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Türkiye, AB KOBİ Rekabetçilik Programı COSME'ye 

Katıldı 

Türkiye, AB'nin İşletme ve KOBİ'lerin Rekabet 

Edebilirliği Programı'na (COSME) katıldı. Türkiye; 

Karadağ, Makedonya ve Moldova'nın ardından COSME'ye 

AB dışından katılan dördüncü ülke oldu. Komisyon'dan 

yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin COSME'ye katılımı, 

AB'nin SME'lerin başarısı ve büyümesi için politika 

alanını daha geniş bir bölgeye yayacak ve AB ve 

komşularının, diğer ekonomi bloklarıyla daha etkili bir 

şekilde rekabet edebilmesine yardımcı olacaktır' denildi. 

Türkiye'nin COSME'ye katılma kararını memnuniyetle 

karşılayan Avrupa Komisyonu'nun sanayi ve 

girişimcilikten sorumlu üyesi Ferdinando Nelli Feroci, bu 

kararın Türkiye'nin Avrupa'ya duyduğu isteği yansıttığını 

belirtti ve 'COSME ve Avrupa İşletmeler Ağı'na katılım, 

Türkiye'den başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerinin 

rekabet gücünün artmasına yardımcı olacaktır' dedi. 

COSME programı, katılımcı ülkelerden KOBİ'lerin 

finansmana ve hem AB içinde hem de küresel alanda 

pazara erişimini, büyümeleri için gereken şartların 

iyileştirilmesini ve girişimcilik kültürünün teşvik 

edilmesini amaçlıyor. AB'nin toplam 2,3 milyar Euro 

bütçeli COSME programı, 2014-2020 döneminde 

uygulanacak. Programa AB dışından katılan ülkeler, 

bütçeye ek katkıda bulunuyor. 

Kaynak: Euractiv 

Ülkemizde Avrupa Birliği Fonlarının Kullanımı Basın 

Açıklaması 

Ülkemizde Avrupa Birliği fonlarının kullanımı ile ilgili 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından bir açıklama 

yapılmıştır:  

Bazı medya kuruluşlarında yer alan, AB fonlarının takip 

edilemediği veya kayıt altında olmadan harcandığı 

algısına neden olabilecek, gerçekleri yansıtmayan 

haberler nedeniyle aşağıdaki bilgilerin kamuoyu ile 

paylaşılmasında yarar görülmektedir: 

1) AB tarafından ülkemize, "Katılım Öncesi Mali Yardım" 

(IPA) kapsamında sağlanan fonların nasıl kullanılacağı, 

AB'nin bu konudaki her ülkeye aynı şekilde uygulanan 

kuralları uyarınca belirlenmiştir. 

2) Projelere ilişkin harcamalarda AB katkısı,  AB 

Komisyonu bütçesinden,  doğrudan Hazine 

Müsteşarlığımız bünyesinde oluşturulmuş "Ulusal Fon" a 

aktarılmaktadır.  

3) Bu fonların mali yönetimi ise,  AB Komisyonu'nca tüm 

benzer statüdeki ülkeler için öngörülen farklı bir 

muhasebe sistemi marifetiyle yürütülmekte ve yine AB 

Komisyonu tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. 

4) Yapılan harcamalar AB kuralları çerçevesinde, şeffaf ve 

kesinlikle hesap verilebilir biçimde kayıt altına 

alınmaktadır. 

5)  Ulusal Ajans ile ilgili olarak, AB Komisyonu 

tarafından 2014 yılında da denetim gerçekleştirilmiştir.   

6) Geçen ay sonuçlanan söz konusu Denetim Raporu'nda 

da, kapsamındaki Ulusal Ajans işlemlerinin, ilgili 

mevzuata uygun olarak yürütüldüğü teyit edilmiştir. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

AB Çin’e Karşı Bir Ticari Engeli Kaldırıyor 

AB, Çin yapımı kablosuz haberleşme donanımına 

uygulanan anti-sübvansiyon önleminin kaldırılacağı 

taahhüdünde bulundu. Çin-AB Ekonomi ve Ticaret Karma 

Komitesi 28. Toplantısı Brüksel’de yapıldı. İki taraf 

telekomünikasyon alanında işbirliği yapılması ve AB’nin 

Çin yapımı kablosuz haberleşme donanımına uygulanan 

anti-sübvansiyon önlemini kaldırması konusunda fikir 

birliğine vardı. Toplantıya başkanlık yapan Çin Ticaret 

Bakanı Gao Wucheng, Çin ve Avrupa’nın dünyanın belli 

başlı ekonomileri olarak birbirlerinin önemli ticaret ortağı 

olduklarına dikkat çekerek, ticari anlaşmazlığın normal 

olduğunu, ancak bu anlaşmazlıkların uygun bir şekilde 

çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Kaynak: AB Haber 


