
AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI
2014-2020



2

1. Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: Erasmus+

2. Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020

3. İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: 
COSME

4. Yaratıcı Avrupa

5. İstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI

6. Customs 2020

7. Fiscalis 2020

AB Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek 
ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB 
politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve AB’nin 
karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı 
sağlamak amacıyla tematik alanlarda oluşturulmakta ve 
belirli bir dönem için uygulanmaktadır. Ülkemiz tarafından 
2014-2020 döneminde uygulanmakta olan Programlardan 
yedisine katılım sağlanmıştır.  

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI
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1. Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: 
Erasmus+

İlgili AB Mevzuatı: 1288/2013/AB sayılı Tüzük

Amaç: Program 1 Ocak 2014-31 Aralık 2020 döneminde 
uygulanacak olup şu alanları kapsamaktadır:

a. Hayat boyu öğrenme perspektifinde okul eğitimi (Comenius), 
yükseköğretim (Erasmus), uluslararası yükseköğretim 
(Erasmus Mundus), mesleki eğitim ve öğretim (Leonardo da 
Vinci) ve yetişkin eğitimi (Grundtvig) kapsayacak şekilde her 
seviyede eğitim ve öğretim,

b. Gençlik (Youth in Action),

c. Spor.

Program şunların gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır:

a. 

b. Eğitim ve öğretim alanında Avrupa işbirliği stratejik çerçeve 

c. Yükseköğretim alanında ortak ülkelerin sürdürülebilir 
gelişimi,

d. 

e. Sporda Avrupa boyutunun güçlendirilmesi,

f.  Avrupa değerlerinin teşvik edilmesi.
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Program bütçesi 14.774.524.000 Avro’dur
a. Eğitim ve öğretim ==> %77,5
b. Gençlik ==> %10
c. Öğrenci Kredi Garanti Kolaylığı ==> %3,5
d. Jean Monnet ==> %1,9
e. Spor ==> %1,8
f. Ulusal Ajanslara işletme hibesi ==> %3,4
g. İdari harcama ==> %1,9.

Özel Amaçlar:
a. İş piyasasının özellikleri de dikkate alınarak temel 

becerilerin seviyesinin yükseltilmesi,

b. Kurumsal anlamda ve gençlik çalışmalarında kalite ve 
uluslararasılaşmanın geliştirilmesi,

c. Avrupa dil çeşitliliğinin tanıtılması,

d. Jean Monnet faaliyetleri ile Avrupa bütünleşme 
çalışmalarının desteklenmesi,

e. Doping, şike ve şiddet gibi sınır ötesi tehditlerle mücadele,

f. Sporda gönüllü faaliyetlerin desteklenmesi.
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AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI

Ülkemizin Katılımı: Program aday ülkelerin katılımına açıktır. 
Katılım Anlaşması 19 Mayıs 2014 tarihinde imzalanmıştır.

Başvuru Yapabilecekler: Araştırma merkezleri, 
okullar, üniversiteler, eğitim merkezleri

Program Tarafından Sağlanacak Destek:

Eğitim ve öğretim alanlarındaki program eylemleri 
şunlardır:

a. Bireyler için öğrenme hareketliliği: Yüksek-öğretim 
ve mesleki eğitimde hareketlilik, öğrenciler için kredi 
garantisi,

b. Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşımı: 
Stratejik ortaklıklar, iş ve eğitim/öğretim dünyası 
ortaklıkları, IT destek platformları ve eşleştirme 
(eTwinning),

c. Politika reform desteği: Birlik politikalarının 
uygulanması (Bolonya ve Kopenhag süreçleri, EQF, 
Europass, ECTS, NARIC…),

d. Jean Monnet: Avrupa entegrasyon çalışmalarının 
desteklenmesi, Jean Monnet kürsülerinin kurulması, 
kurumsal destek (Floransa Avrupa Üniversitesi 
Enstitüsü, Avrupa Koleji Brüj ve Natolin, Avrupa 
Kamu Yönetimi Enstitüsü Maastricht, Avrupa Hukuk 
Akademisi Trier, Özel İhtiyaçlara Dayalı Eğitimin 
Geliştirilmesi Avrupa Ajansı Odense, Uluslararası 
Avrupa Eğitim Merkezi Nice).
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Gençlik alanındaki program eylemleri şunlardır:

a. Bireylerin öğrenme hareketliliği: Gençlerin hareketliliği, 
gençlik çalışmalarında aktif kişilerin hareketliliği,

b. Yenilik işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması: 
Stratejik ortaklıklar, IT destek platformları,

c. Politika reform desteği: Birlik politikalarının uygulanması 
(Youthpass, Avrupa Gençlik Forumu, Eurodesk).

