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Vahdettin ÖZKAN

Kahramanmaraş Valisi
DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okurlarımız,
Küreselleşen yenidünya düzeninde, ülkemizin ulusal refahı ve milli birliğimizin uluslararası
kamuoyuna projecilik kültürü ile duyurulması, bölgesel kalkınmanın sürdürülebilir kılınması için
gerekli unsurlar arasında yer almaktadır.
Ülkemiz politikalarına uygun ve Avrupa Birliği standartları ile
uyumlu reformların hayata geçirilebilmesinde Avrupa Birliği
projeleri ve hibe programları dış kaynak kullanımı büyük önem
arz etmektedir.
Avrupa Birliği üyeliği sürecinde, milletimizin ve özellikle
bölgemiz kamuoyunun hak ettiği çağdaş evrensel standartlara
hızla kavuşabilmesi amacıyla, Avrupa Birliği projeleri, destek
programları ve hibelerden faydalanılmasına yönelik işbirliği
çalışmalarının planlanması hem ülkelerarası etkileşimin artarak
ülkemizin görünürlüğünün artırılmasına hem de bölgelerimizin
kalkınmasına katkı sağlanmasına imkan sağladığından söz
konusu projecilik kültürünün geliştirilmesi büyük önem
taşımaktadır.
Bölgemiz kurum ve kuruluşlarında görevli personelin kurumsal
projelerde göstermekte oldukları bireysel ve grup odaklı faaliyet
planlamaları girişimcilik özelliklerini ön plana çıkarabilmelerine
katkı sağladığı gibi, Avrupalı emsalleri ile karşılıklı mesleki ve
kültürel paylaşımlarda bulunabilmelerini de sağlamaktadır.
Bu bağlamda, hem kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, hem
de bireysel donanımın artırılması amacıyla uluslararası proje

geliştirme ve uygulama faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi
müsterhamdır.
Bölgesel kalkınmada dış kaynak kullanımı yöntemlerinden
birisi olan Avrupa Birliği projeleri ve hibe programları, bölgemiz
insanının üretkenliğinin illerimize özgü değerlerimizle
özdeşleştirilerek illerimizin markalaşması adına uluslararası
kamuoyunda farkındalık yaratma konusunda da olanak
sağlayacağı öngörülmektedir.
AB Projeleri ve hibe programları başvuruları ile kurumlarımız
bünyesinde hâlihazırda var olan faaliyet alanlarında uluslararası
kaynak kullanımına ilişkin projecilik kültürünü kullanarak,
ülkelerarası bir boyuta geçen proje yararlanıcılarımızın, Avrupa
Birliği üyesi ülkelerdeki modelleri ile birebir mesleki ve kültürel
etkileşimde bulunabilmeleri de elde edilen somut faydalar
arasında yer almaktadır.
Avrupa Birliği programları vasıtasıyla hibe desteği alan proje
yürütücülerimiz; birer kültür elçisi gibi bölgemizin ve ülkemizin
kültürel öğlelerini Avrupa’ya tanıtma ve ülkemize dair var olan
önyargıların en aza indirgenmesi adına rol model olarak örnek
teşkil etmektedirler.



kurumsal kapasİtenİn
gelİştİrİlmesİ amacıyla
uluslararası proje gelİştİrme
ve uygulama faalİyetlerİne
daha fazla önem verİlmesİ
müsterhamdır.
Diğer bir deyişle, Avrupa, ülkemiz ve bölgemizin başarılı
ve aydınlık yüzü ile AB programlarına yapılan başarılı proje
başvuruları sayesinde karşılaşabilmektedir.
Yürütülen projeler sayesinde; başvuru sahibi kurum ve kuruluş
temsilcileri vasıtasıyla bölgemiz uluslararası fon kaynakları
Avrupalı eşlenik kuruluşlarla karşılıklı bilgi, fikir ve deneyim
alışverişinde bulunma, uluslararası arenada bölgemizi ve
ülkemizi tanıtabilme olanağına erişmektedir. Bu girişimlerin
en önemli kısmı da; ülkemizin demokratikleşme ve bölgesel
kalkınmaya hız kazandırma süreçlerine katma değer
sağlanabilmesine vesile olunmasıdır.
Bölgemizde dış kaynak kullanımı alternatif kanallarından
birisi olan AB Projeleri ve hibe programları konulu bültenin
önümüzdeki süreçte proje hazırlama girişimlerinde bulunacak
kurumlarımıza ve temsilcilerine örnek teşkil etmesini temenni
eder, ilgili bültenin hazırlanmasında emeği geçen tüm
paydaşlarımıza ve DOĞAKA personeline teşekkür ederim.
Saygılarımla



Onur YILDIZ

DOĞAKA Genel Sekreteri

Değerli Okurlarımız,
Bültenimizin on birinci sayısı ile yeniden karşınızdayız. Bu sayımızı Bölgesel Kalkınmada Dış Kaynak
Kullanımı Avrupa Birliği Projeleri ve Hibe Programları konusu ile bölgemizdeki projecilik kültürünün
ön plana çıkartılması ve geliştirilmesi konularına ayırdık.
Bölgemizde uluslararası proje yönetimi ve uygulamaları
hakkında farkındalığın artırılması ve bölgemiz kalkınmasına
katma değer sağlayabilmek adına dış kaynakların da bölgemize
aktarılması çalışmalarına hız verilmesi kalkınma temelli
bölgesel politikalarımız için büyük önem taşımaktadır.
Bir Avrupa ülkesinde seyahat etmek, o ülkelerde başka dilden,
ırktan ve coğrafyadan birçok insanla konuşmak, kültürel
etkileşimde bulunmak, onlarla ortak faaliyetler planlamak ve
yürütmek, arkadaşlıklar, dostluklar ve ilişkiler tesis etmek birçok
insan için olağanüstü bir imkândır. Ülkemizdeki tüm kurum ve
kuruluşların Avrupa birliği mücadelesi içinde belki de en etkilisi
ve anlamlısı uluslararası projecilik kültürünün bölgelerimizdeki
uygulamalarıdır. Anadolu’nun birçok köyünden öğrenciler illeri
belki de daha köylerinin bağlı olduğu illeri bile görememişken
Avrupa’yı adım adım dolaşma imkânı bulmaktadırlar. Bu onların
öz güvenleri, sosyalleşmeleri ve kültürel birikimleri bakımından
olağanüstü bir imkân olsa gerekir.
Avrupa’daki en genç nüfusa sahip olmamız, kıtadaki
diğer ülkelerle kıyaslandığında, ülkemiz için bir avantaj
sağlamaktadır. Daha da ötesi, nicelik kadar ülkemiz nüfusunun,
özellikle genç nüfusumuzun nitelikleri sayesinde uluslararası
fon kaynaklarına erişim sağlanması hem ülkemizi hem de
bölgelerimizi geliştiren bir unsurdur.

Bölgesel kaynakların kullanılmasında milli kaynakların
kullanılması kadar dış kaynak kullanımı da azımsanmayacak
kadar etkili bir yöntemdir. Bölgesel kalkınmaya yön veren
Kalkınma Ajansları koordinasyonunda yürütülen projeler
ve hibe destekleri sayesinde, ulusal personel kapasitesi ile
uluslararası dış kaynaklara erişim elde edilebilmekte ve
bölgelerimizin kalkınmasına yön verilmesine katma değer
sağlanabilmektedir. Örneğin, bir Avrupa ülkesinde seyahat
etmek, o ülkede başka bir dilden, ırktan ve coğrafyadan
insanlarla kültürel etkileşimde bulunmak, ortak faaliyetler
planlamak uluslararası işbirliğini geliştireceği gibi
bölgelerimizdeki sinerjiyi de artıracak bir unsurdur.
Avrupa Birliği projeleri ile her yaştan ve kesimden vatandaşımız,
bireysel olarak veya temsil ettikleri kurumlar adına Avrupa
vatandaşları ile etkileşim içerisine girmekte, bilgi ve
deneyimlerini artırabilmektedirler. Gerek dezavantajlı gruplar,
gerekse bölgemizdeki lokomotif sektörlerde faaliyet gösteren
sektör temsilcileri açısından vizyon geliştirme anlamında büyük
önem taşıyan Avrupa Birliği programlarından azami düzeyde
faydalanılması adına, Ajansımız gelecek projeksiyonunda proje
geliştirme ve uygulama alt birimi ile yeni oluşum içerisine
girmektedir.



Bölgesel kalkınmaya yön veren Kalkınma
Ajansları koordİnasyonunda yürütülen
projeler, bölgelerİmİzİn kalkınmasına yön
verİlmesİne katma değer sağlamaktadır.
Son yüzyılın çalışma biçimi olan projecilik kültürünün bölgemizde
daha da yaygınlaştırılması amacıyla, Ajansımız her yıl düzenlemekte
olduğu proje kültürü aşılama ve yazma etkinliklerine bu yıl da devam
edecektir.
Üretim sektörlerimizde Avrupalı yetkin öğreticilerin işbirliği ile
daha nitelikli işgücüne sahip olunmasının sağlanabilmesinin yanı
sıra, üretimde modelleme konusunda da farkındalığın artırılması
bölgemiz adına büyük önem taşımaktadır.
Bültenimizin bu sayısında, bölgemiz illerinde uygulama alanı bulan,
Avrupa Birliği projeleri ve hibe programları ile yapılmış iyi proje
örneklerini de bulabileceksiniz. Hatay Valisi ve DOĞAKA Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Erdal ATA ile yapılan röportaj neticesinde
Hatay ilimizdeki AB Projeleri ve hibe programları hakkında değerli
bilgilerini bizlerle paylaştı. Akabinde, Osmaniye Valisi ve DOĞAKA
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kerem AL, Osmaniye ilimizdeki AB
Projeleri ve hibe programları ile ilimizdeki uygulama örnekleri
hakkında bilgi verdi. Kahramanmaraş ilimizdeki projecilik faaliyetleri
ve uygulanan proje örnekleri hakkında ise Kahramanmaraş
Vali Yardımcısı Sayın Ömer ADAR ile röportajlarımızı siz değerli
okurlarımız ile paylaşmaktayız. Antakya Ticaret Sanayi Odası
(ATSO) Koordinasyonunda Yürütülen AB Projelerinden ANMOGEB
Projesi’nin tanıtımını ATSO Başkanı ve DOĞAKA Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Hikmet ÇİNÇİN tarafından sunarken, uluslararası
projecilik kültürünün oluşması adına uygulama usul ve esasları
konusu da Antakya TSO ABİGEM Direktörü Sayın İdil Siret TEOMAN
tarafından değerlendirilmiştir.
DOĞAKA Haber köşemizde, bölgemizde Ajansımız
koordinasyonunda yürütülen Avrupa Birliği projecilik faaliyetleri
haberlerine değinirken, sizlere dış kaynak kullanarak uygulanan
başarılı proje örneklerini de aynı zamanda aktarmaktayız.
Bölgesel kalkınmada dış kaynak kullanımı yöntemlerinden birisi olan
Avrupa Birliği projeleri ve hibe programları sayımızın sizlere faydalı
bilgiler sağlayacağını umar, yepyeni bir sayımızda sizlerle farklı
konularda görüşmeyi dileriz.



AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA

GENEL BİR BAKIŞ
Hibe Rehberi Nedir?
Hibe rehberi, bir hibe çağrısının gerekçesinin ve amacının
açıklandığı, hibe verilen konuyla ilgili olarak başvuranlara
temel bilgi ve yönlendirme sağlayan referans dokümandır.
Hibe paketi, hibe rehberinin yanı sıra, projenin sunulması için
gereken dokümanlar ile başvuru sahibini uygulama sürecine
yönelik prosedür hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış
eklerden oluşur.
Her hibe programı için ayrı bir rehber yayınlanır. Bir hibe
rehberinde genellikle şu konulara yer verilir:
 Hibe programının neden açıldığı, programın konusuyla
ilgili mevcut durum ve hangi sorunlaraçözüm bulunması
beklendiği,
 Duyurusu yapılan programın ve öncelik alanlarının
hedefleri ve amaçları,
 Program kapsamında sağlanacak mali yardım miktarı ve
oranlarının alt ve üst limitleri,
 Hibe programına hangi kurumların başvurabileceği ve
ortak olabileceği,
 Hibe verilecek projelerin uygulama süresi,
 Desteklenecek proje türleri ve faaliyetler,
 Desteklenmeyecek faaliyetler,
 Projelerin hangi bölgeler ve illerde uygulanabileceği,
 Uygulanacak projelerde hangi maliyetlerin uygun olduğu,
 Başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı, hangi dokümanların
sunulması gerektiği,
 Başvuruların nasıl değerlendirileceği.

Hibe rehberi ayrıca proje kapsamında başvuru sahibinin
yapması gereken en az veya en fazla katkı yüzdesini bildirir. Hibe
rehberi incelenerek proje fikrinin açılmış olan hibe programına
uygun olup olmadığına karar verilir ve uygunsa proje fikri proje
tasarısına dönüştürülür.

Hibe Başvurusu Nasıl Yapılır?
Hibe programlarına başvuru şekli teklif çağrısının “kısıtlı teklif
çağrısı” veya “açık teklif çağrısı” olarak tanımlanmasına bağlıdır.
Hibe rehberi, teklif çağrısı prosedürünü kapak sayfasında “kısıtlı
teklif çağrısı” veya “açık teklif çağrısı” olarak belirtir. Kısıtlı teklif
çağrısı, teklifleri proje ön teklifi ve tam başvuru isimli 2 aşamada
değerlendirir. Dolayısıyla ilk aşamada proje ön teklifinin
sunulması gerekir.
Ön teklif aşamasını geçen tekliflerden tam başvuru formunu
doldurmaları ve talep edilen belgeleri sunmaları istenir.
Takiben, değerlendirme ve seçme ile süreç sona erer. Açık teklif
çağrısı ise teklifleri tek aşamada alır, değerlendirir ve seçer.
Dolayısıyla teklif çağrısının tipi, hibe programına başvuranın
doldurması gereken formları ve bunların sunum şeklini etkiler.

Hibe Programına Başvuru Hazırlığında Kullanılan
Dokümanlar Nelerdir?
Aşağıda kısıtlı ve açık teklif çağrılarında sunulan dokümanlar
bulunmaktadır:

Kısıtlı teklif çağrısı

Açık teklif çağrısı

1. aşamada yanlızca proje ön teklifi
sunulur.
2. aşamada tam başvuru formu,
mantıksal çerçeve, bütçe ve hibe
rehberinde talep edilen diğer
dökümanlar sunulur.

Başvuru formu, mantıksal
çerçeve, bütçe ve hibe
rehberinde talep edilen
diğer dökümanlar tek
aşamada sunulur.

Bilgi amacıyla sunulan
• Dökümanlar
• Sözleşme Formatı
• Genel Koşullar
• Yasal Kimlik Formu
• Mali Kimlik Formu
• Rapor Formatları
• Satın Alma Prosedürleri
• Ödeme Talep Formu
gibi sözleşme ve uygulama aşamasını
ilgilendiren dökümanlar rehber ekinde
başvuru sahibini bilgilendirmek amacıyla
verilir.



 Başvuru sahibi yalnızca başvurduğu hibe programının
dokümanlarını kullanmalı ve teklifini bu dokümanlara göre
hazırlamalıdır.
 Teklif çağrısının tipi ne olursa olsun teklif hazırlanırken
hibe rehberi dikkatlice okunmalı, buradaki uygunluk kriterlerine
göre proje fikri, faaliyetler ve başvuru sahibi ve ortakların
uygunluğu anlaşıldıktan sonra Proje Yönetim Döngüsü mantığı
doğrultusunda hareket edilerek aşağıdaki adımlar izlenmelidir.
Analizinin Yapılması,
 1.2.Projenin
Projenin Mantıksal Çerçevesinin Hazırlanması,
 3. Projenin Faaliyet Planının Hazırlanması,
 4. Proje Bütçesinin Hazırlanması,
 5. Proje Ön teklifinin Hazırlanması ,
 (kısıtlı teklif çağrısında)
 6. Başvuru Formu ve Eklerinin Hazırlanmasıdır.
 Açık teklif çağrısında rehberde talep edilen tüm dokümanlar
yukarıdaki adımlara göre hazırlanır ve sunulur. Kısıtlı teklif
çağrısında ise yine bu adımlar izlenerek dokümanlar hazırlanmalı
ancak ilk aşamada yanlızca proje ön teklifi dokümanı
sunulmalıdır. Hazırlanmış bu dokümanlar, proje ön teklifi için
baz oluşturur ve analizi, kurgusu ve bütçesi yapılmış bir proje
sunulmasını sağlar; başvuru sahibini tam başvuru aşamasına
önceden hazır hale getirir.
Proje Dokümanları Hazırlanırken İzlenecek
Yöntem Ne Olmalıdır?
Projenin sorun ve ihtiyaçları nasıl analiz edilir?
Başvuru sahibinin proje fikrinin hibe programına uygun olduğu
kanısına varması sonrasında proje fikri hakkında projelendirmeye
altyapı oluşturacak bir analiz sürecine girilmelidir. Analiz süreci
projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlandığı
aşama olup, aşağıdaki ana basamakları takip etmelidir:

 Ön Değerlendirme: Öncelikle proje fikrinin hangi sorunun
çözümüne katkı sağlayacağı belirlenmelidir. “Her proje bir
sorundan kaynaklanır” mantığı ile hareket edilerek değiştirilmek
istenen mevcut durum hakkında araştırma yapılır ve hazırlanacak
proje konusu değerlendirilir.

 Sorun Analizi: Proje fikrinden yola çıkılarak ana sorun ve
diğer sorunlar ile sebep olduğu sonuçlar tespit edilir. Burada
sorunlar, ilgili tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya
çıkarılmalıdır. Bu analiz için “sorun ağacı” isimli bir araç kullanılır.

 Paydaş Analizi: Proje ile doğrudan veya dolaylı ve projeden
olumlu veya olumsuz etkilenecek tüm taraflar paydaş analizi
aşamasında belirlenir. Böylelikle proje detaylandırılırken
faaliyetlerin uygulanmasından etkilenebilecek veya uygulamayı
etkileyebilecek kişi veya kurumlar anlaşılır ve ilgili taraflar projeye
dahil edilebilir.



Hedef Analizi: Gelecekte meydana gelmesi istenen durumun
gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümler sorun analizinden
yola çıkılarak analiz edilir. Bu aşamada sorun ağacında belirtilen
sorunlar olumlu olarak ifade edilerek hedefler haline getirilir.
Böylelikle sorun ağacı hedef ağacına dönüştürülür.



Strateji Analizi: Hedef ağacındaki aynı türden hedef
kümelerine stratejiler denir. Başvuru sahibi bu aşamada
hedef ağacında bulunan hedef kümelerinden hangi grubu
uygulayabileceğine mevcut kaynaklarını, teknik / idari / mali
kapasitesini, zaman kısıtını vb. unsurları göz önüne alarak karar
verir. Seçilen strateji başvuru sahibinin hazırlayacağı projenin
hedeflerini belirler. Bu aşamada hedef ağacında en üstte kalan
hedef projenin genel hedefini, bir altındaki hedef proje amacını,
bir altta yer alan bir veya daha fazla hedef projenin beklenen
sonuçlarını ve daha alttaki ifadeler ise ana faaliyetleri oluşturur.
Bu hedef seviyeleri aşağıda hazırlık detayları açıklanan mantıksal
çerçeve matrisinin müdahale mantığı sütununa aktarılır.

Bir Projenin Mantıksal Çerçevesi Nasıl Hazırlanır?
Mantıksal çerçeve matrisi formatı hibe paketinde yer alan ve
başvuru sahiplerinin dikkatli biçimde doldurması gereken
bir dokümandır. Aşağıda bu dokümanın hangi sıra ve içerikle
doldurulması gerektiği anlatılmaktadır:
Öncelikle “müdahale mantığı” isimli sütun yukarıdan aşağıya
doğru doldurulmalıdır. Bu sütun analiz aşaması sonunda Strateji
Analizi sonunda elde edilen hedef seviyelerinin aktarılması ile
doldurulur. Genel hedef seviyesinde projenin hangi üst düzey
hedefe katkı sağlayacağı belirtilmelidir. Üst düzey hedef hibe
başvuru rehberinde yer alan program hedefleri ile paralellik
göstermelidir. Proje hedefi seviyesinde teklif edilen projenin
hangi özel hedef ile genel hedefe katkı sağlayacağı belirtilmelidir.
Kısaca projenin tam olarak neyi hedeflediği burada yer almalıdır.
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Doğrulanabilir başarı göstergeleri, projenin başarıya
ne derece ulaştığını göstermesi açısından proje tasarımında
önem teşkil eder. Bu nedenle başarı göstergelerinin gerçekçi ve
ulaşılabilir olması gereklidir. Başarı göstergeleri temel olarak
SMART özelliklere sahip olmalıdır.

gerçekleşir. Bu nedenle her projenin belli bir faaliyet planının
olması gerekmektedir. Proje faaliyet planı proje kapsamında
yürütülecek faaliyetlerin uygulama sırasına göre alt alta
yazıldığı ve her bir faaliyetin ne zaman yapılacağının belirtildiği
bir tablodur.



