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Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) 
üçüncü döneminde (2021-2027) Avrupa 
Birliği’nin harmanlama (blending) ve 
garanti mekanizmalarıyla Türkiye’de 
kamu ve özel sektördeki altyapı projeleri 
desteklenecek. Projeler “Türkiye Yatırım 
Platformu” aracılığıyla yürütülecektir. 

Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve 
Genişleme Genel Müdür Yardımcısı Maciej 
Popowski ve beraberindeki heyet 24 Ocak 
2022 tarihinde Türkiye’yi ziyaret etti. Dışişleri 
Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı, 
Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü 
(NIPAC) Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı 
başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’ndan üst düzey temsilcilerin katılımıyla, 
IPA III dönemi Türkiye Yatırım Platformunun 
(TIP) ele alındığı teknik bir toplantı düzenlendi. 

Toplantıda, IPA III döneminde kamu ve özel sektör 
tarafından oluşturulacak altyapı projelerinin 
finansmanı konuşuldu. Komisyon temsilcileri 
tarafından TIP yapılanması içerisinde, Stratejik 
Kurul, Operasyonel Kurul ve Sekreteryanın 

kurulacağının   haberi    v  erildi. Bu     kapsamda     ilerleyen 
dönemde TIP kapsamında oluşturulacak proje 
havuzunun hangi alanlarda olacağını belirleyecek 
“Yatırım Pencereleri” bilgisi Komisyon yetkilileri 
tarafından hazırlanarak NIPAC ofise iletilecek. 
TIP yapılanmasında Uluslararası Finans 
Kuruluşlarının (IFIs) yer alacağı ve ilk 
aşamada Avrupa Komisyonu ve Avrupa 
Yatırım Bankası arasında imzalanacak garanti 
anlaşmasının Şubat 2022’de gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. TIP yönetim yapısının bir parçası 
olan Operasyonel Kurul’un oluşumunun ise 
Mart 2022’de tamamlanması planlanıyor. 

Komisyon’un Avrupa Yatırım Bankasıyla 
imzalayacağı garanti anlaşması sonrasında, 
Türkiye’deki proje yararlanıcısı kamu 
kurumları ve NIPAC ofisin IFI’lar ile işbirliği 
halinde oluşturacakları altyapı projelerinin, 
AYB tarafından Haziran 2022 tarihi itibarıyla 
Komisyon’a sunulması öngörülüyor. Süreçteki      
diğer    akredite  IFI’lar ile ilerleyen dönemde 
imzalanacak garanti anlaşmaları sonrasında, 
bu IFI’lar da Türkiye portföyleri kapsamında 
oluşturulan projeleri Komisyon’a sunabilecekler.

95,5 milyar avro bütçesiyle AB’nin 
araştırma ve yenilik alanında finansman 
programı olan Ufuk Avrupa Programı, 
dünyanın en yüksek bütçeli sivil 
araştırma programı sıfatıyla kamu 
kurumları, üniversiteler, araştırmacılar, 
özel sektör kuruluşları ve belediyeler 
için kapsamlı fırsatlar sunuyor.
 
İklim değişikliğiyle mücadele, BM’nin 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
ulaşılmasına yardımcı olma ve AB’nin 
rekabet gücünü ve büyümesini 
artırmaya odaklanan program, 
küresel zorluklarla mücadele ederken 
AB politikalarının geliştirilmesi, 

desteklenmesi ve uygulanmasında 
işbirliğini kolaylaştırıyor ve araştırma 
ve yeniliğin etkisini güçlendiriyor. 
 
Açık çağrılara göz atmak için tıklayınız.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliğinin 
ana faydalanıcısı olduğu Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: 
Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı teklif çağrısı yayınlandı.
Toplam bütçesi 2,5 milyon avro olan hibe programı kapsamında, Türkiye ve 
AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB 
bütünleşme sürecindeki rollerini “iklim değişikliği” ve “çevre” alanlarında çalışmalar 
yapılması suretiyle güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecek.
Türkiye’den belediyeler, il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları 
ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde geliştirebilecekleri 
projelere, en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacak.
Proje başvurularının en geç 1 Mart 2022 saat 17.00’a kadar Merkezi 
Finans ve İhale Birimine https://www.cfcu.gov.tr/tr yapılması gerekmektedir.

/ABBaskanligi www.ab.gov.tr

IPA III Dönemi 2023 Programlama çalışmaları başlıyor

Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) üçüncü döneminde (2021-2027) kapsamında 
ve 2023 yılı programlaması çerçevesinde kamu kurumlarımızın sunacakları projelerin 
Aksiyon Fişlerine ilişkin çalışmalar başlıyor. Bu kapsamda oluşturulan çalışma takvimi tüm 
Bakanlıklar ile paylaşıldı. Aksiyon fişlerinin kurumlarımızca tamamlanması ve NIPAC Ofis 
tarafından Avrupa Komisyonuna iletilmesi için son tarih Mayıs 2022 olarak belirlenmiştir.

