Sınır Ötesİ
İşBİrlİğİ Programları

SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ
İlk olarak 1950’lerde Kuzey Avrupa’da ve özellikle Ren
Havzasında başlayan sınır ötesi işbirliği girişimleri, 1990’larda
AB tarafından bütünleşme stratejisinin bir parçası olarak
benimsenerek desteklenmiştir. Sınır ötesi işbirliği programları,
AB ülkelerinin ortak sınır bölgelerinde, AB üyesi ülkelerle
sınırları bulunan üçüncü ülkelerin sınır bölgeleri arasında ve
Birliğin kendi içindeki sınır bölgeleri arasında dengeli bir
kalkınma için işbirliğini öngörmektedir. AB Bölgesel Politikası
yanı sıra Avrupa Komşuluk Politikasının da araçlarından
biri olan sınır ötesi işbirliği programları, sınır bölgelerinin
sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlarken farklı kültür ve
toplumların kaynaşmasına da vesile olmaktadır.
Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına, AB üyesi devletler Yapısal
Fonlar altındaki Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF); aday
ve potansiyel aday ülkeler Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA); AB
Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkeler ise Avrupa Komşuluk
Aracı (ENI) vasıtasıyla katılmaktadır.Ülkemiz 2004 yılından bu yana
Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve 2007 yılından
bu yana ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı olmak
üzere iki programa katılmaktadır. Sınır Ötesi İşbirliği programlarının
Türkiye’deki uygulamasından sorumlu kurum Ulusal Otorite sıfatıyla
Avrupa Birliği Başkanlığıdır. 2021-2027 döneminde bu programlara
ek olarak Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına da
katılım sağlayacaktır.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE

INTERREG IPA SINIR ÖTEsİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye’nin katılım sağladığı
sınır ötesi işbirliği programlarından biridir. Programın Yönetim Makamı
Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, Ulusal Otoritesi ise T.C.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’dır. Program alanı Türkiye’de Edirne
ve Kırklareli illerini Bulgaristan’da ise Hasköy, Yambol ve Burgaz idari bölgelerini
kapsamaktadır.

2021-2027 Dönemi
Yeni dönem bütçesi 34.5 milyon Avro olarak öngörülen programın öncelik alanları;
Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa
Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazlarının azaltımı
Döngüsel ve kaynak verimliliğine dayalı bir ekonomiye geçişin teşvik edilmesi
Vatandaşlara daha yakın bir Avrupa
Şehir alanları dışında bütüncül ve kapsayıcı, sosyal, ekonomik ve çevresel
açıdan bölgesel kalkınmanın sağlanması ve kültür, doğal miras, sürdürülebilir
turizm ve güvenliğin geliştirilmesi
Daha güvenli ve emniyetli bir Avrupa
Göç yönetiminin iyileştirilmesi
olarak belirlenmiştir.
Program için 2022 yılı sonunda teklif çağrısına çıkılması öngörülmektedir.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE

AYA NİKOLA MANASTIRI’NIN
YOLU VE IŞIĞI AVRUPA’DAN GELDİ
Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bulgaristan - Türkiye
Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Burgaz Bölgesel Tarih
Müzesi ile ortak bölgesel tarihin korunması için el ele verdi.

Proje Kodu:
CB005.1.21.139
Proje Adı:
Sınır Ötesi Ortak Kültür ve
Tarihi Zenginlikler
Uygulanma Dönemi:
21.03.2017 - 20.03.2019

Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında gerçekleştirilen 24 ay süreli ve yaklaşık 486 bin Avro bütçeli Sınır Ötesi Ortak
Kültür ve Tarihi Zenginlikler projesi bölge kültürel ve tarihi mirasının korunması
için önemli
bir işbirliğine olanak sağladı.
Proje kapsamında Kırklareli ilinin Kıyıköy ilçesinde Aya Nikola Manastırı’nın yol
düzenleme ve ışıklandırma çalışmaları AB fonları ile finanse edilmiş oldu.
Taşa oyulmuş bir Kaya Manastırı olan Aya Nikola’nın Kıyıköy Kalesi ile araç ve yaya
yolu bağlantısının yanı sıra, arkeolojik site önünde bir araç parkı da proje
kapsamında düzenlendi. Bu düzenlemeler ile arkeolojik siteye turistlerin erişimi
kolaylaştı ve bölgenin turizm potansiyeli arttırılmış oldu.