Faaliyet planı hazırlanırken yürütülecek faaliyetlerin süresi,
birbirine bağımlı olup olmadıkları, faaliyetlerin yürütülmesi
için hangi kaynaklara ihtiyaç duyulduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. İlk aşamada hazırlanan Mantıksal Çerçeve
tablosundan hareketle tüm ana ve alt faaliyetlerin projenin
hangi ayında uygulanacağı faaliyet planında işaretlenir. Ayrıca
faaliyet planı hazırlanırken hangi faaliyetten kimlerin sorumlu
olacağı belirtilmelidir. Böylelikle ortaklar arasında yapılacak
görev dağılımı da plana yansıtılmış olur.

Göstergeler;
 Özelleştirilmiş
 Ölçülebilir
 Ulaşılabilir
 Gerçekçi
 Zaman bilgisi verir

“Specific”,
“Measurable”,
“Attainable”,
“Realistic” ve
“Time-bound” olmalıdır.

Bir Projenin Faaliyet Planı Nasıl Hazırlanır?
Proje tasarısı için hazırlanan mantıksal çerçevede de görüldüğü
gibi her projenin bir genel hedefi ve özel/proje amacı vardır.
Proje amacına ulaşmak bir dizi faaliyetin uygulanmasıyla

Faaliyet Planı tablosunda 1. ay, 2. ay olarak görülen dönemler
takvim aylarını değil projenin uygulama aylarını işaret eder.

YIL 1
1. Yarıyıl
Faaliyet

1

2

3

4

2. Yarıyıl
5

6

7

8

9

10 11 12

Uygulama Birimi

Örnek

Örnek

1. Proje ekibinin oluşturulması

Proje lideri

2. Proje ofisinin oluşturulması

Proje lideri

3. Eğitim materyallerinin oluşturulması

Proje ortağı

4. Kursiyerin belirlenmesi

Proje ortağı

5. Eğitimlerin başlaması

Proje lideri

vs.

Bir projenin bütçesi nasıl hazırlanır?
Proje bütçesi başvuru formunda açıklanan faaliyetlerin
uygulaması ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Başka bir
deyişle proje bütçesi projenin faaliyetleri için harcanmalıdır.
Ayrıca, proje bütçesinde yer almayan ancak başvuru formunda
yer alan faaliyetlerin de uygulamada yer alması gerektiği
unutulmamalıdır.
Bütçe ana olarak bütçe tablosu, gider gerekçeleri ve beklenen
fon kaynakları ve tahmini maliyet özeti tablosundan
oluşmaktadır (bütçe ile ilgili format Bütçe isimli Excel
tablosunda 3 sekme halinde bulunmaktadır). Öncelikle başvuru
sahibi bütçe tablosunu (Bütçe isimli Excel tablosu birinci sekme)
doldurmalıdır. Bu tablo 6 ana bütçe başlığından oluşur. İlgili
bütçe kalemlerini detaylandırmak gerekirse;

 İnsan kaynakları bütçe başlığı altında, projede çalışacak
idari ve teknik uzmanlara ait giderler yer almalıdır. Her bir
uzman için alt satır açılmak sureti ile bu başlık ay/gün/saat
bazında çalışacak tüm personeli içermelidir. Bu başlık altında
projede kullanılacak harcırahlar da belirtilmelidir. Harcırahlar
projede çalışan kişilerin proje faaliyetleri kapsamında
yapacakları seyahatlerde konaklamaları durumunda
konaklama, yemek ve şehir içi ulaşım masraflarını karşılamak
üzere tanımlanmıştır. Bütçe hazırlanırken, kişilere ödenmesi
öngörülen harcırahların belirlenmesinde AB tarafından o yıl için
belirlenmiş harcırah miktarları göz önüne alınmalıdır.
 Seyahat bütçe başlığı altında projenin uygulama süresi
içinde öngörülen tüm yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ait giderler
yer almalıdır.





Ekipman ve malzeme bütçe başlığında projenin
uygulanmasında gerekli tüm ekipman ve malzemelere ait
giderler belirtilmelidir. Örneğin projenin yürütülmesinde gerekli
bilgisayar, yazıcı, vs. gibi büro ekipmanları ve teknik anlamda
gerekli malzemeler bu başlık içinde yer alabilir. Bu maliyetler
piyasa koşullarını ve kullanım gerekliliğini karşılayacak temel
unsurları dikkate almalıdır. Bu başlık için dikkat edilmesi gereken
önemli bir husus da hibe rehberinde ekipman ve malzeme
başlığına ait bir yüzde kısıtlaması olup olmadığıdır. Proje
kapsamında alınması planlanan malzemelerin menşei kuralına
uygun olması gerektiği de dikkate alınmalıdır.
 Yerel ofis bütçe başlığındaki kalemler (4.1 araç giderleri
hariç) faydalanıcının ve ortaklarının ana ofis maliyetleri için
kullanılamaz. Buradaki maliyetler, ancak proje faaliyetlerinin
uygulanabilmesi için yeni bir ofis / eğitim merkezi açılmış ise
uygun maliyet olur.
 Diğer giderler / hizmetler bütçe başlığında proje
uygulamasında yapılması planlanan hizmet alımları yer
almalıdır. Bunlar arasında projede yapılması planlanan yayınlar,
araştırma gibi çalışmalar (uygun durumlarda), harcama
doğrulama raporu, değerlendirme maliyetleri, tercüme/tercüman
masrafları, konferans/seminer maliyetleri ve görünürlük
maliyetleri bulunmaktadır.
 Diğer bütçe başlığı ise ilk 5 bütçe başlığının altına
girmeyen, proje uygulaması için gerekli harcama kalemleri için
bulunmaktadır.

Bir Projenin Başvuru Formu Nasıl Hazırlanır?
Başvuru formu projenin tüm detaylarıyla tanımlandığı, proje
fikrine neden olan sorunların açıklandığı, bu sorunlara hangi
düzeyde çözüm bulunacağı, gerekçeler, hibe çağrısıyla olan
ilgililiği, projenin hedef grubu, amacı, sürdürülebilirliğinin
tanımlandığı dokümandır.
Standart başvuru formunda başvuru sahibinden cevaplanması
beklenen sorular vardır. Her sorunun altında ne tip bilgilerin
yer alması gerektiğine yönelik açıklamalar mevcuttur. Başvuru
sahibinden beklenen, bu soruların proje tasarısıyla ilgili
olarak bir kurgu içinde yanıtlanmasıdır. Bu aşamada başvuru
formu formatındaki soruların sırası değiştirilmemeli sorular
çıkarılmamalı ve boş bırakılmamalıdır.
Standart başvuru formu temel olarak iki ana bölümden oluşur.
Bunlar;
1. Proje Ön Teklifi - (Kısıtlı teklif çağrısında) ve
2. Tam Başvuru Formudur.
Proje Teklifi Hazırlandıktan Sonra;
 Başvuru sahibi öncelikle proje ön teklifini hibe rehberinde
yer alan yönlendirmeler doğrultusunda ihale makamına gönderir.

Ön teklif değerlendirmesini geçen başvurular detaylı proje
teklifi için tam başvuru formu ve faaliyet planı, bütçe, mantıksal
çerçeve ve hibe rehberinde ek olarak istenen İngilizce proje özeti,
AB formatında özgeçmiş, eğitim müfredatı vb. dokümanları
da hazırlayarak hibe rehberinde yer alan yönlendirmeler
doğrultusunda ihale makamına gönderir.

 Gerek proje ön teklifi, gerekse tam başvuru aşamasında
başvuruların son başvuru tarihi ve saatinden önce teslim edilmesi
gerekmektedir. Son başvuru tarih ve saatinden sonraki başvurular
reddedilecek ve istisna kabul edilmeyecektir.
Projelerin Değerlendirilmesi; Kısıtlı teklif çağrısında proje ön
teklifleri ön teklif aşamasında hibe rehberinde mevcut bulunan
değerlendirme tablosu üzerinden değerlendirmeye alınır.
Değerlendirme tablosunda her bir bölüm 5 puan üzerinden
değerlendirilir. Proje ön teklifinde 50 puan üzerinden en az 30
puan alan başvurular tam başvuru için seçilir.
Proje teklifleri tam başvuru aşamasında (açık veya kısıtlı teklif
çağrısında) yine hibe rehberinde mevcut bulunan değerlendirme
tablosu üzerinden değerlendirmeye alınır. Değerlendirme
tablosunda ilk bölümde baraj puan uygulaması bulunmaktadır.
Bu bölümde (Finansal ve Operasyonel Kapasite) teklifin 20
puan üzerinden en az 12 puan alması gerekir. Değerlendirme
son erdikten sonra şartlı seçilen teklifler en yüksek puanlıdan
en aza doğru sıralanarak mevcut hibe miktarı projelere dağıtılır.
Genellikle 65 puandan daha düşük puan alan teklifler elenir.
Kısıtlı teklif çağrılarında proje ön teklif değerlendirmesinde elde
edilen puan tam başvuru sürecinde de “projenin ilgililiği” başlığı
altında kullanılır. Dolayısıyla iyi hazırlanmış proje ön teklifleri
tüm değerlendirme sürecinde etkili olur. Şartlı seçilen tekliflerden
uygunluklarının anlaşılması için (başvuru sahibi ve ortakların
hibe programında belirtilen şartlara uygunluğu) destekleyici
belgeler talep edilir. Uygunluk aşaması da tamamlandıktan sonra
projeleri seçilen başvuru sahipleri ile ihale makamı arasında hibe
sözleşmesi imzalanır.

Kaynakça:
1. Practical Guide toContractProceduresfor EU
ExternalActionsPublishedJanuary 2012
2. Aid Delivery Methods - Project Cycle Management GuidelinesMarch 2004
3. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet erişimi
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AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
PROJE VE HİBELERİ

TANITIM VE BİLGİLENDİRME
ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan
mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere
(kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi
paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

Türkiye’nin Katılım Sağladığı Birlik Programları
Avrupa Birliği politikalarına destek sağlayacak önemli alanlarda
ve belirli süreler için uygulanan çeşitli Birlik Programları
bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Programları Nelerdir?
Avrupa Birliği Programları; belirli bir süreliğine belirli alanlarda
AB üyesi bulunan veyahut üye ülkelerin katılımlarıyla ülkeler
arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan tüm
faaliyetlerin genel tanımlamasıdır.
Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu
kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur.
Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki
çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır.
Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin
onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını
(ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler
tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis
ile oluşturulmaktadır.
Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan
Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme
bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan
bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar
yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.
Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi
olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden

Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 28 ülkeden oluşan
AB’de çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili
alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik
Programları bulunmaktadır. Üye ülkelerin hepsi için zorunlu
olan bu Birlik Programlarının önemli bir bölümü aday ülkeler
ve Balkan Ülkeleri gibi AB’nin yakın olduğu ülkelere de açık
bulunmaktadır.
Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım
sağlamaktadır. Ülkemiz 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye’nin
Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında
Çerçeve Anlaşma” ile Programlara katılmaya başlamıştır.
Türkiye’nin aday ülkelere açık olan Birlik Programlarına katılım
prosedürü şu şekilde gerçekleşmektedir:
Avrupa Komisyonu ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Birlik
Programına katılım için niyet beyan eder,
Programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu
Birlik Programı’na katılım AB Bakanlığı tarafından koordine
edilir.
Programa katılıma ilişkin gereken altyapı oluşturulur,
Katılımın resmi belgesi olan Katılım Anlaşması, Türkiye ve
Avrupa Birliği arasında imzalanır.
Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanır ve Resmi
Gazete’de yayımlanmasıyla süreç başlar.







