: 854 milyon avrodur. 
 
Tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım alanlarında faaliyet gösteren 
işletmelere, üretici bireylere, kooperatiflere ve üretici birliklerine Hibe Programları 
aracılığı ile finansman desteği sağlanması. 
 
- Tarımsal işletmelerin (süt ve et üreten) yeniden yapılandırılması ve AB  

standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar, 
 

- Tarım (süt ve süt  ürünleri/ et ve et ürünleri, meyve ve sebze) ve balıkçılık 
ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması ve AB 
standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar,  
 

- Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 
 

 
 
 
 
 



 
SAMSUN İLİ IPARD DESTEKLERİ  

 
 

• Samsun ilimizde, şimdiye kadar 1091 adet başvuru alınmış ve bunlardan yeterli 
bulunan 740 tanesiyle sözleşme imzalanmıştır. 

 
• IPARD ile ilimize aktarılan toplam yatırım tutarı 225 milyon TL’ yi bulmuştur. 

Bunun 105 milyon TL ’lik kısmını TKDK tarafından sağlanan tutar oluşturmaktadır.  
Kasım ayı itibariyle ödenen tutar toplamda 93 milyon TL ’ye ulaşmıştır. 
 

• Projelerle birlikte Samsun ilimizde 4400 adet yeni makine ekipman alımı 
gerçekleştirilmiş, 1660 kişiye istihdam sağlanmış, 549 adet traktör alınmış ve 53 
kadın girişimciye destek verilmiştir.  
 

• Ayrıca IPARD yatırımları öncesinde 1,5 milyon adetlik piliç kapasitesi bu alanda 
sağlanan yoğun çalışmalarla (77 proje) 4,5 milyona ulaşmıştır. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Proje Örnekleri 

                       Isıtan Broyler Üretim Tesisi  
                     Projesi 

• Toplam Bütçesi:  1.290.669  TL 
• IPARD Desteği: 697.288,80 TL 
 
• Samsun ili Kavak İlçesinde gerçekleştirilen proje 

kapsamında mevcut broyler tesisinin kapasitesi 
10.000’den 50.000’e çıkarılmıştır. 

  
• IPARD Programından alınan destek ile işletmenin 

kapasitesinin yanısıra verimi de artırılmış ve  
işletme AB standartlarına ulaştırılmıştır. 

 
• 10 ayda tamamlanan yatırımın %65’i  TKDK 

tarafından sağlanmıştır. 
 



Proje Örnekleri 

                       SAMSÜT Süt Sığırı Yarı Açık Ahır Yatırım  
                     Projesi 

• Toplam Bütçe:  2.575.626,95 TL 
• IPARD Desteği: 716.319,24 TL 

 
• Samsun ili Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen 

proje ile 40 dönüm arazi üzerinde 100 başlık süt 
inekçiliği tesisi kurulmuştur. 

 
• Yaklaşık 7 aylık yatırım süresine sahip proje, 

Ocak 2013’te tamamlanmış ve tesis Şubat 
ayında faaliyete geçmiştir.  

 
• Proje ile hayvan refahı, hayvan sağlığı, hijyen, 

çevre koruma yönünden ileri standartlara sahip 
bir tesis Samsun ilimize kazandırılmıştır. 

 



 
Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) 

(2014-2020) 
 

• Toplam Bütçesi: 800 milyon avrodur. 
 
 

- IPARD-II Programı ile birlikte ilk dönemde uygulanan Programdaki önceliklere ek 
olarak kırsal altyapının geliştirilmesine dönük yatırımlar, yumurta sektörüne 
yönelik yatırımlar, tarım-çevre, iklim ve organik tarım faaliyetleri ve yerel 
kalkınma stratejilerinin uygulanması gibi konularında da destek sağlanacaktır. 

  
- Müktesebat Uyumu ve kurumsal kapasite geliştirme (Tarım, Balıkçılık, Gıda Güv.) 
      (112 milyon avro) 
 
-      IPARD-II Programının ilk başvuru çağrı ilanı 18 Aralık 2015 tarihinde 
        yayınlanmıştır.   
 
