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Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonların Kullanımına 

İlişkin Basın Bildirisi 

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın AB’den sağlanan 

fonların kullanımına ilişkin bildirisi aşağıdadır: 

Ülkemiz, Avrupa Birliği fonlarını Birliğe üyelik amacı 

doğrultusunda, AB müktesebatına uyumun yanı sıra 

çevreden ulaştırma sektörüne kadar birçok alanda alt yapı 

proje ve programların finansmanında kullanmaktadır. Bu 

kaynakların kullanımı AB tarafından akredite edilmiş bir 

yönetim ve kontrol sistemi aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

Mali İşbirliği Uygulama Sistemi adı verilen bu sistem içinde 

ulusal kurumların yanı sıra Avrupa Komisyonunun ilgili 

organları ve AB Türkiye Delegasyonu fonların 

kullanımında, yönetiminde ve kontrolünde birlikte söz 

sahibidir. Bu projelerin ihaleleri ise PRAG olarak 

adlandırılan AB kuralları çerçevesinde yine AB’nin ilgili 

organının da onayını gerekli kılan bir sistem içerisinde 

yapılmaktadır. 

 

Bu itibarla AB fonlarından desteklenen tüm program ve 

projeler, planlama aşamasından uygulamanın bitimine 

kadar Türk ve AB kurumlarınca gerek proje/program 

hedeflerine ulaşmaları bağlamında, gerekse mali açıdan 

izlenmekte,  hatta uygulama bittikten sonraki beş yıla 

kadar da ulaşılan hedeflerin sürdürülebilirliği açısından 

AB'nin denetimine tabi olmaktadır. 

Avrupa Birliği kurumları, proje ve programların her 

aşamasında sürecin içerisinde yer almakta, bir anlamda 

proje için aktarılan her kuruş AB fonunun en etkin biçimde 

harcandığını kontrol etmektedirler. Ayrıca, gerek AB 

tarafından akredite edilmiş ulusal otoriteler, gerekse başta 

Avrupa Sayıştayı olmak üzere ilgili AB kurumları program 

ve projelerin yanı sıra uygulama sistemini izlemekte ve 

denetlemektedir. 

Avrupa Sayıştayını da içerecek şekilde AB'nin her 

düzeyde kurumsal olarak dahil olduğu böyle bir 

mekanizma ile yönetilen fonlarla ilgili olarak bazı medya 

kuruluşlarımızın AB fonlarının amaçlarına ve usullerine 

uygun kullanılmadığı algısı yaratacak haberleri gerçeği 

yansıtmamaktadır. 

Kamuoyuna saygı ile arz olunur. 

 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

İKV, Serbest Ticaret Anlaşmalarını Takibe Aldı 

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) sayıları giderek 

artan ve dünya ticaretinde önemli bir yeri ve 

etkisi olan serbest ticaret anlaşmalarını izlemek 

ve analiz etmek üzere bir 'STA Bilgi ve Kapasite 

Merkezi' oluşturdu. İKV bünyesinde çalışma 

yapacak merkeze Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB), İstanbul Sanayi Odası (İSO), 

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) gibi İKV’nin mütevelli kurumlarının 

yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 

(MÜSİAD) de destek verdi. İKV’nin yanı sıra, bu 

kurumlardan da katılımcıların katkıda bulunduğu 

STA Bilgi ve Kapasite Merkezi ile özel sektörde 

STA’lar ile ilgili bilgi üretmek, analizler yapmak 

ve STA’ların iş dünyası ve çeşitli sektörler 

üzerindeki etkilerini araştırarak görüş oluşturmak 

hedefleniyor. Bu merkez ile iş dünyası 

temsilcilerini buluşturarak, tüm yeni nesil STA’lar 

ve özellikle AB ile ABD arasında müzakereleri 

yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım 

Ortaklığı’na (TTYO/TTIP) ilişkin süreçlerin 

yakından takip edilmesi ve Türk iş dünyasının bu 

gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi 

amaçlanıyor.  

 

Kaynak: Euractive 

 

Erasmus+ Okul Eğitimi Sıkça Sorulan Sorular 

Rehberi Yayınlandı 

Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ Programı 

Okul Eğitimi Projeleri için hazırlanmış olan sıkça 

sorulan sorular ve cevapları rehberi 

yayınlanmıştır. Söz konusu rehbere şu linkten 

ulaşılabilir: http://goo.gl/NX0UJ5  

 

Kaynak: Ulusal Ajans 

http://goo.gl/NX0UJ5