11

Ülkemiz 2007-2013 yılları arasında 9 Birlik Programına katılım
sağlamıştır.
Bunlar:
 Eğitim ve Öğretim alanında Hayatboyu Öğrenme Programı,
 Gençlik faaliyetlerini destekleyen Gençlik Programı,
 Rekabetçilik ve Yenilik alanlarına destek sağlayan
Rekabetçilik ve Yenilik Programı,
 Araştırma ve Teknolojik Yeniliklerin desteklenmesi için 7.
Çerçeve Programı,
 Kültür faaliyetlerine destek sağlayan Kültür 2013 Programı,
 Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi,
 Sosyal Politika alanında gerçekleştirilen Progress Programı,
 Gümrük alanındaki işbirliğini destekleyen Gümrükler 2013
Programı,
 Vergi alanındaki işbirliğini destekleyen Fiscalis 2013 Programı
olarak sıralanmaktadır.
Türkiye’nin 2014-2020 yılları arasında katılım sağlayacağı
Programlar ise şu şekilde sıralanmaktadır.
1) Erasmus+ Programı:
a. Birlik düzeyinde mesleki eğitim
de dahil olmak üzere eğitim ve
öğretimde işbirliği, hareketlilik
faaliyetleri,
b. dönemsel ortaklıklar ve gençlik
faaliyetlerini destekleyecektir.
2) Ufuk 2020 Programı:
a. Bilimsel araştırmaların ve
yenilikçilik faaliyetlerini yeni
dönemde tek bir çatı altında
toplayan Program, bilim
insanlarının AB düzeyinde
hareketliliğini de desteklemektedir.
3) İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği
(COSME) Programı:
a. Yenilikçi girişimlerin ve
fikirlerin ihtiyaç duyduğu
finansmana erişimin
kolaylaştırılması, girişimcilik
kültürünün yerleşmesi ve iş
ortamının iyileştirilmesine
yönelik faaliyetleri desteklemektedir.
4) Fiscalis 2020 Programı:
a. Genel amacı iç pazarın
vergilendirme sisteminin ülkeler
arası işbirliğini güçlendirerek
düzenli olarak işlemesini
sağlamak ve iyileştirmektir.

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan
BİRLİK PROGRAMLARI Listesi:
1. Ufuk 2020 ,
2. COSME,
3. Erasmus+ ,
4. Galileo,
5. Kopernik,
6. Pericles 2020,
7. Herkül III,
8. Fiscalis 2020,
9. Customs 2020,
10. LIFE,
11. Sığınma ve Göç Prg.,
12. İç Güvenlik-Emniyet İşbirliği,
13. İç Güvenlik-Sınır ve Vize,
14. Adalet,
15. Haklar ve Vatandaşlık,
16. Vatandaşlar için Avrupa,
17. Büyüme için Sağlık,
18. Tüketici Programı,
19. Yaratıcı Avrupa,
20. Sivil Koruma Mekanizması,
21. İstihdam ve Sosyal Yenilik,
22. Bütünleşik Avrupa programıdır.

5) Gümrükler 2020 Programı:
a. Programın amacı
gümrük alanında iç pazarın
etkin biçimde işlemesine
yönelik olarak üye ülkelerin
çabalarının desteklenmesidir.
6) İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı:
a. Program kapsamında, nitelikli ve sürdürülebilir
istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal
dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının
iyileştirilmesi hususlarına desteklenmektedir.
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Açık Çağrılar

..
..
.

AB Birlik Programları altında bulunan açık çağrılar aşağıdaki
belirtildiği gibidir:
Ufuk 2020 Programı
COSME
Yaratıcı Avrupa
Erasmus+
İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı

UFUK 2020 PROGRAMI
Ufuk 2020 Programı altında yayımlanmakta olan çağrılara Ufuk
2020 Ulusal İnternet Sitesi duyuru sayfasından ve ya Komisyon
internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Yaratıcı Avrupa Programı hakkında ayrıntılı bilgilere ve Program
altında açılan çağrılara Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel
Müdürlüğü internet sayfasından da ulaşılabilmektedir.
Sektörlerarası Göçmen Entegrasyon Projeleri 2016 Çağrısı.

ERASMUS+ PROGRAMI
Erasmus+ Programı altındaki ülke merkezli çağrılar Ulusal Ajans
tarafından yayımlanmaktadır.
Erasmus+ Programı altındaki Brüksel’de bulunan Avrupa
Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından yürütülen merkezi
projelerin çağrılarına Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel- işitsel ve
Kültür Yürütme Ajansı’nın web sitesinden de ulaşabilirsiniz.
Teklif Çağrısı: KA3 Politika Reformu için Destek

AÇIK ÇAĞRILAR:
INNOSUP-02-2016 European SME innovationAssociate - pilot

COSME PROGRAMI
Kümeler Mükemmellik Programı Çağrısı,
Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı,
Tasarım Odaklı Tüketim Malları Çağrısı,
Erken Uyarı ve İkinci Başlangıç Desteği için Avrupa Ağı Çağrısı,
KOBİ’lerin Kamu İhalelerine Erişimini Kolaylaştırma Çağrısı.
COSME Programı altında açılan çağrılara Komisyon Duyuru
Sayfasından da ulaşılabilmektedir.

YARATICI AVRUPA PROGRAMI
2014-2020 yıllarına yönelik açılacak çağrılar için T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yaratıcı Avrupa Masası Türkiye internet sayfasını
veya Avrupa Birliği Bakanlığı internet sayfasını takip edebilirsiniz.
Aynı zamanda, geçmiş projeler, çağrı sonuçları ve açık çağrılara
ilişkin olarak Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür
Yürütme Ajansı (EACEA) duyuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yenilikçi Politika Girişimleri- Eğitim, öğretim ve gençlik
politkalarıyla sosyal uyumun desteklenmesi
(Özellikle Suriyeli göçmenlerin eğitimi ve sosyal uyumu
konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların
başvuruları alınmıştır)
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Ana Eylem 1 - KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Ana Eylem 3 - KA3: Politika Reformu Destekleri

Bu bileşen altındaki hareketlilik faaliyetlerinin çoğunluğu için
başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.

Avrupa YüksekÖğretim Alanı (EHEA) Reformlarının
Uygulanmasına Destek

Diğer destekler:
ErasmusMundus Ortak Master Programları 2016

Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanlarında Yüksek Kamu Otoriteleri
Tarafından Yönlendirilecek Avrupa Politika Deneylemesi

Ana Eylem 2 - KA2: Yenilikçilik için İşbirliği ve İyi
Uygulamaların Değişimi

Gelişmiş Şeffaflık ile Beceri ve Yeterliliklerin Tanınması için
Avrupa’da Kalite Güvencesi: JeanMonnet Faaliyetleri

Stratejik Ortaklık Projeleri için başvurular Türkiye Ulusal Ajansına
yapılmaktadır.

2017 YILI AÇIK ÇAĞRILARI

Yüksek Öğrenim Alanında Kapasite Oluşturma

ÎSTÎHDAM VE SOSYAL YENÎLÎK (EaSI) PROGRAMI

Bilgi Birlikleri - Sektör Becerileri Birlikleri 2016

Mülteciler ve sığınma isteyen kişiler ile bunların aile fertlerinin
istihdam piyasasına entegrasyonu ilişkin Teklif Çağrısı.
EaSI Programı altında yayımlanan çağrılara Avrupa Komisyonu
internet sayfasından da ulaşılabilmektedir.
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Kerem AL

Osmaniye Valisi
DOĞAKA Yönetim Kurulu Üyesi

Osmaniye ilindeki AB Projeleri Değerlendirmesi

RÖPORTAJ
Osmaniye Valiliği bünyesinde “Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Bürosu” kurulmuştur. Osmaniye
Valiliği AB Temas Noktası ve Projeler Koordinasyon
Merkezi (ABPKM) bugüne değin ne gibi kamu,
özel, STK işbirliği çalışmaları yürütmüştür, bizleri
bilgilendirebilir misiniz?
Valiliğimiz Projeler Koordinasyon Merkezi bünyesinde hali
hazırda 3 personel görev yapmaktadır. Projeler Koordinasyon
Merkezi, Ülkemizin Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde AB
topluluk programları ve Türkiye’nin katılımı doğrultusunda
AB içindeki ekonomik ve sosyal dengelerin sağlanması ve
sürdürülebilmesi amacıyla bir araç olarak kullanılan AB topluluk
programları ve fonları ile Sosyal Destek Programını (SODES)
kullanarak, Avrupa Birliğine adaylık sürecinde, Osmaniye İlinin,
kullanıma açık AB ve diğer uluslararası kaynaklardan sağlanacak
fonları kullanarak projeler yapmasını sağlamak, hazırlanan bu
projelerin gerek sayısal gerekse içerik bakımından gelişmesini
temin etmek, proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum
kuruluşlarına Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları,
sair yabancı ülke konsolosluklarının hibe destekleri, vakıf

kuruluşlarının hibeleri ve AB Çerçeve ve Bölgesel Kalkınma
programlarından etkin bir şekilde yararlandırmak ve potansiyel
yararlanıcı kitlesi için bilgilendirme, tanıtım, rehberlik ve bilgi
kaynaklarına ulaşım konusunda yönlendirme yapmak ve SODES
programının İl genelinde yürütülmesini sağlamaktadır. TR 63
bölgesi iller ile AB üyesi ülke kentleri arasında karşılıklı bilgi,
deneyim ve teknoloji paylaşımını artırmak, kamu yönetimi ve
sivil toplum alanındaki yeni gelişmelerle, Avrupalılık boyutunu
Osmaniye iline taşımak, proje üretmek isteyen kamu ve sivil
toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak,
proje sürecinde karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek
sağlamak merkezimizin başlıca amaç ve sorumlulukları
arasındadır.
Yukarıda sıralanan amaç ve hedefler çerçevesinde merkezimiz
il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde
proje ekipleri oluşturmayla harekete geçmiştir. Bu çerçevede
ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde proje birimleri
oluşturmaya yönelik çeşitli adımlar atılmıştır. Yıl içinde kamu
kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik
çeşitli proje hazırlama eğitimleri ve bilgilendirme toplantıları
yapılmaktadır.
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Ayrıca başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere ve ona
bağlı bulunan ilkokul, ortaokul, liseler ve meslek liselerinin
hazırlamış ve tamamladıkları projeler, eğitim alanında yapılan iyi
uygulama örneklerini, yenilikçi eğitim metotlarını, eğitimde Bilgi
İletişim Teknolojilerinin kullanımı vb. konuları kapsamaktadır.
Yine sivil toplum kuruluşlarımızın yapmış ve tamamlamış
oldukları projeler, istihdam, kültür sanat ve spor, eğitim
alanındaki vb. konuları içermektedir.