Spor alanındaki program eylemleri şunlardır:

a. İşbirliğine dayalı ortaklıklara destek,

b. Kar amacı gütmeyen Avrupa spor müsabakalarına destek,

c. Kanıt temelli politika oluşumuna destek,

d. Avrupalı paydaşlarla diyalog.

Öğrenci Kredi Garanti Kolaylığı yüksek lisans derecesi gibi ikinci 
aşama dereceler için bir yıllık programlara maksimum 12.000 
Avro; iki yıllık programlara maksimum 18.000 Avro garanti 
şeklindedir.  
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2. Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı:
Horizon 2020 (H2020)

İlgili AB Mevzuatı: 1290/2013/AB sayılı Tüzük (Katılım), 
1291/2013/AB sayılı Tüzük (Program), 1292/2013/AB sayılı 
Tüzük (Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü - EIT), 
2013/743/AB sayılı Karar (Spesifik Program - Uygulama)  

Amaç: Horizon 2020 Programının genel amacı bilgi ve yeniliğe 
dayalı bir toplum ve ekonomi oluşturmaktır. 1 Ocak 2014 – 31 
Aralık 2020 dönemi için oluşturulan Program, Avrupa 2020 

öncelik alanları: Bilimde Mükemmeliyet, Sanayide Liderlik ve 
Sosyal Sorunlar şeklindedir. Bütçe 77.028.300.000 Avro olup 
öncelik alanlarına şu şekilde paylaştırılmaktadır: 

a. Bilimde Mükemmeliyet ==> 24.441.100.000 Avro,
b. Sanayide Liderlik ==> 17.015.500.000 Avro,
c. Sosyal Sorunlar ==> 29.679.000.000 Avro.

Desteklenen diğer alanlar ise şu şekildedir (maksimum):

a. Mükemmeliyetin Yaygınlaştırılması ve Katılımın Genişletilmesi 
==> 816.500.000 Avro,

b. Bilim ile / için Toplum ==> 462.200.000 Avro,

c. Ortak Araştırma Merkezi’nin (JRC) nükleer olmayan doğrudan 
eylemleri ==> 1.902.600.000 Avro,

d. Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü ==> 2.711.400.000 Avro. 
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Komisyon, Bilimde Mükemmeliyet eylemlerini uygulamak üzere 
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) kurmuştur.

Özel Amaçlar: 

a. Bilimde Mükemmeliyet: ERC eylemleri yoluyla araştırmanın 
(frontier research) güçlendirilmesi, geleceğe dönük ve 
gelişmekte olan teknolojilerin (FET) desteklenmesi, 
Marie Skłodowska-Curie eylemleri, Avrupa araştırma alt 
yapılarının güçlendirilmesi,

b. Sanayide Liderlik: Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), 
nano-teknoloji, ileri malzemeler, bio-teknoloji, ileri üretim 
ve işleme, uzay, risk finansmanına erişim, KOBİ’lerde 
yenilik, 

c. Sosyal Sorunlar: Sağlık ve demografik değişim, gıda 
güvenliği, sürdürülebilir tarım ve ormancılık, deniz ve su 
araştırmaları, bio-ekonomi, enerji, ulaştırma, iklim, çevre, 
hammadde, özgürlük ve güvenliğin korunması,

d. Mükemmeliyetin Yaygınlaştırılması ve Katılımın Genişletil-
mesi: Avrupa yeteneklerinin potansiyelinin tam olarak 
kullanılması,

e. Bilim ile / için Toplum: Bilim ve toplum arasında etkin 
işbirliği,

f. Ortak Araştırma Merkezi’nin (JRC) nükleer olmayan 
doğrudan eylemleri: AB politikalarına bilimsel ve teknik 
destek.
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AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI

Ülkemizin Katılımı: Program aday ülkelerin katılımına açıktır. 
Katılım Anlaşması 4 Haziran 2014 tarihinde imzalanmıştır.