-       Başvuru çağrı ilanı 42 ilimizin tümünü kapsamaktadır. 
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Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2007-2013) 
 

• Programın genel amacı daha güçlü bir Avrupa işbirliği ve bütünleşmesine 
hizmet etmek amacıyla Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi işbirliği alanında 
her iki ülkenin güçlü olduğu ana noktalar üzerine kurulu sürdürülebilir ve 
dengeli bir kalkınma sağlamaktır. 

 

• Sürdürülebilir sosyal ve iktisadi kalkınma, çevrenin, doğanın, tarihi ve 
kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların, kültürel ve tarihi mirasın 
sürdürülebilir kullanımı için kapasite artırımı hedeflenmektedir. 
 

• Program alanı Bulgaristan’da Burgaz, Yambol ve Haskovo; Türkiye’de 
Edirne ve Kırklareli illeridir. 
 

• 2007-2013 Dönemi bütçesi yaklaşık 32 milyon avrodur. 
 

• Toplam 128 proje sözleşmeye bağlanmıştır. 
 
 

SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI 



Nessebar ve Edirne’de Sanatkarlar 
Sergi Merkezi Restorasyon Projesi 
 
• Projenin toplam bütçesi 589. 878 avrodur. 

• Proje, Nessebar Belediyesi, Edirne Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği, Edirne Valiliği İl 
Özel İdaresi ve Burgaz Bölgesel Turizm 
Derneği ortaklığında yürütülmüştür. 

• Düzenlenen eğitimler ve sergiler sayesinde 
sınır bölgesindeki sanatkarların ortak 
pazarlama teknikleri ile ürünlerin tanıtımları 
konusunda bilinçleri arttırılmış, bölge 
sanatkarlarının ürünlerinin tanıtımlarını 
sağlanmış ve kapasite artırılması için uzun 
vadeli imkanlar sağlanmıştır. 

PROJE ÖRNEKLERİ 



 

                              Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye  
                       Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020) 
 

Yeni dönemde, doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanında Bulgaristan-
Türkiye sınır ötesi işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

• Çevrenin korunması ve iklim değişikliğine uyumun ve etkilerinin hafifletilmesinin 
teşvik edilmesi, riskin önlenmesi ve yönetimi, 

 

• Turizmin ve kültürel ve doğal mirasın teşvik edilmesi alanlarına öncelik verilecektir. 
 

• Programın yeni dönem bütçesi yaklaşık 29 milyon avrodur. 
 

• Birinci teklif verme çağrısı 16 Kasım 2015 tarihinde yayımlanmıştır. 
 

• Son başvuru tarihi 16 Mart 2016’dır.  
      (Bilgi için cbc.ab.gov.tr veya www.ipacbc-bgtr.eu/tr) 
 

SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI 



• Toplam Bütçesi: 38 milyon avrodur. 
 

• Temel amaç, Karadeniz Havzasında yer alan 
ülkelerde sürdürülebilir kalkınma ile daha 
güçlü bölgesel işbirliği ve ortaklık 
sağlanmasıdır. 

 

• Bunu sağlamak için; sınır bölgelerinde 
ekonomik ve sosyal gelişme, çevrenin 
korunması gibi ortak sorunlarla mücadele ile 
kültür ve eğitim ağlarının desteklenmesi gibi 
öncelikler üzerinde çalışılmıştır. 

 

• Hedef kitle: Kamu kurumları, il özel idareleri, 
belediyeler, sivil toplum kuruluşları, OSB’ler, 
üniversiteler, araştırma merkezleri ve okullar. 
 

• Toplam 60 proje desteklenmiş olup, bunların 
39’u Türk ortak içermektedir (Toplam 4 
projede Samsun’daki Kurumlar yer almıştır).  
 
 

 Ülkemizin IPA fonlarıyla katıldığı Programda 
Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, 
Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan 
bulunmaktadır. Program alanı içinde 
Samsun da yer almaktadır.  