Osmaniye ilimizde “Sektörel Yatırım Alanlarında
Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı”
çerçevesinde Osmaniye ilimiz Bahçe Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen
“Gençlere Meslek Ekonomiye Destek” AB Fonlu hibe
projesi hakkında neler söylemek istersiniz?
Proje ekipleri ve projelerle ilgilenen tüm kesimleri bilgilendirmek
ve bu çerçevede hibe programlarından maksimum düzeyde
istifade etmek için www.osmaniyepkm.gov.tr internet sitesi
kurulmuş olup proje ağımızda yer alan herkese düzenli bir şekilde
Açık hibe çağrıları iletilmektedir.
İlimizin proje performansını değerlendirmek üzere websitemiz
üzerinden web tabanlı bir proje envanteri oluşturulmuş olup bu
envanter bilgileri sürekli güncellenmektedir.

Osmaniye ilimizde devam eden ve tamamlanan
Avrupa Birliği projeleri hangi sektörlerimizde
kalkınmayı destekler niteliktedir, bilgi verebilir
misiniz?
Özellikle ekonomik açıdan, katılım öncesi AVRUPA BİRLİĞİ MALİ
YARDIM ARACI (IPA) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel
Programı kapsamında şu an devam etmek olan, Osmaniye İş
Geliştirme Merkezi Projemiz (İŞGEM) 43 ilden yapılan 532 proje
başvurusu arasından seçilen 47 projeden biri olarak 8,3 milyon
avro almaya hak kazanmıştır. TR63 Bölgesinin şu ana kadar
sunulmuş AB projeleri içinden kabul görmüş en yüksek bütçeli
projelerinden biridir.
İŞGEM projemiz, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
içerisinde tahsis edilen yaklaşık 37.500 m² alanda faaliyet
gösterecek ve 10.258 m² kapalı alana konumlandırılacaktır.
İŞGEM projesi doğrultusunda Osmaniye Organize Sanayi
Bölgesine 16 adedi 125 m², 16 adedi 250 m² ve 6 adedi 500 m²
büyüklüğünde metal, gıda, tekstil, mobilya ve diğer sektörlerde
faaliyet gösterecek 38 adet işlik oluşturulacaktır ve bu işliklerin
asgari %10’u kadın girişimcilerden oluşacaktır.

İlimiz Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Genç İstihdamının Desteklenmesi hibe programı kapsamında
400.085 Avro bütçeli “Gençlere Meslek Ekonomiye Destek” adlı
projesinin sözleşmesi Okul Müdürü Cengiz TURAN ve projeyi
hazırlayan Md. Yrd. Hasan GÜLAY tarafından 03 Şubat 2016
tarihinde Ankara’da imzalanmış olup 1 Mart 2015 tarihi itibariyle
başlamıştır.
Proje kapsamında; Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine
CadCam laboratuvarı kurulacak olup kaynak ve kesme makinaları
alınacak. Osmaniye ilinde proje ortakları ve yürütme ekibi
arasında güçlü bir iletişim platformu işlevini sağlayacak; proje
süresince ve sonrasında işsiz gençlerle ve işverenleri buluşturacak,
işsiz gençlere yönelik bölgedeki mevcut uygulamalardan farklı,
çağdaş bir çözüm ve projenin sürdürülebilirlik katkı sağlayacak
internet sitesi oluşturulacaktır.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bahçe Meslek Yüksek Okulu
bünyesinde gençlerin bilgilendirilmesini, meslekler hakkında
bilgi sahibi olmaları ve öz geçmiş hazırlamalarına yardımcı
olacak “Kariyer Destek Masası” ofisi kurulacaktır.
Projede konferans ve seminerlerle gençlerimize meslek ve kariyer
konusunda rehberlik, öz geçmiş hazırlama, iş başvurusu yapma,
iş arama vb. konularda bilgilendirme yapılarak, gençlerin okuldan
çalışma hayatına geçişlerinde engellerin ortadan kaldırılmasına
katkı sağlanacaktır.
Yapılacak olan çalıştaylar neticesinde bölgemizin mesleki
eğitimdeki sorunları ve çözüm yolları araştırılacaktır. Çalıştay
sonunda hazırlanan rapor İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Milli
Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Osmaniye Valiliği İl
İstihdam Kurulu ile paylaşılacaktır.
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Kurslarda katılan gençlere günlük 6 Avro harçlık verilecek olup
kaza sigortaları yapılacaktır. Kurs bitiminde “CNC Tezgâhları
ve Programlama” ve “Temel Metal Şekillendirme (Kaynakçılık)”
kursiyerleri Tosyalı Holding’te, Hasta Yaşlı Refakatçısı kursiyerleri
Bahçe ilçesi hastanelerinde bir ay sürecek iş başı uygulamalı
eğitime katılacaktır. Kursu başarı ile tamamlayan gençlere Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir. Proje kapsamında
Bahçe ilçemizde “CNC Tezgâhları ve Programlama”, “Temel Metal
Şekillendirme (Kaynakçılık)”, “Hasta Yaşlı Refakatçısı” “Giyim” ve
“Girişimcilik” kursları verilecektir.
Projenin diğer ilçelerde ikamet eden gençlerinde yararlanmasını
sağlamak üzere il merkezindeki ve diğer ilçelerdeki meslek
liseleri ile görüşmeler yapılması sonucunda “CNC Tezgâhları
ve Programlama” ve “Temel Metal Şekillendirme (Kaynakçılık)”
kurslarının birer grubu Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde,
Hasta Yaşlı Refakatçısı kursunun bir grubu Merkez Mesleki ve
Teknik Anadolu lisesinde yapılmasına karar verilmiştir.

Osmaniye ilimizde gerçekleştirilen AB projeleri ve
fonlarının ilimize katkıları hakkında neler söylemek
istersiniz?
Yerel otoritelerin kendi alanlarında bölgeler ve sınırlar arası işbirliği
güçlenmiş, diğer kurumlarla yeni bağlar, dinamikler kurulmasına
katkı sağlamış, ildeki kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum
örgütleri ile olan ilişkisi artmış, kurumların Avrupa’ya daha fazla
açılmasını sağlamıştır.
Katılımcıların Avrupalılık kavramına ilişkin bilgisinin artmasını,
Avrupa’daki yaşam ve çalışma fırsatlarının farkında olmalarını
sağlayarak ufkunu geliştirmeyi, bireylerin ve kurumların topluma
daha etkin katılım göstermelerini sağlamıştır. Bireylerin daha
yenilikçi olmalarına, özgüvenlerinin gelişmesine, işbirliği
içinde çalışmalarına, daha fazla sorumluluk almalarını, iletişim
becerilerinin gelişmesini, sosyal becerilerinin gelişmesine takım
çalışması becerilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Osmaniye Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu
Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Eurodesk programları
hakkında okurlarımızı bilgilendirebilir misiniz?
Avrupa Gönüllü Hizmeti, Valiliğimiz 2015 yılında Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına
sunmuş olduğu çalışma neticesinde Avrupa Gönüllü Hizmeti
Akreditasyonu hakkını kazanmıştır. Şu anda, kurumumuz Avrupa
Komisyonu Avrupa Gönüllü Hizmeti Akredite Kuruluşlar veri
tabanında yer almaktadır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti sayesinde Osmaniye’deki gençlerimizin
talepleri halinde, istedikleri bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir

projede 2-12 aylık süreler dâhilinde yer almaları sağlanacaktır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti 17-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize
açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği’nin
içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin
katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel
olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz
faaliyetlerde yer alabilirler.
Eurodesk: Osmaniye Valiliği olarak, Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına hazırlamış olduğumuz
başvuru neticesinde 2013 yılından beri, gençler için eğitim ve
gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa
faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan, 33 Avrupa
ülkesinde faaliyette bulunan, Avrupa Bilgi Ağı olan Eurodesk’in
Temas Noktası olarak hizmet vermekteyiz.
Bu münasebetle; Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti (e-posta ile, faks
ile, telefonla, ziyaretle),Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,
Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri, Konferanslar,
seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, Gençlik Programı
ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması vb. hizmetleri sunmaktayız.

Osmaniye Valiliği bünyesinde kurulmuş olan “AB’ye
Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu” etkinlikleri
ve çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz?
Avrupa Birliği müktesebatları ve çalışmaları hakkında kurumlar
arası koordinasyon ve bilgilendirme sağlamak amacıyla
ilimizde Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları
temsilcileri ile birlikte AB’ye Uyum Danışma ve Yönlendirme
Kurulu toplantıları düzenlenmektedir. Bu kurul Avrupa Birliğine
Katılım Sürecinde gerçekleştirilen yasal ve idari reformların hayata
geçirilmesine, Yerel paydaşların AB sürecine dahil edilmesine,
AB projelerine olan ilginin arttırılmasına, proje süreçlerinde
kapasite oluşturulmasına ve kurumlar arası oluşturulacak proje
ortaklıklarının geliştirilmesine ön ayak olmaktadır.

Son olarak, DOĞAKA koordinasyonunda
bölgemizdeki diğer illerimiz olan Hatay ve
Kahramanmaraş’taki kamu, özel sektör ve STK
işbirliğinde ne tür AB projeleri hazırlanabileceğini
düşünüyorsunuz?
DOĞAKA koordinasyonunda,TR63 bölgesinde kamu, özel
sektör ve STK işbirliğinde, özellikle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından uygulanan, 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni
döneminde, teknik adı “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel
Programı” Rekabetçi Sektörler Programı, kapsamında KOBİ’lere ve
girişimcilere yönelik, rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı projeler
gerçekleştirilmelidir.
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Erdal ATA

Hatay Valisi
DOĞAKA Yönetim Kurulu Üyesi

Hatay ilindeki AB Projeleri Değerlendirmesi

RÖPORTAJ
Hatay Valiliği bünyesinde Avrupa Birliği Projeleri
ve fonlarını koordine çalışmaları hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Valiliğimiz bünyesinde 2010 yılında kurulan AB ve Dış İlişkiler
Bürosu; Avrupa Birliği ve dış kaynaklı hibeler ile ilgili il genelinde
duyuru ve bilgilendirmeler yapmakta, hibe başvurusu yapmak
isteyen kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermekte,
ilimiz genelinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına
“Proje Hazırlık Eğitimleri” vermekte, ilimizde yürütülmekte olan
projelere teknik ve idari destek sağlamakta ve ilimizin proje
istatistiklerini toplayarak İçişleri Bakanlığı’na ve Avrupa Birliği
Bakanlığı’na göndermektedir.
Valiliğimiz AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından tüm ilçe
kaymakamlıklarında ve 10 il müdürlüğümüzde proje
birimleri oluşturulmasına öncülük edilmiş ve bu birimlerde
görevlendirilenler ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından toplam
154 kişiye son 3 yıl içerisinde 2 ila 3’er günlük, uygulamalı Proje
Hazırlama Eğitimleri verilmiştir.