Türkiye’nin Dijital Avrupa Programı 
yolculuğu başladı
Türkiye’nin 2021-2027 döneminde 
katılım sağlayacağı Dijital Avrupa 
Programı bilgilendirme toplantısını 
Başkanlığımız, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofsi işbirliği ile 29 
Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirdik. 

Dijital teknolojileri işletmelere, 
vatandaşlara ve kamu idarelerine
getirmeye odaklanan yeni AB finasman 
programlarından Dijital Avrupa Programı, 
2021-2027 yılları arasında toplam 7,5 
milyar avro bütçeye sahip olacak.

Dijital Avrupa Programı, bilgi işlem, yapay 
zeka, siber güvenlik, ileri dijital beceriler 
ve dijital yenilik merkezleri olmak üzere 
beş temel kapasite alanındaki projeleri 
destekleyerek stratejik finansman
sağlayacak. Uygulanacak projeler ile 
dijital teknolojilerin ekonomi ve toplum 
genelinde yaygın kullanımının sağlanması 
hedefleniyor. Dijital Avrupa Programı 
kapsamında güncel olarak başvuruya 
açık olan 28 çağrı bulunmaktadır.

Açık çağrılara göz atmak için tıklayınız.
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Türkiye’de Sonuç Odaklı 
İzleme Faz III Projesi 

“IPA Deneyim Paylaşımı 
Semineri”

INTERREG IPA Sınır Ötesi İşbirliği 
Programı 2021-2027 Dönemi Strateji 
Geliştirme ve Proje Fikri Paylaşım 
Çalıştayı 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirildi

Başkanlığımızın yararlanıcısı olduğu 
“Türkiye’de Sonuç Odaklı İzleme 
Faz III Projesi” kapsamında 19-20 
Ocak 2022 tarihlerinde “IPA Deneyim 
Paylaşımı Semineri” gerçekleştirildi.

Seminer kapsamında iki güne yayılan 
farklı panellerle her bir sektör altında 
yer alan projelerin çıktıları, sonuçları, 
kazanımları, karşılaşılan zorluklar, 
edinilen dersler ve sonraki işbirliği süreçleri 
tüm IPA paydaşlarıyla istişare edildi.

Seminerin açılışında bir konuşma 
yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve 
AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 
Türkiye-AB mali işbirliği kapsamında 
yürütülen projelerin Türkiye’nin 
AB üyelik sürecine yaptığı katkıya 
vurgu yaparak, Sonuç Odaklı İzleme 
(Result Oriented Monitoring   (ROM)   

sisteminin     AB       fonlarının etkin 
ve verimli kullanımı bakımından 
önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. 

Avrupa Komisyonu tarafından mali 
yardımların izlenmesi için kullanılan 
ROM metodolojisi Türkiye’de 2011 
yılından bu yana uygulanıyor. Ocak 
2019 tarihinde uygulanmaya     başlanan    
“Türkiye’de Sonuç Odaklı İzleme Faz III 
Projesi” kapsamında IPA I (2007-2013) 
ve IPA II (2014-2020) dönemindeki 
projelere yaklaşık 200 izleme ziyareti 
gerçekleştirildi. ROM ziyaretleri 
sonucunda izleme raporları hazırlanarak, 
sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve 
uygulamanın iyileştirilmesine yönelik 
tavsiyeler ilgili paydaşlarla paylaşıldı. 
Proje kapsamında ayrıca ülkemizde IPA 
fonlarının izlenmesine ilişkin kapasite 
geliştirme faaliyetleri düzenlendi.

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal 
Otorite görevini yürüttüğü INTERREG 
IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi 
İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi 
hazırlıkları kapsamındaki stratejik 
planlama sürecinde, “tabandan yukarı” 
yaklaşımını güçlendirmek, daha fazla 
paydaşı  sürece  dâhil etmek ve Bütünleşik 
Bölgesel   Stratejinin   (BBS)   uygulanmasını 
destekleyecek  proje  fikirlerinin  toplanması 
amacıyla bir çalışma başlattık. Edirne 
ve Kırklareli illerindeki ilgili girişimcilerin, 
derneklerin ve kurumların katılımları ile bir 
çalıştay gerçekleştirdik. Program alanının 

yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve yatırım 
kapasitesinin arttırılmasını sağlayacak 
proje fikirlerini ve çözümleri dinledik. Bu 
sayede, ilgili tüm aktörlerin katılımları ile 
Program alanında önemli değişiklikler   
yapabilecek aktif bir topluluğun    
oluşturulması  ve proje fikirlerinin 
şekillenmesi için ilk adımımızı attık. 

Çalışmamız ilerleyen süreçte 
proje fikirlerinin soyut bir tasarıdan 
somut bir çözüme dönüşmesini 
destekleyecek önemli bir araç olacaktır.

Türkiye Yatırım Platformu kuruluyor
DG NEAR Genel Müdür Vekili Maciej Popowski’nin Türkiye’ye ziyareti ile Türkiye Yatırım 
Platformu’nun kurulması çalışmaları başladı.
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