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi 
İşbirliği Programı (2007-2013) 

SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI 



   

       KARADENİZ HAVZASI BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PLANI – BSBEEP 

                                     IPA Ana Yararlanıcı: Samsun Büyükşehir Belediyesi  

                 IPA Ortak: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi                                                            
                 Uygulama Dönemi: 30 ay, 01.06.2013-31.12.2015 

                 IPA Bütçesi: 215.844 Avro      Toplam Proje Bütçesi: 794.720 Avro  

Proje ile; binalarda enerji verimliliği alanında, Karadeniz 
Bölgesi’ndeki yerel idareler ve sivil toplum kuruluşlarının 
idari/kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

 
Sonuçlar: 
Proje ile binalarda enerji verimliliği alanında; 
-Verilerin toplanması, paylaşılması ve bu bilgilerin Karadeniz Bölgesinde 
sistematik olarak yayılması, 
-Kısa ve orta dönem planlamalar için güvenilir standart çalışmaların 
oluşturulması, 
-Belediye binalarının yanı sıra belediye düzeyinde de enerji tüketimleri 
alanında teknik analiz üretilmesi sağlanmıştır. 

 
Ortaklar 
Proje; Türkiye, 
Ermenistan, 
Moldova, 
Romanya, 

Ukrayna ve 
Yunanistan’dan 
kurumların 
ortaklığında 
yürütülmektedir.  
 
 

PROJE ÖRNEKLERİ 



   

             BÖLGESEL İŞ KULUÇKA MERKEZLERİ AĞI – Black Sea BI - Net 

                                        IPA Ana Yararlanıcı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 

              Uygulama Dönemi: 24 ay, 27/03/2013 - 26/03/2015 

              IPA Bütçesi: 154.215 avro      Toplam Proje Bütçesi: 801.531 avro 

Projenin amacı, KOBİ’lerin güçlendirilmesi ve desteklenmesine 
aracı olacak iş kuluçka merkezlerine ilişkin özel politikalar 
geliştirmeleri için iş geliştirme kuruluşları, kamu otoriteleri ve iş 
kuluçka merkezlerinin kurumsal kapasitelerinin artırılmasıdır. 

Sonuçlar: 
Proje ile; 
-Black Sea BI-Net adında bir bölgesel kuluçka merkezleri ağının kurulması,  
-Kapasite geliştirme faaliyetleri neticesinde İş Kuluçka Merkezlerinin yönetim 
kapasitesinin artırılması ve iş kuluçkası yönetiminde iyi örneklerin 
incelenmesi, 
-KOBİ’lerin küreselleşme ve uluslararası ortak arama alanlarında danışmanlık 
almaları sağlanmıştır. 

Ortaklar 
Proje; Türkiye, 
Ermenistan, 
Moldova, 
Romanya, 
Ukrayna ve 
Yunanistan’dan 
kurumların 
ortaklığında 
yürütülmüştür.  
 
 

PROJE ÖRNEKLERİ 



 

 

ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020)      
 

Yeni dönemde, işletmelerin ve girişimciliğin teşvik edilmesi ile çevrenin korunması 
ve deniz kirliliğinin azaltılması hedeflenmektedir. 
 

Öncelikler ise; 

- Turizm ve kültür alanlarında işletmelerin ve girişimciliğin desteklenmesi,  

- Sınır ötesi ticaret fırsatlarının geliştirilmesi,  

- Tarım ve bağlantılı sektörlerde modernizasyonun artırılması, 

- Ortak çevresel izlemenin teşvik edilmesi ve 

- Deniz ve nehir kirliliğini önlemek üzere farkındalığı artırıcı ortak faaliyetlerin 
teşvik edilmesidir. 

 
 

 

 

SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI 



 

 
 ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020)  
     
• Programın bütçesi 53 milyon avrodur. 
 
• Türk yararlanıcılar önceki dönemin aksine doğrudan başvuru sahibi olabileceklerdir.  

 
• Türk yararlanıcılar ancak en az bir AB üyesi ülke (Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan) ve 

bir ortak ülkeden (Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna) en az birer ortakla 
projelere katılabilirler. 
 

• 2014-2020 dönemi ilk proje teklif çağrısının 2016’nın 2. yarısında yapılması 
öngörülmüştür. 
 

• Bakanlığımız tarafından ilerleyen dönemde bilgilendirme günleri ve proje ortaklık 
forumu düzenlenmesi planlanmaktadır.  

 
• Programa ilişkin teklif çağrıları dahil tüm duyuru ve diğer faaliyetleri Bakanlığımız 

tarafından Sınır Ötesi İşbirliği programları için kurulan cbc.ab.gov.tr internet adresinden 
(veya www.blacksea-cbc.net) takip edebilirsiniz.  
 

 
 

SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI 