ALPULLU/ KIRKLARELİ AB FONLARI İLE
SELLERE KARŞI DAHA GÜÇLÜ
Türkiye’den Alpullu Belediyesi ve Bulgaristan’dan
Topolovgrad Belediyesi, Ege havzasında görülen
sel felaketlerinin önlenmesi için güçlerini birleştirdiler.

Proje Kodu:
CB005.1.11.084
Proje Adı:
Alpullu ve Topolovgrad belediyelerinin,
Ege havzasındaki sellerin etkilerini
önleme ve azaltma kapasitesinin artırılması
Uygulanma Dönemi:
21.03.2017 - 20.03.2019

Interreg IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programları
kapsamında sağlanan yaklaşık 550 bin Avro tutarındaki fon, sınır ötesi bölgenin çevresel
kalkınması adına seferber edildi. Bu fonların katkısıyla Türkiye tarafında Pancarköy Nehri
ile Bulgaristan tarafında Sinapovska Nehri temizlenip, ıslah edilerek insan sağlığı ve doğal
hayata ilişkin olası riskler azaltıldı. Aynı zamanda nehir boylarındaki istinat duvarları da
kuvvetlendirildi.
Proje, halkın konu ile ilgili farkındalığının artması ve sel risklerinden doğan tehlikelerin
bertaraf edilmesi adına önemli bir katkı sağladı. Projenin en büyük faydalarından biri de iki
komşu belediyenin ortak sorunlar için ortaklaşa işbirliği geliştirebilmesine olanak sağlamış
olmasıdır.

Proje Kodu:
CB005.1.11.007
Proje Adı:
Sel Durumuna Hazırlıklı Olma ve Müdahale
Etmek İçin Sınır Ötesi İşbirliği
Uygulanma Dönemi:
25.07.2017– 24.07.2019

EDİRNE SEL BASKINLARINA
MÜDAHALE İÇİN HAZIR!

Türkiye’den Edirne İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü ile Bulgaristan’dan Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü sel ve taşkınlara karşı kapasitelerini arttırıp, ortak
müdahale planı geliştirdi.

Interreg IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında sağlanan
yaklaşık 590 bin Avro tutarındaki fon, sınır bölgesindeki sel baskınlarına müdahale için
Türk ve Bulgar ulusal acil durum yönetim kurumlarının kapasitelerini
güçlendirilmesi ve aralarındaki işbirliği ve koordinasyonunun geliştirilmesi için kullanıldı.
Proje, bölgede sel ve taşkınlara ilişkin farkındalığı arttırmanın yanında, sınır ötesi sorunlar
karşısında ülkeler arasındaki dayanışma ruhunu da güçlendirdi.
Ayrıca, projenin amaçlarına yönelik olarak Edirne AFAD’a arama kurtarma aracı, su altı
arama robotu, halat fırlatma ekipmanı, kurtarma botu ve drone tahsis edilmiştir. Bu ekipmanların kullanımıyla kuruma güç, halka güven kazandırdı.

İNECE’NİN TURİSTİK
CAZİBESİ ARTIYOR

Proje Kodu:
CB005.1.21.167
Proje Adı:
Topolovgrad ve İnece Belediyelerinin
ekoturizm rotası
olarak çekiciliğinin arttırılması
Uygulanma Dönemi:
Belediyesi
20.03.2017 - 20.03.2019

Türkiye’den İnece Belediyesi, Bulgaristan’dan Topolovgrad
ile birlikte bölgenin çekiciliğinin arttırılması amacıyla önemli bir
adım attılar.

Proje alanında turistik cazibeyi arttırma hedefiyle başlatılan proje, her
iki bölgede de parkların düzenlenmesi, parka oturma bankları, çöp kutuları gibi peyzaj
elemanlarının konulması ve açık alan spor etkinlikleri için gerekli saha ve
ekipmanların temini ve inşasını içermektedir. Projenin hayata geçirilmesi için yaklaşık 350
bin Avro AB fonu sağlandı.
Yerel yönetimlerin bir araya gelmesi bir yandan bölgenin kalkınmasını hızlandırmış, diğer
yandan işbirliği kültürünü geliştirmiştir. Turizm potansiyeli yükselen bölgede buna bağlı
olarak halkın refah seviyesinin de yükselmesi beklenmektedir.