Başvuru Yapabilecekler: Merkezi, yerel ve bölgesel 
idareler ve araştırma merkezleri, Üniversiteler, KOBİ’ler

Program Tarafından Sağlanacak Destek:
Doğrudan ve doğrudan olmayan eylemlerden 
oluşmaktadır. Doğrudan olmayan eylemler teklif çağrıları 
vesilesi ile yürütülmekte olup; doğrudan eylemler ise Ortak 
Araştırma Merkezi’nin (JRC) bütçesini oluşturmaktadır. 
Doğrudan olmayan eylemlere birbirinden bağımsız, en az 
3 üye ülkede veya asosye ülkede kurulu en az 3 tüzel kişi 
katılabilecektir. Aşağıdaki durumlarda ise 1 katılımcının 
mevcudiyeti yeterlidir:

a. Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) eylemleri,

b. KOBİ Aracı.

3. İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği 
Programı: COSME

İlgili AB Mevzuatı: 1287/2013/AB sayılı Tüzük

Amaç: 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2020 
döneminde işletmeler ve KOBİ’lerin rekabet 
edebilirliklerini desteklemek üzere COSME 
Programı oluşturulmuştur. Program bütçesi 
2.298.243.000 Avro’dur. Bütçenin yaklaşık 
%60'ı finansal araçlara ayrılmıştır.

a. Birlik işletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirlik 
ve sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi,

b. Girişimci kültürün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulum ve 
gelişiminin desteklenmesi.
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Özel Amaçlar: 

a. Özkaynak finansmanı ve kredi garantisi şeklinde KOBİ’lerin 
finansmana erişiminin kolaylaştırılması, 

b. Birlik içinde ve küresel ölçekte 
piyasalara erişimin geliştirilmesi,

c. Birlik işletmelerinin özellikle de 
turizm sektörünü kapsayacak 
şekilde KOBİ’lerin rekabet 
edebilirlik ve sürdürülebilirlik 
çerçeve şartlarının geliştirilmesi,

d. Girişimciliğin ve girişimcilik 
kültürünün desteklenmesi. 

Ülkemizin Katılımı: Program aday ülkelerin katılımına açıktır. 
Katılım Anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmıştır.

Program Tarafından Sağlanacak Destek:

a. Sektörel ve sektör ötesi rekabet edebilirlik konularının 
analiz ve gözlemlenmesi hususlarının geliştirilmesi,

b. İyi uygulama ve politikaların tanımlanması ve 
paylaşımı,

c. Mevcut hukuka uygunluk kontrolleri ile yeni Birlik 
tedbirleri için etki değerlendirmeleri,

d. İşletmeleri etkileyen mevzuatın değerlendirilmesi,

e. Bütünleşik ve kullanıcı dostu çevrimiçi sistemlerin 
desteklenmesi.

Başvuru Yapabilecekler: Merkezi, yerel ve bölgesel 
idareler, ticaret odaları, işletmeler
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AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI

Komisyon Avrupa İşletmeler Ağı’nı desteklemeye devam 
etmektedir. Büyüme için Özkaynak Kolaylığı (EFG) AB'nin 
yürüttüğü, işletmelerin gelişimini, AR-Ge ve yenilik 
faaliyetlerini destekleyen bir girişim sermayesi aracıdır.  
Kredi Garanti Kolaylığı (LGF):   

a. Karşı garanti ve diğer risk paylaşım düzenlemeleri,

b. Doğrudan garanti ve diğer risk paylaşım düzenlemeleri 
sağlar. 

COSME altındaki finansal araçlar, işletmelerin 
finansman ihtiyaçlarının giderilmesi için işletmelere 
yönelik finansal piyasaların kuvvetlendirilmesini 
amaçlamaktadır.   