Bölgemizde hangi sektörlere yönelik AB Projeleri
hazırlanmaktadır, aktif başvuru süreci devam
eden projelerden bahseder misiniz? Avrupa
Birliği fonlarından yararlanmak üzere, Hatay’ın
potansiyel proje konuları hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Bölgemizde daha çok mesleki eğitim, okul eğitimi ve gençlik
projeleri hazırlanmaktadır. Az sayıda ama büyük bütçeli sanayi
ve istihdam projeleri de mevcuttur.
Avrupa Komisyonu’nun, hâlihazırda başvuru süreci devam eden,
Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri Hibe Programı
20 Aralık 2016 tarihine kadar başvuru almıştır. Avrupa Birliği’nin
eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki tüm hibelerinin
tek çatı altında toplandığı Erasmus+ Programı çeşitli alt
başlıklarda 2 Şubat, 29 Mart ve 26 Nisan 2017 tarihlerine kadar
başvuruya açıktır.
Bilindiği üzere Avrupa Birliği gerek Suriye ve Irak gerekse de
Kuzey Afrika kaynaklı sığınma, iltica ve göç konularındaki
politika ve uygulamaları nedeniyle ciddi eleştiriler almaktadır.
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Birlik bu konudaki imajını düzeltmek için konu ile ilgili çeşitli
hibe ve desteklere onay vermiştir. Mültecilik, 400 binden fazla
Suriyeli misafirimize ev sahipliği yapan ilimiz için potansiyel
proje konularının başında gelmektedir. Bu konuda resmi ve sivil
tüm kurumlarımızın taslak çalışmalar yapması uygun olacaktır.
Ayrıca tarım, hayvancılık ve sanayi konuları ilimizin güçlü olduğu
ve proje potansiyeli bulunan alanlardır.

İlimizde son on yıldır tamamlanan ve hâlihazırda
devam eden AB Projeleri hakkında okuyucularımıza
neler söylemek istersiniz?
İlimizde bugüne kadar toplam 265 AB projesi yürütülmüştür.
Bunlardan 49’u halen devam etmektedir. Bu projelerin, bir kısmı
doğrudan bir kısmı dolaylı olarak ilimize harcanan, toplam
bütçeleri yaklaşık 40 milyon Avro’dur. Başta TKDK üzerinden
olmak üzere AB projeleri ile ilimizde çok sayıda yatırım
yapılmıştır. Okul ve gençlik projeleri ile öğrenci, öğretmen ve
gençlerimiz Avrupa deneyimi yaşamış veya Avrupalı proje
ortaklarını ilimizde ağırlamışlardır. Meslek liselerimizin idareci,
öğretmen ve öğrencileri alanları ile ilgili Avrupa’daki iyi uygulama
örneklerini yerinde görerek mesleki bilgi ve tecrübelerini
arttırmışlardır. Tüm bu etkileşimler hem ülkemizin ve ilimizin
tanıtımına hem de katılımcıların kişisel gelişimlerine katkı
sağlamıştır.

AB Proje başvurularında en önemli kıstaslar
nelerdir, proje başvuru aşamaları hakkında genel bir
bilgilendirme yapabilir misiniz?
AB proje başvurularında en önemli unsur hibe ve program
rehberleridir. Rehberler iyi okunmalı ve hibe makamının
öncelikleri ile projeniz doğru bir şekilde ilişkilendirilmelidir.
Her başvuru sahibi kurum veya kuruluş öncelikle Avrupa
Komisyonu’nun ECAS adlı sistemine kayıt olmalıdır. Daha sonra
ilgili internet sayfasından indirilen başvuru formu doldurulup
yine internet sayfasına yüklenir. Kâğıt tasarrufu açısından posta
veya kargo yolu ile herhangi bir evrak gönderilmez. Büyük bütçeli
hibelerde ise genellikle 5-6 sayfalık bir ön başvuru alınır ve ön
elemeyi geçenlerden tam başvuru evrakları istenir. Hem ön
başvuru hem de tam başvuru kâğıt ortamında posta veya kargo
yolu ile gönderilir.

İlimizde gerçekleştirilen eğitime yönelik AB
projelerinden bahseder misiniz? Örneğin; Belen
Kaymakamlığı yaptığı ‘Motivated to Learn’ adlı proje
yapılmış bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Valiliğimiz koordinasyonunda, ilimizde 2017 yılında
da bu tür AB Projelerinin yürütülmesi faaliyetleri
planlanmakta mıdır?
İlimizde yürütülen AB projelerinin bütçe olarak değil ama sayıca
yaklaşık %80’i eğitime yöneliktir. Bu da başta İl Milli Eğitim

Müdürlüğü ARGE Proje Ekibi olmak üzere Kaymakamlıklarda
oluşturulan proje ekiplerinin gayretli çalışmaları ile
gerçekleşmiştir.
Takdir edersiniz ki proje çalışmalarında farklı disiplinlerden
kişilerle oluşturulan iyi ekipler iyi sonuçlar almaktadır.
Belen Kaymakamlığı tarafından yürütülen “Motivated to Learn”
projesi kapsamında katılımcı gençlerimiz ilk defa yurtdışı
tecrübesi yaşamış, motivasyon arttırıcı ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı
yaygın (non-formal) öğrenim metotları hakkında bilgi sahibi
olmuş ve bu metotları belirlenen okullarda öğrencilerle
paylaşmışlardır.
Diğer alt başlıklarda yıl 1 (bir) kez başvuru alınmasına rağmen,
bu tür Erasmus+ Gençlik projeleri için yılda 3 (üç) kez başvuru
alınmaktadır. Bu nedenle hem doğrudan büromuz adına başvuru
planlamaktayız hem de Valiliğimiz koordinesinde kurum,
kuruluş ve gençlerin başvurularına teknik ve idari desteğimiz
2017 yılında da sürecektir.

Sizce bölgemizdeki diğer illerimiz olan
Kahramanmaraş ve Osmaniye’deki kamu, özel
sektör ve STK işbirliğinde ne tür AB Projeleri
hazırlanabileceğini düşünüyorsunuz?
İlimiz Hatay ile Kahramanmaraş ve Osmaniye’deki kamu, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından mültecilik ve sanayi
alanlarında ortak AB projeleri hazırlanabilir ve iyi uygulama
örnekleri paylaşılabilir.
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Ömer ADAR

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı

Kahramanmaraş ilindeki AB Projeleri Değerlendirmesi

RÖPORTAJ
Kahramanmaraş ilimizde bugüne değin
gerçekleştirilen ve hâlihazırda Avrupa Birliği ile
yürütülmekte olan AB projelerinizden bahsedebilir
misiniz?
İlimizde yürütülen projeleri temelde Türkiye Ulusal Ajansı
(Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı) Projeleri ve Diğer AB Projeleri olmak üzere iki
kategoriye ayırabiliriz. Gerek yerelde yürüttüğümüz çalışmalar
gerekse Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar
sayesinde projelerle ilgili bir veri tabanı oluşturulmuş durumda
ancak elimizdeki bilgiler mevcut durumu net bir şekilde
yansıtmayabilir.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen projeler 20072013 yapılanması kapsamında Comenius, Grundtvig, Leonardo
Da Vinci, Vetpro, Gençlik Programları gibi alt başlıklara
ayrılıyordu. Ancak 2014- 2020 yapılanması kapsamında bunların
tamamı Erasmus + Programı altında birleştirildi.

•

2009- 2013 yılları arasında Comenius Programı kapsamında,
toplam 50 proje uygulanmış olup, bu projelere toplam
629.786 Avro hibe desteği verilmiştir.

•
•

2009- 2013 yılları arasında Grundtvig Programı kapsamında
toplamda 18 proje uygulanmış olup, bu projelere toplam
123.130 Avro hibe desteği verilmiştir.
2009- 2013 yılları arasında Leonardo Da Vinci Programı
kapsamında toplamda 18 proje uygulanmış olup, bu
projelere toplam 759.826 Avro hibe desteği verilmiştir.

2012 Yılında Gençlik Programları kapsamında toplam 4 proje
uygulanmış olup, bu projelere toplam 57.574 Avro hibe desteği
verilmiştir. 2014 Yılı Erasmus+ Programı kapsamında toplam 11
proje kabul edilmiş olup, bu projelere toplam 319.934 Avro hibe
desteği verilmiştir. 2015 yılı Erasmus + Programı kapsamında
toplam 5 proje kabul edilmiş olup, bu projelere toplam
161.136,70 Avro hibe desteği verilmiştir.
2016 Yılı Erasmus + Programı Mesleki Eğitim ve Öğrenci
Hareketliliği Projeleri kapsamında toplam 6 proje kabul edilmiş
olup, bu projelere toplam 300.294 Avro hibe desteği verilmiştir.
2016 Yılı Erasmus+ Programı Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar
Projeleri kapsamında toplam 4 proje kabul edilmiş olup, bu
projelere toplam 93.235 Avro hibe desteği verilmiştir. Toplamda
116 proje uygulanmış ve 2.445.545 Avro hibe alınmıştır.
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Erasmus+ Programının yeni oluşu, program içeriğindeki ve
değerlendirme kriterlerindeki bazı değişiklikler ve programın
tam anlaşılamaması sebebiyle son yıllarda kabul edilen proje
sayısında düşüşler görülmektedir. Programın anlaşılmasına
yönelik olarak Valiliğimizin, kaymakamlıkların ve belediyelerin
proje ekipleri tarafından hazırlanan teknik destek projeleri ve
Türkiye Ulusal Ajansı gerçekleştirilen eğitimler sayesinde daha
kaliteli projelerin üretilmesi ve buna bağlı olarak kabul edilen
proje sayısında artış beklenmektedir.
Diğer AB Projelerinin içerisinde Merkezi Finans ve İhale Birimi,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi program
otoritesi kurumlar tarafından koordine edilen projeler yer
almaktadır.
2008 yılında Sivil Toplumun Desteklenmesi Hibe Programı
kapsamında toplam 5 proje uygulanmış ve bu projelere
toplam 42.458 Avro hibe desteği verilmiştir. 2008 yılında Aktif
İstihdam Tedbirleri Hibe Programı-II kapsamında toplam 2
proje uygulanmış ve bu projelere toplam 634.000 Avro hibe
desteği verilmiştir. 2011 yılında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı kapsamında toplam 8 proje uygulanmış
ve bu projelere toplam 1.796.408 Avro hibe desteği verilmiştir.
Farklı yıllarda çeşitli hibe programları kapsamında 5 adet proje
uygulanmış ve bu projelere toplam 237.179 Avro hibe desteği
sağlanmıştır. 2014 yılında Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam
Oranlarının Arttırılması Hibe Programı kapsamında toplam 3
proje kabul edilmiş ve bu projelere toplam 596.273,38 Avro hibe
desteği verilmiştir. 2014 Yılında Türkiye’de Mesleki ve Teknik
Eğitim Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı kapsamında toplam
1 proje kabul edilmiş ve bu projelere toplam 105.265 Avro hibe
desteği verilmiştir. Toplamda 24 proje uygulanmış ve 3.411.583
Avro hibe alınmıştır.
Bunlar dışında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
tarafından IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı)’nın beşinci bileşeni
olan IPARD (Kırsal Kalkınma) kapsamında her yıl teklif çağrıları
vasıtasıyla proje başvuruları alınmaktadır.
Proje genellikle kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları
tarafından yürütülmektedir. Projelerin uygulama süreci
programdan programa değişiklik göstermektedir. Valiliğimizde,
Kaymakamlıklarda ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan proje
ekiplerinin gayretleri neticesinde, kamu kurum ve kuruluşları
ile sivil toplum kuruluşlarından birçok kişiye proje hazırlama
eğitimleri verilerek bu kişilerin proje hazırlama ve uygulama
kapasiteleri arttırıldı.