Proje Kodu:
CB005.2.12.108
Proje Adı:
Sınırların Ötesinde Kartallar
Uygulanma Dönemi:
23.07.2019-23.10.2020

SINIRLARIN ÖTESİNDE
KARTALLAR projesİ
Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan şah kartal
Aqu la Hel aca, Güneydoğu Avrupa’dan, Orta ve Batı
Asya’ya kadar geniş yayılış gösteren yırtıcı bir kuş
türdür. Popülasyonunun büyük çoğunluğu göçmen
olan şah kartallar, yuva yaptıkları alanların tahrip
edilmesi, zirai zehirler, elektrik hatlarının yoğunluğu
gibi tehditlerle karşı karşıya.
Bu tehditler sah kartalların ölümlerine ve yaşam
alanlarının daralmasına sebep olmakta. Doğaya Dönüş
Derneği, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Trakya’daki
şah kartal yuvalarını izliyor ve şah kartalların karşı
karşıya olduğu tehditlerin ortadan kaldırılması için
çalışıyor.
Proje Amaçları:
1. Dünya çapında tehdit altındaki Şah Kartalın Trakya'da
üreme alanlarının ve habitatlarının haritalanması
2. Kıyı ve kıyısal alanların kirletilmesine karşı gençler ve
vatandaşlarla kampanya gerçekleştirilmesi
3. Büyük ölçekli deniz kıyısı temizliği
4. Sınır ötesi bölgede kuş göçü çalışmalarında gençlerin
yer alması – ortak göç izleme kampı
5. Kırklareli ve Edirne yörelerinde Şah Kartal ve diğer
türlerin dağılımına bağlı olarak olası Natura 2000
koruma alanlarının belirlenmesi
6. Türkiye ve Bulgaristan'da Şah Kartal yuvası koruma
organizasyonu

ınterreg next KARADENİZ
HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Sınır Ötesi İşbirliği
Programlarından biri olan ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği
Programı Avrupa Birliğinin Komşuluk Politikası altında yürütülmektedir.
Programda Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova,
Romanya, Ukrayna ve Yunanistan da yer almaktadır. Programın alanına
ülkemizden İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat,
Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illeri dahildir.

2021-2027 Dönemi
Yeni dönem bütçesi 67.8 milyon Avro olarak öngörülen programın öncelik alanları;
Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa
Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin ve gelişmiş teknolojilerin
sahiplenilmesinin arttırılması ve iyileştirilmesi
Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa
Ekosistem yaklaşımlarının benimsenmesi suretiyle iklim değişikliğine uyum,
afet risklerinin önlenmesi, bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi
Şehir alanları da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve yeşil
altyapının korunmasının ve muhafazasının geliştirilmesi ve her türlü kirliliğin
azaltılması
olarak kararlaştırılmıştır.

Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi
proje çağrılarının 2022 yılının sonu itibariyle yayınlanması öngörülmektedir.

KARADENİZ HAVZASI

KÖSTENCE’DE BAŞLAYAN MACERA AĞI
KASTAMONU’DAN GEÇİYOR

Proje Kodu:
TR11C1.01-02/232
Proje Adı:
Karadeniz Bölgesinde Açık Hava Macera
Turizmi Ağının Geliştirilmesi
Uygulanma Dönemi:
Romanya,
15.03.2014 - 15.03.2015

Karadeniz Bölgesi’ne Macera Turizmini geliştirebilmek için
Bulgaristan, Moldova ve Türkiye’den ortaklar kolları sıvadı. Türkiye’den
Kastamonu İl Özel İdaresi, Rize İl Özel İdaresi, Karadeniz Ereğli
Belediyesi ve Bilinçli Kalkınma Derneği de bu çok uluslu projede yer
aldılar.

Macera turizmi fiziksel aktivite, kültürel paylaşım ve doğa aktivitelerini ön plana
çıkaran bir turizm çeşididir. Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programları desteği
ile gerçekleştirilen Macera Turizmini Geliştirme Ağı projesine toplamda yaklaşık 560 bin
Avro tutarında proje bütçesine tahsis edildi.
Proje çerçevesinde kurulan çok uluslu işbirliği ağı vesilesi ile turizm faaliyetleri
çeşitlendirilerek havza ülkeleri için yeni fırsatlar ortaya çıkarıldı.
Havza ülkeleri proje sayesinde hem işbirliklerini kuvvetlendirmiş hem de turizm potansiyel
ve gelirlerini arttırılması yolunda önemli bir adım atmışlardır.