4. Yaratıcı Avrupa
İlgili AB Mevzuatı: 1295/2013/AB sayılı Tüzük 

Amaç: Program 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2020 dönemi için 
oluşturulmuştur. Programın amacı kültürel ve yaratıcı 
sektörlerin desteklenmesi olup; bütçesi 1.462.724.000 Avro’dur. 

a. Avrupa kültür ve dil çeşitliliğinin korunması, geliştirilmesi 
ve teşvik edilmesi; Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılması,

b. Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik ederek 
Avrupa kültür ve yaratıcı sektörlerin, özellikle görsel-işitsel 
sektörün, rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi. 
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Özel Amaçlar: 

Program 3 alt programdan oluşmaktadır:

a. MEDYA alt programı (ülkemiz başvuru sahiplerine 
belirli alanlarda destek sağlanmaktadır): 

- Görsel işitsel alandaki meslek sahiplerinin yetenek kazanım 
ve geliştirmelerinin kolaylaştırılması,

- Dijital teknolojinin kullanımı da dâhil şebekelerin 
geliştirilmesi,

- Avrupa görsel işitsel eserlerinin geliştirilmesi için görsel 
işitsel alandaki operatörlerin kapasitelerinin artırılması,

- İşletmeler arası (B2B) değişimin desteklenmesi,

- Ulus aşırı pazarlama, markalaşma, dağıtım ve görsel işitsel 
eserlerin sergilenmesi yoluyla tiyatronun desteklenmesi,

- Tiyatro harici alanlarda ulus aşırı pazarlama, markalaşma 
ve görsel işitsel eserlerin dağıtımının desteklenmesi,

- Tanıtım, film okuryazarlığı ve festivaller yoluyla Avrupa 
görsel işitsel eserlere erişim ve ilginin artırılarak seyirci/
dinleyici gelişiminin desteklenmesi,

- Yeni iş modellerinin ortaya çıkmasının desteklenmesi.

b. Kültür alt programı: 

- Dijital teknolojiye uyum, seyirci/dinleyici gelişimine yönelik 
yenilikçi yaklaşımların test edilmesi ile yeni iş ve yönetim 
modellerinin test edilmesi dâhil kültürel ve yaratıcı 
sektörlerin güçlendirilmesine katkı sağlayan yetenek 
ve bilginin kültürel ve yaratıcı aktörlere aktarılmasını 
sağlayacak eylemlerin desteklenmesi,

- Kültürel ve yaratıcı aktörlerin uluslararası işbirliğini ve 
kariyerlerini uluslararası hale getirmelerini sağlayacak 
eylemlerin desteklenmesi,

- Mesleki fırsatlara erişimi kolaylaştırmak için Avrupa 
kültürel ve yaratıcı örgütlerin güçlendirilmesine destek 
verilmesi,



13

- Uluslararası tur, sergi ve festivallerin desteklenmesi,

- Avrupa edebi eserlerinin dolaşımının desteklenmesi,

- Avrupa kültürel ve yaratıcı eserler ile somut olan ve 
olmayan kültürel mirasa erişim ve ilginin artırılarak seyirci/
dinleyici gelişiminin desteklenmesi.

c. Sektör Ötesi Ayak: Komisyon tarafından kültürel ve 
yaratıcı sektörler için oluşturulan garanti aracının 
öncelikleri şunlardır:

- Kültürel ve yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler ile mikro, 
küçük ve orta ölçekli örgütlerin finansmana erişiminin 
kolaylaştırılması,

- Kültürel ve yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler ile mikro, küçük 
ve orta ölçekli örgütlerin risklerini değerlendirecek katılımcı 
mali aracı kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi.

Ülkemizin Katılımı: Program aday ülkelerin katılımına açık 
olup; MEDYA alt programına katılım için 2010/13/AB Direktifinde 
yer alan şartların karşılanıyor olması gerekmektedir. Katılım 
Anlaşması 6 Kasım 2014 tarihinde imzalanmıştır.