Ülkemizde Kahramanmaraş’ın aralarında yer aldığı
20 pilot ilde uygulanan “Valiliklerde AB İşleri İçin
Kapasite Oluşturulması Projesi” hakkında neler
söylemek istersiniz?
Katılım öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, Avrupa Birliği’ne
katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata
geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik
sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi için valiliklerin AB
ile ilgili konularda hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla

AB’nin Günlük Hayata Etkisi Semineri

İhtiyaç Analizi Eğitimi

Gıda Güvenliği

Projelerde İdari ve Mali Esaslar
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geliştirilmiş olan ve kısa adı VABpro olan proje ile İl AB Daimi
Temas Noktaları ve İl Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve
Yönlendirme Kurullarının etkinliklerinin ve valilik AB birimlerinin
teknik ve idari kapasitelerinin artırılması ile valiliklerin AB’ye
üyelik sürecimiz konusunda ilde önder kuruluşlar haline
gelmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.
2013-2014 yılları arasında uygulanan ve 1.950.000 Avro bütçesi
olan proje kapsamında 20 pilot ilde eğitim ihtiyaç analizi
çalışması, sertifikalı AB uzmanlık eğitimi, eğiticilerin eğitimi,
kapasite geliştirme faaliyetleri, bölgesel çalıştaylar, şehir
eşleştirme programı, Brüksel Çalışma Ziyareti gibi faaliyetler
gerçekleştirilmiştir. Özellikle çeşitli illerde Valilik AB Bürolarında
çalışan personelin birbiri ile tanışıp kaynaşması, bilgi seviyelerinin
ve motivasyonlarının arttırılması noktasında oldukça faydalı
olduğu kanaatindeyim.

Türkiye de ilk defa Kahramanmaraş Valiliği
tarafından yürütülmeye başlanan ve Valiliğiniz
tarafından yürütülen “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına yönelik Hizmette Yarışıyoruz -2 Hibe
Programı” projesinden bahsedebilir misiniz? Sizce,
bu proje diğer illerimize hangi yönleriyle örnek teşkil
edebilecektir?
Hizmette Yarışıyoruz Projeleri, Kahramanmaraş İl Özel
İdaresi bütçesinden her yıl kamu kurumlarının yatırım ve cari
harcamaları için ayrılan bütçe içerisinden ayrılan kaynakla
gerçekleştirilmiştir. İlk defa 2009 yılında başlayan Hizmette
Yarışıyoruz-I Hibe Programı, 2010 yılında Hizmette Yarışıyoruz-II
Hibe Programı ile devam etmiştir.
Hizmette Yarışıyoruz Hibe Programının temel amacı, Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının proje yapma kabiliyetlerinin
geliştirilmesidir. Türkiye’de ilk defa AB formatlarında yerel
kaynaklarla uygulanan kapasiteleri arttırılmış, planlı hareket
etme, planlı harcama ve raporlama kabiliyetleri geliştirilmiştir.
2010 yılında teklif çağrısında çıkılan Hizmette Yarışıyoruz-II Hibe
programına Avrupa Birliği Genel Sekreterliği de iştirakçi olarak
katılmış ve değerlendirme sürecinde de 2 uzman ile destek
verilmiştir. Bütçesi 2 milyon TL olan program Faz-I ve Faz-II diye
iki kısımdan oluşmaktadır. Faz-I kapsamında, Kahramanmaraş
ili sınırları içerisinde yer alan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
ile Köy Tüzel Kişilikleri proje başvurusunda bulunmuşlardır.
Hizmette Yarışıyoruz-II kapsamında 25 adet proje uygulanmış ve
bu projelere toplam 1.300.381 TL hibe verilmiştir.

IPA IV-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı Özellikle Kız Çocuklarının
Okula Devam Oranlarının Arttırılması (IAREFG)”
Hibe Programı çerçevesinde BİLSEK Gençlik Kulübü
Derneği tarafından yürütülen “Okumaya Evet,
Cehalete Hayır” isimli proje ile amaçlanan kitap
okuma konusunda farkındalık oluşturma çalışması
hakkında bilgi verebilir misiniz?



Projede özellikle kız çocuklarının okula devam oranlarının
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Projenin
faaliyetlerinden “Kızlarımız Kitap okuyor” isimli faaliyet
kapsamında ilimizdeki 50 okula toplam 5.000 adet okuma kitabı
dağıtılmış, gerek Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
gerekse Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinin katkılarıyla okullarımızda okuma etkinlikleri
düzenlenmiştir. Yine bu faaliyet çerçevesinde, Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 3’üncü Kitap
ve Kültür Fuarı’nda okuma konusunda farkındalık oluşturmak
amacıyla çalışmalar düzenlenmiştir. Bu tür çalışmalar ile ilimizde
kitap okuma oranının artacağı kanaatindeyim.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından Kamu Kurum
ve Kuruluşlarına yönelik düzenlenen 2010 yılı
Hizmette Yarışıyoruz - 2 Projesi kapsamında
Kahramanmaraş Müze Müdürlüğünce hazırlanan
“Kayıp Kent Germanicia Gün Yüzüne Çıkıyor!” isimli
Projenin Valiliğiniz tarafından desteklenmesi uygun
bulunarak Proje faaliyete geçirilmiştir. Bu proje
hakkında neler söylemek istersiniz?
Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü tarafından Hizmette
Yarışıyoruz-II Projesi kapsamında hazırlanan ve yaklaşık 21.000 TL
bütçesi olan proje kapsamında 7 aylık bir çalışma öngörülmüştür.
Projede 2007 yılındaki kazılarda ortaya çıkan ve Roma dönemine
ait olan antik Germanicia kentinin tanıtımı amaçlanmıştır. Proje
kapsamında Kahramanmaraş merkezde yer alan 10 okulun
öğrencilerine eğitim verilmiş, kazı alanı gezdirilmiş; imamlar,
muhtarlar ve bölge halkına yönelik çeşitli bilgilendirme ve
tanıtım toplantıları düzenlenmiştir. O döneme ait birçok yaşam
tarzı hakkında da bize öneli bilgiler veren Germanicia Antik
Kenti’nin sosyal yaşantısı ve kültürünün günümüze taşınması ile
birlikte ilimiz turizmine önemli katkı sağlanması beklenmektedir.
Konu ile ilgili Kahramanmaraş İl Kültür Turizm Müdürlüğü
ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’nün kazı alanındaki
kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
Germanicia Antik Kentinin yerleşim sahası içerisinde kalan bazı
bölgeler III.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve bölge içerisinde tespit
edilen mozaikli alanlar I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil
edilerek koruma altına alınmıştır.
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan alanlardan 11 adet parselde
kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda
bölgede yapılacak olan Bilimsel Kazılarla kayıp şehir Germanicia
Antik Kentinin ihtişamlı villalarına ait taban mozaikleri ve kentin
kalıntıları açığa çıkarılarak kalıntıların yerinde korunması ve

ziyarete açılması sağlanarak bölgenin bir açık hava müzesine
dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca projenin eğitim- öğretim noktasında da önemli katkıları
olmuştur. Germanicia Antik Kentinin ortaya çıkarılmasıyla
birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 2011
yılında arkeoloji bölümü kurularak eğitim- öğretim faaliyetlerine
başlanmıştır. Ayrıca Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde
tez konusu olmuştur.

Son olarak, DOĞAKA koordinasyonunda
bölgemizdeki diğer illerimiz olan Hatay ve
Osmaniye’deki kamu, özel sektör ve STK
işbirliğinde ne tür AB projeleri hazırlanabileceğini
düşünüyorsunuz?
Malumunuz, ülkemizde kalkınma ajansları sosyo-ekonomik
olarak bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması veya en aza
indirgenmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla, DOĞAKA
tarafından düzenli aralıklarla bölge planları hazırlanmaktadır. Bu
planlar çerçevesinde STK’ların alt yapılarının güçlendirilmesine,
kamu-STK işbirliğinin arttırılmasına yönelik projeler
hazırlanabilir. Yani teknolojilerin transferini sağlamak ve
firmalarımızın rekabet edilebilirliklerini artırmak amacıyla
Üniversite- Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik projeler
hazırlanabilir. İstihdam alanında gençlerimizin istihdam
edilebilirliklerini arttırabilmek amacıyla işgücü piyasasında
ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik kurs faaliyetlerini içeren,
okullardaki teorik eğitimin pratiğe dönüşmesi için mesleki eğitim
ve staj faaliyetlerini içeren projeler hazırlanabilir. Bunun için, IPA
kapsamındaki hibe teklif çağrılarının yanı sıra özellikle Türkiye
Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Erasmus+ Programları
takip edilebilir. Ayrıca Erasmus+ Programının anlaşılmasına
yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların personeline
eğitim verilebilir.