EGE’DEN KARADENİZ’E
KÜLTÜREL LİMANLAR CANLANIYOR

Proje Kodu:
TR11C1.01-02/331
Proje Adı:
Ege’den Karadeniz’e Kültürel Limanlar
Uygulanma Dönemi:
01.07.2013 - 01.07.2015

Türkiye, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve Bulgaristan ortak
bir amaç için işbirliğine gitmiştir: Kültürel limanları canlandırmak.
Ülkemizden İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesinin katıldığı proje
Karadeniz Bölgesindeki kültür turizmine katkıda bulunma hedefiyle
yola çıktı.
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında sağlanan yaklaşık 500 bin
Avro tutarındaki fon, liman şehirlerinin birbiriyle olan bağlantısını güçlendirmek ve kültürel
etkileşimi arttırmak üzere kullanıldı.
Kısaltması LIMEN olan proje, kültürler arasındaki önyargıların kırılması ve çok uluslu
işbirliği anlayışını geliştirmesinin yanında turizm sektörüyle ilgili küçük ve orta ölçekli
girişimlerin gelişmesine de destek oldu

KARADENİZ’DE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ DÖNEMİ

Proje Kodu:
TR11C1.01-02/331
Proje Adı:
Karadeniz Havzası Binalarda Enerji
Verimliliği Projesi
Uygulanma Dönemi:
01.06.2013 - 01.06.2015

Karadeniz bölgesinde yeni bir dönem için ilk adım atıldı. Türkiye,
Yunanistan, Romanya, Ermenistan, Moldova ve Ukrayna’nın ortaklığında
gerçekleşen proje, binalarda enerji verimliliği alanında kurumsal
kapasitelerinin arttırılmasına yardımcı olmak üzere önemli bir atılım teşkil
etti. Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında AB
tarafından desteklenen projeye yaklaşık 580 milyon Avro fon ayrıldı.

Ülkemizden Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin katıldığı
proje, yalnızca enerji verimliliğine değil, aynı zamanda Karadeniz Havzasında daha güçlü
bölgesel ortaklıklar kurulması ve işbirlikleri geliştirilmesine de katkıda bulundu.
Binalarda enerji verimliliğiyle alakalı hazırlanan veri ve bilgilerin karşılıklı olarak
paylaşılması ve bu bilgilerin Karadeniz Bölgesinde sistematik olarak yayılması ile bölgedeki
enerjinin geleceği adına önemli bir adım atıldı.

SIFIR ATIK
PROJESİ

Proje Kodu:
BSB 788
Proje Adı:
Sıfır Atık
23.04.2020-22.10.2022

Proje, Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerindeki 39 köyde
biyo-bozunur ve ambalaj atıklarının evsel atıklar içinden ayrılarak
toplanması ve ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamayı
amaçlamaktadır.
Bu çerçevede, 39 köye 78 adet çöp konteyneri , 1 adet geri dönüşüm atık aracı ve 1 adet
vinçli çöp kamyonu alınmıştır. Araç ve konteynerlerin ödül sistemine göre işlemesi ve
halkın bu ödül sisteminin işleyişine katkıda bulunabilmesi için halkın eğitilmesi, mevcut
atıkların değerlendirilebilmesi için fizibilite çalışması ve tüm toplanan atıkların
kontrolünün sağlanarak bir ödül sisteminin kurulabilmesi yazılım çalışmaları planlanmıştır.
Proje faaliyetleri kapsamında, hem atıkların ayrıştırılarak toplanması hem de doğa çevreye
saygılı toplum oluşturulması için bölgedeki yerel halka eğitimler verilmesi, okullarda
bilgilendirme kampanyaları düzenlenmiştir.

TREASURE
PROJESİ

Proje Kodu:
BSB 371
Proje Adı:
Ortak Kültürel Miras - Karadeniz Havzasında
Girişimciliğin Gelişimi İçin Kaynak (TREASURE)
Uygulanma Dönemi:
18.092018- 17.07.2021

Proje, Karadeniz Havzasındaki kültürel değerleri öne
çıkararak, turizm sektöründeki sınır ötesi iş fırsatlarının ortak
girişimlerle tanıtılması ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Faaliyetleri:
1. 1500 m2 yüz ölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan binada
güçlendirme yapılarak su sporları ve kültürel faaliyetler eğitim
merkezi oluşturmaya yönelik tadilat yapılması ve gerekli
ekipmanların sağlanması
2. Deniz altına su altı müzesi oluşturmak üzere yapay resif
bırakılması
3. Su sporları eğitimlerini verecek antrenörlerin temini ve eğitim
programının oluşturulması
4. Sualtı arkeoloji alanının dijital haritasının çıkarılması
5. Ortak kuruluşların şehirli ile tarihi ve kültürel faaliyetleri tanıtan
dijital atlas hazırlanması
6. Enez’de projedeki yenilikçi yöntemlerle ilgili deneyim
paylaşımına yönelik ortak bir etkinlik düzenlenmesi
Beklenen çıktılar:
1. Enez’de gerekli ekipmanla donatılmış su sporları ve kültürel
faaliyetler eğitim merkezi su sporları eğitim merkezi
2. Sezonda 300 çocuğa yönelik su sporları ve kültürel faaliyetlere
dair eğitim programları
3. Enez’de arkeolojik kazılarında bulunmuş eserlerin
reprodüksiyonları ile Enez Kalesi replikası ve bunların su altına
yerleştirilmesiyle oluşturulan su altı müzesi
4. Sualtı arkeolojik alanı dijital haritası
5. Dijital atlas
6. Ortak deneyim paylaşımı etkinliği

