
TR-AB 
MALİ 
İŞBİRLİĞİ

2002 programının ilk sözleşmesi imzalandı. 
50 milyon € Aktif İşgücü Programları 
Projesi İŞKUR tarafından yürütüldü.

2003

IPA öncesi en büyük bütçeli proje 
imzalandı. 90 milyon € projeyle Ağrı, 
Konya, Kayseri ve Malatya’da sosyal 
kalkınma, KOBİ yatırımları ve yerel 
yönetimlerin altyapı ve üstyapı işleri 
desteklendi.

2006

9,2 milyar avro 
AB fonuyla

11 farklı 
sektörde

837 proje ve 
hibe programı

18.000 kırsal 
kalkınma hibesi

6219 hibe 
projesi

2002’DEN BU YANA

MALİ İŞBİRLİĞİ İLE 
UYGULANDI

C
V

2008

AB fonlarını kaldıraç olarak kullanan ilk 
mali araç olan SELP’in ikinci aşaması 
başladı. Küçük işletmelerin krediye 
erişimini kolaylaştıran projeyle toplamda 
yaklaşık 19 bin işletmeye 190 milyon € 
kredi imkanı sağlandı.

ÖRNEK PROJELER

2008

İlk Sivil Toplum Diyaloğu projesi 
imzalandı. Türk sivil toplumuna 
önemli katkılar sağlayan ve 
başarıyla sürdürülen Sivil Toplum 
Diyaloğu programlarıyla Türk ve AB 
STK’ları arasında bu güne dek 
700’ün üzerinde ortaklık tesis edildi.

Evde çocuk bakımı projesi 
başladı. 50 milyon € bütçeli 

projelye kayıtlı bakıcı çalıştıran 
annelere finansal destek 

sağlandı. 11 bini aşkın anne 
yararlandı, bakıcılarla beraber 

yaklaşık 22 bin kadın kayıtlı 
istihdama kazandırıldı.

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 
başladı. 42 ilde uygulanmaya devam 
eden programla şu ana dek kamu 
katkısıyla beraber 1,3 milyar avrodan 
fazla AB fonu ile 18 bin kırsal 
kalkınma projesi desteklendi.

Sınır yönetiminin geliştirilmesi için 
yürütülen IPA projelerinden biri olan 

Güneydoğu Sınırında Sınır
Gözetleme Kapasitesinin Artırılması 
projesi imzalandı. 27 milyon avroluk 

proje ile sınır gözetimi alanında 
teknolojik sistemler 

ASELSAN tarafından üretilecek.

AB’nin sınırları dışında tek seferde 
verdiği en büyük hibe projesi 

sözleşmesi olan Halkalı-Kapıkule 
Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule 
Kesimi projesi imzalandı. AB ile olan 

demiryolu bağlantımızı 
güçlendirecek olan projenin toplam 

bütçesi 500 milyon avroyu aşıyor.

2015

2011

Tarımsal desteklerin doğru 
arazilere, doğru üretime ve 

doğru üreticilere
yönlendirilmesini sağlayacak 

Entegre İdare ve Kontrol 
Sisteminin en önemli parçası 
olan LPIS projesi başladı. Bu 

proje ile tüm Türkiye havadan 
fotoğraflandı ve 

dijitalleştirilerek Bakanlığın 
sistemlerine aktarıldı. 

2014

2019

2020
/abbaskanligi