Başvuru Yapabilecekler: Merkezi, bölgesel ve yerel 
idareler, Kalkınma Kuruluşları, STKlar, Araştırma 
merkezleri, uluslararası örgütler

Program Tarafından Sağlanacak Destek:

a. MEDYA alt programı: Eğitim faaliyetleri, Avrupa görsel 
işitsel eserlerinin geliştirilmesi (film ve TV yapımları, 
belgesel, çocuk filmi, video oyunları), Avrupa görsel 
işitsel üretim şirketlerine yönelik destekler,

b. Kültür alt programı: Ulusaşırı işbirliği projeleri, 
Edebi çeviri. Özellikle kar amacı gütmeyen projeler 
desteklenecektir.
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5. İstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI

İlgili AB Mevzuatı: 1296/2013/AB sayılı Tüzük 

Amaç: 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan İstihdam 
ve Sosyal Yenilik Programı kurulmuştur. Program bütçesi 
919.469.000 Avro’dur. Bütçenin %61’i PROGRESS ayağı; %18’i 
EURES ayağı ve %21’i Mikro-finans ve Sosyal Girişimcilik ayağı 
için ayrılmıştır. Programın genel hedefi nitelikli ve sürdürülebilir 
istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma 
ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi 
hususlarına destek verilmesidir.

Özel Amaçlar: 

Program 3 ayaktan oluşmaktadır:

a. PROGRESS ayağı: 

- Sürdürülebilir istihdam, sosyal koruma, sosyal dışlama ile 
mücadele, çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

- Birlik politikalarının sağlam kanıtlara dayalı olmasının 
sağlanması için yüksek kalitede karşılaştırmalı analitik 
bilginin oluşumu ve yayılması,

- Etkin ve kapsayıcı bilgi paylaşımı ve diyalogun tesisinin 
kolaylaştırılması,

- Sosyal piyasalar ve iş piyasalarında yenilikçi politikaların 
test edilmesine mali destek sağlanması.

b. EURES ayağı: 

- 
yetkilendirilmiş uzmanlık hizmetleri sağlanmasına destek 
verilmesi,

- İş ilanları ve başvurular ile bunlarla ilgili bilgi ve danışma 
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- Çalışanların nitelikli ve sürdürülebilir istihdama alınma ve 
yerleştirme hizmetleri için EURES hizmetleri sağlanmasının 
desteklenmesi.

c. Mikro-finans  ve Sosyal Girişimcilik ayağı: 

- Mikro finansman imkânları ve buna erişimin kolaylaştırılması,

- Mikro kredi sunucularının kurumsal kapasitelerinin 
geliştirilmesi,

- Sosyal yatırım piyasasının gelişiminin desteklenmesi; 
500.000 Avro’ya kadar öz sermaye, öz sermaye benzeri 
araçlar, kredi araçları ve hibenin yıllık cirosu veya bilançosu 
30 milyon Avro’yu geçmeyip kendileri kolektif yatırım 
girişimi olmayan sosyal işletmeler için finansmana erişimin 
kolaylaştırılması.

Ülkemizin Katılımı: PROGRESS ayağı ile Mikro-finans ve 
Sosyal Girişimcilik ayağı aday ülkelerin katılımına açıktır. 
EURES ayağı aday ülkelerin katılımına açık değildir. Katılım 
anlaşması 17 Şubat 2015 tarihinde imzalanmıştır. 

Program Tarafından Sağlanacak Destek:

a. PROGRESS ayağının finanse edeceği eylemler 
şunlardır:

- Analitik çalışmalar: istatistiki veri temini, araştırma 
ve analizler, etki analizleri,

- Karşılıklı öğrenme: iyi uygulamaların paylaşılması, 
konferans ve seminerler, eğitim, iletişim faaliyetleri,

Başvuru Yapabilecekler: Araştırma merkezleri, 
merkezi, yerel ve bölgesel idareler, Kalkınma kuruluşları, 
Ticaret odaları, üniversiteler, KOBİ’ler, uluslararası 
örgütler
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- Destek faaliyetleri: anahtar role sahip Birlik 
ağlarının operasyon maliyetleri, ulusal otoritelerin 
kapasite oluşturma faaliyetleri, çalışma grupları 
organizasyonu, ulusal otoritelerin personel değişimi.

b. Mikro-finans ve Sosyal Girişimcilik ayağının finanse 
edeceği eylemler şunlardır:

- Mikro-finans ve sosyal işletmelere destek,

- Kurumsal kapasite oluşturma,

- Hibe.