ınterreg next akDENİZ
HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ

Akdeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı; Türkiye tarafından programa ilk kez
katılım sağlanması hedeflenen sınır ötesi işbirliği programlarından biri olup
Türkiye 2021-2027 dönemi hazırlık sürecinin ilk aşamasından itibaren sürece
dahil olmuştur. Programın Ulusal Otorite görevini AB Başkanlığı yürütecek olup
Sardunya Özerk Yönetimi programın Yönetim Makamı statüsüne sahiptir.
Programa ülkemiz dışında Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya,
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Cezayir, Mısır, İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Tunus
katılım sağlamaktadır.
Programın ülkemizdeki faaliyet alanı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir,
Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,
Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye
illerini kapsayacaktır.

2021-2027 Dönemi
Yeni dönem bütçesi 244.4 milyon Avro olarak öngörülen programın öncelik alanları;
Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa
Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa
Daha sosyal ve katılımcı bir Avrupa
Daha iyi bir işbirliği yönetimine yönelik Avrupa

olarak kararlaştırılmıştır.

Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi
uygulamasının 2023 yılının ilk üç ayı itibariyle başlatılması ve yine bu
tarihlerde ilk teklif çağrısının yayınlanması öngörülmektedir.

akDENİZ HAVZASI

İllerimizin yarıdan fazlası
sınır ötesi işbirliği programlarından yararlanacak!

BULGARİSTAN - TÜRKİYE

ınterreg next akDENİZ

INTERREG IPA SINIR ÖTEsİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ

- Edirne
- Kırklareli

- Afyonkarahisar
- Kütahya
- Uşak
- Antalya
- Isparta
- Burdur
- Adana
- Mersin
- Hatay
- Kahramanmaraş
- Osmaniye

ınterreg next KARADENİZ
HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ
- İstanbul
- Tekirdağ
- Edirne
- Kırklareli
- Kocaeli
- Sakarya
- Düzce
- Bolu

- Yalova
- Zonguldak
- Karabük
- Bartın
- Kastamonu
- Çankırı
- Sinop
- Samsun
- Tokat

- Çorum
- Amasya
- Trabzon
- Ordu
- Giresun
- Rize
- Artvin
- Gümüşhane

- Tekirdağ
- Edirne
- Kırklareli
- Balıkesir
- Çanakkale
- İzmir
- Aydın
- Denizli
- Muğla
- Manisa

BULGARİSTAN - TÜRKİYE

ınterreg next akDENİZ

- Türkiye
- Bulgaristan

- Türkiye
- Fransa
- Yunanistan
- İtalya
- Malta
- Portekiz
- İspanya
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
- Cezayir
- Mısır
- İsrail
- Filistin
- Ürdün
- Lübnan
- Tunus

INTERREG IPA SINIR ÖTEsİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

ınterreg next KARADENİZ
HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ
- Türkiye
- Bulgaristan
- Ermenistan
- Gürcistan
- Moldova
- Romanya
- Ukrayna
- Yunanistan

HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ

İLETİŞİM ADRESLERİ
http://www.cbc.ab.gov.tr/

Sınır Ötesi İşbirliği Genel
e-posta: cbc@ab.gov.tr
Tel: +90 312 218 16 62
Karadeniz Havzası Programı
e-posta: cbcbsb@ab.gov.tr
Tel: +90 312 218 16 62
Akdeniz Havzası Programı
e-posta: cbcmed@ab.gov.tr
Tel: +90 312 218 16 62
Bulgaristan - Türkiye Programı
e-posta: jtsedirne@ab.gov.tr
Tel: +90 312 218 16 62

SOSYAL MEDYA
@abbaskanligi
@ABBaskanligi
https://www.youtube.com/watch?v=xtD_VkYkaKE