PROGRESS ayağı kapsamında teklif çağrısı ile 
finansman sağlanması durumunda Birlik eş-finansmanı 
% 80’i aşamaz.

6. Customs 2020

İlgili AB Mevzuatı: 1294/2013/AB sayılı Tüzük  

Amaç: Program 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 dönemi için 
oluşturulmuştur. Programın amacı gümrük birliğinin işlerliğinin 
desteklenmesidir. Program bütçesi 522.943.000 Avro’dur.
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AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI

Ülkemizin Katılımı: Program aday ülkelerin katılımına açıktır. 
Katılım Anlaşması 16 Temmuz 2014 tarihinde imzalanmıştır.

Özel Amaçlar: 

Dolandırıcılığa karşı mücadele ve fikri mülkiyet haklarının 
korunması da dahil olmak üzere, Birliğin ve üye devletlerin mali 
ve ekonomik çıkarlarının korunması için gümrük makamlarına 
destek verilmesi, gümrük makamlarının idari kapasitelerinin 
geliştirilmesi ve Avrupa işletmelerinin rekabet edebilirliğinin 
güçlendirilmesidir.  

Program Tarafından Sağlanacak Destek:

Program aşağıdaki eylemlere mali destek sağlar:

a. Ortak Eylemler: seminer ve çalıştaylar, çalışma 
ziyaretleri, izleme faaliyetleri, uzman ekipleri, 
gümrük idareleri kapasite oluşturma ve destek 
eylemleri, ortak iletişim faaliyetleri,

b. Bilgi Teknolojisi Kapasite Oluşturma: Avrupa Bilgi 
Sistemleri bileşenlerinin gelişim, bakım, işletme ve 
kalite kontrolü,

c. İnsan Kaynağı Kapasitesi Geliştirme: Gümrük ile 
ilgili gerekli mesleki bilgi ve becerileri desteklemek 
için ortak eğitim eylemler.

Başvuru Yapabilecekler: Merkezi, yerel ve bölgesel 
idareler
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a. Vergi alanındaki Avrupa Bilgi Sistemlerinin uygulanması, 
geliştirilmesi, işletilmesi ve desteklenmesi,

b. İdari işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi,

c. Vergi memurlarının yeteneklerinin güçlendirilmesi,

d. Birlik hukukunun uygulanmasının güçlendirilmesi,

e. İdari süreçlerin geliştirilmesinin desteklenmesi ve iyi idari 
uygulamaların paylaşılması.

7. Fiscalis 2020

İlgili AB Mevzuatı: 1286/2013/AB sayılı Tüzük 

Amaç: Program iç pazarda vergilendirme sistemlerinin işlerliğinin 
geliştirilmesini ve bu alanda işbirliğinin desteklenmesini 

kapsamaktadır. Program bütçesi 223.366.000 Avro’dur. 

Özel Amaçlar: 

Programın özel amacı, idari işbirliği ve bilgi alışverişini 
sağlayarak vergilendirme alanındaki sahtekârlık, kaçakçılık 
ve saldırgan vergi planlamasına karşı mücadele ile Birlik 
hukukunun uygulanmasının desteklenmesidir. Programın 
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Program Tarafından Sağlanacak Destek:

a. Ortak eylemler: seminer ve çalıştaylar, proje 

ziyaretleri, uzman ekipleri, kamu yönetimi kapasite 
oluşturma ve destek eylemleri, iletişim projeleri,

b. Avrupa bilgi sistemleri oluşturma: geliştirme ve 
işletim,

c. Ortak eğitim faaliyetleri.

Ülkemizin Katılımı: Program aday ülkelerin katılımına açıktır. 
Katılım Anlaşması 16 Temmuz 2014 tarihinde imzalanmıştır.

Başvuru Yapabilecekler: Merkezi, yerel ve bölgesel 
idareler



www.ab.gov.tr/abprog