BÖLGEMİZ İLLERİNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN
AB PROJELERİ GENEL BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI
SIRA
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İL ADI

HATAY

KAHRAMANMARAŞ

OSMANİYE

YÜRÜTÜLEN
TOPLAM PROJE
SAYISI

PROGRAM ADI
AB FONLARI, ULUSAL AJANS,
MFIB, GENÇLİK Hibe Programları
KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN
PROJELER
Kanada Büyükelçiliği Koordinasyonunda
Yürütülen AB Projesi
AB FONLARI, ULUSAL AJANS, MFIB Hibe
Programları KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLEN PROJELER
TÜBİTAK, GENÇLİK Hibe Programları vb.
Kuruluşlar Koordinasyonunda Yürütülen
AB Projeleri
AB FONLARI, ULUSAL AJANS, MFIB Hibe
Programları KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLEN PROJELER
TÜBİTAK, GENÇLİK Hibe Programları vb.
Kuruluşlar Koordinasyonunda Yürütülen
AB Projeleri
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694198,2544

TOPLAM (Bütçe= Avro)

BÖLGEMİZ KALKINMASINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI DEĞERLENDİRMESİ
TR 63 Bölgesi illerimiz olan Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizde, 2016 yılı sonu itibarıyla gerçekleşen ve resmi kayıtlarda
bulunan toplamda 244 dış kaynak kullanımı yapılan proje bulunmaktadır. İllerimiz Valilik Proje Koordinasyon Ofisleri ile yapılan resmi
görüşmeler neticesinde, illerimizde devam eden proje sayılarımız aşağıdaki gibidir:

• Hatay ilimizde 49 proje,
• Kahramanmaraş ilimizde 141 proje ve
• Osmaniye ilimizde 54 projenin halihazırda yürütüldüğü bilgisine ulaşılmaktadır.
Hatay ilimizde;

Kahramanmaraş ilimizde;

Osmaniye ilimizde;

 Kanada Büyükelçiliği
koordinasyonunda yürütülen 1 proje olup
projenin toplam bütçesi 12.000 Avro
olarak gerçekleşmiştir.
 Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği fonları,
Ulusal Ajans, Merkezi Finans ve İhale
Birimi (MFİB) Başkanlığı ve Gençlik hibe
programları kapsamında ise 48 proje
yürütülmekte olup 10.446.908,65 Avro
bütçe bölgemize aktarılmıştır.
 2016 yılı sonu itibarıyla, Hatay ilimize
aktarılan 49 adet hibe programının toplam
bütçesi ise yaklaşık 10.458.909 Avro
dolaylarındadır.

 Avrupa Birliği fonları, Ulusal Ajans,
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Başkanlığı hibe programları kapsamında
ise 117 proje yürütülmüş olup 2.389.816,55
Avro bütçe bölgemize aktarılmıştır.
 Bunun yanı sıra, TÜBİTAK, gençlik
hibe Programları kapsamında yürütülen
24 proje olup projenin toplam bütçesi
1.274.871,122 Avro olarak gerçekleşmiştir.
 2016 yılı sonu itibarıyla,
Kahramanmaraş ilimize aktarılan 141
adet hibe programının toplam bütçesi ise
yaklaşık 3.664.688 Avro dolaylarındadır.

 Avrupa Birliği fonları, Ulusal Ajans,
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Başkanlığı hibe programları kapsamında
ise 24 proje yürütülmüş olup 1.305.659,955
Avro bütçe bölgemize aktarılmıştır.
 Bunun yanı sıra, TÜBİTAK, gençlik
hibe Programları kapsamında yürütülen
30 proje olup projenin toplam bütçesi
694.198,2544 Avro olarak gerçekleşmiştir.
 2016 yılı sonu itibarıyla, Osmaniye
ilimize aktarılan 54 adet hibe programının
toplam bütçesi ise yaklaşık 1.999.858 Avro
dolaylarındadır.



Hikmet ÇİNÇİN

ANTAKYA TSO Başkanı
DOĞAKA Yönetim Kurulu Üyesi

ATSO Koordinasyonundaki ANMOGEB Projesi Tanıtımı

Hatay ili Antakya mobilyacılığının tarihsel
sürecinden, bahseder misiniz? Antakya
Mobilyacılığını diğer alternatiflerinden farklı
kılan nedir? ANMOGEP Projesi’nin ilimizin
kültürel motiflerine yönelik nasıl bir çağrışım
yaratabileceğini düşünüyorsunuz?
Marka Vaadi ve öngörüler:
“Yerel Motifler”den yola çıkarak yeni koleksiyonlar üretilmesi
çalışması kültürel korumacı tutumun, devamlılığın ve sonraki
kuşaklara kök zenginliğin aktarılması çabasının bir ürünüdür.
Bu yöntem, tarihten günümüze hikâyesi olan mobilyalar
üretilmesine zemin hazırlamıştır. Antakya’da mobilyanın
bugününü, yani “kaderini”, umutlu ve heyecanlı bir “serüvene”
dönüştürme arzusuyla Hatay-Antakya ve çevresinde yapılan
alan çalışması sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 300 motif
derlendi. Antakya Mobilyası için örnek olacak mobilya tasarım
çalışması, bölgede halen üretilmekte olan mobilya kategorileri,
firmaların potansiyelleri, zanaatkârların katkıları ve hedef
kitlenin beklentileri değerlendirilerek oluşturuldu. Antakya



ANALİZ

Mobilyası’nın taşıdığı markalaşma potansiyelini artırabilmek
için taklit ve düşük kalitede mobilya üretiminin terk edilerek
son kullanıcı profilinin işlevsel ve duygusal ihtiyaçlarına
odaklanılması öngörüldü. Antakya Mobilyası’nın hedef kitlesi
ise; büyük şehirde yaşayan, eğitimli, orta ve üst gelir grubu son
tüketici ve profesyonel kullanıcı olarak belirlendi. Öte yandan
Markanın kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında, Antakya
Mobilyası “Motiften Koleksiyona” kataloğu hazırlandı. Sözlü
ve yazılı kaynakların verileri, kentteki Antakyalı arkeologlar
ve yaşayan emekli mobilya ustaları ile yapılan görüşmelerin
yer aldığı bu kitap Ocak ayında yayımlanacak. Bu kitaptaki
verilere göre Hatay-Antakya’da mobilya üretimi ve kullanımının
Demir Çağı’na kadar dayandığı iddia ediliyor. Bildiğiniz gibi
Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Hatay,
ilk çağlardan itibaren Amik Ovası’nın verimli topraklarında, su
kaynakları ve iklim koşulları ile dünyanın sayılı uygarlıklarının
merkezi olmuştur. Hatay özellikle Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları
arasındaki önemli göç yolları üzerinde bulunan şehirlerden biri
olmasının ötesinde, dönemin ticaret yollarının (İpek ve Baharat
Yolları) kesiştiği bir noktada konumlanması nedeniyle de zaman
içinde bütün imparatorlukların sahip olmayı istediği bir yerleşim
birimi haline gelmiştir. Bu nedenledir ki dünya siyasetinde



söz sahibi olmak isteyen kralların, imparator ve komutanların
yolu Hatay’dan geçmiştir. Biraz doğrudan bir özet olacak ama
kral varsa taht, taht varsa saray , saray varsa bugün bildiğimiz
mobilyaya benzerlik taşıyan mobilya da var demektir. Öte yandan
bu topraklar ince el işçiliğinde, sanatlarda mahir Levant Bölgesi,
ilk bilindik mobilyaları üreten Mısır ve Mezopotamya ile etkileşim
içinde. Bu özellikleri nedeniyle şimdiki verilerle İÖ.2. binden
bugüne mobilya üretimi yapılmış ve kullanılmıştır, diyebiliriz.
Kentin bağrındaki Tümülüsler ve antik yerleşimler kazıldığında
veya Asur Tapınağı ortayı çıktığında bu varsayım değişebilir,
yeni buluntulara ulaşılabilir. Dolayısıyla “Yüzyıllardır Antakya’da
mobilyacılar; geçmişteki kültür ve uygarlıklardan günümüze
ulaşan ve bugünden geleceğe aktarılacak, insanlığın ortak
mirasına ait binlerce yıllık motif ve formları tutkuyla mobilyaya
nakşediyor. İşte, yüzyıllardır ahşaba nakşedilen bu sevgi ve emek;
dünden bugüne uzanan muazzam kültürel birikimi ile Antakya
Mobilyası’nı oluşturuyor.” Tümcemiz tarihsel derinliği olan,
gerçekçi bir marka vaadi oldu. Antakya Mobilyası olarak gelecek
10 yıl içinde dünya markası olmayı hedefliyoruz. Markanın
sürdürülebilirliğinin garantisi olan Antakya Mobilyası Ortak
Üretim Merkezi, 2017 yılında hizmete girecek. Türkiye’de bir ilke
imza atan proje, mobilyacıların tek başlarına sahip olamadıkları
ileri teknolojiye haiz makine ve ekipmanı üreticilerin hizmetine
sunacak. Antakya Mobilyası Ortak Üretim Merkezi’nin, bölgesel
olarak sektörün lokomotifi olması hedefleniyor.

Antakya Mobilyacılığının ekonomik gelişme
ve bölgesel kalkınma ekseninde dünyadaki ve
ülkemizdeki yeri hakkında neler söylemek istersiniz?
Antakya Mobilyacılığı farklı açılardan hem Hatay ili, hem Türkiye
hem bölge hem de dünya ekonomisine katkı sağlamaktadır.
Antakya geçmişten günümüze farklı medeniyetlerin ustalıklarını,
kültürünü ve estetiğini bir araya getirerek mobilyalar
üretmektedir.
Ağacı sanata dönüştüren Antakya mobilyası, doğallığı, sanatı
ve şıklığı bir araya getirmektedir. Farklı kültürlerin izini taşıyan
Antakya, kaliteli ve zamansız mobilyalara imza atmaktadır.
Antakya Mobilya sektörü platformu karşılıklı güven ilkesine
dayanarak kaliteli bir şekilde hayatta kalmanın şartı olan
sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği yakalamıştır. Platform üreticiler,
hammadde tedarikçileri, bilgi sağlayanlar, resmi kuruluşlar,
üniversite, yerel yönetimler, satış kanalları ve yatırımcılar gibi
geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Her biri de platformdaki
işlevini başarıyla yerine getirmektedir.
Antakya mobilyacılığı örnek teşkil eden ve yüksek performans
gösteren platformlardan biridir. Bu da sektörün daha

da gelişeceğinin kanıtıdır. Henüz ivme kazanan Antakya
Mobilyacılığının gerçek potansiyeli, yeni yeni ortaya çıkmaktadır.
Tüketiciler göz önüne alındığında Antakya mobilyasının
bilinirliği henüz istenen seviyede olmasa da, ilin mutfağı ve diğer
zanaatlardaki başarısı, mobilya sektöründe de mutlaka başarılı
olacağı izlenimini yaratmaktadır. Antakya mobilyaya, mobilya
da Antakya’ya yakışmaktadır. İkisi hem ayrı ayrı, hem de birlikte
cazibe merkezidir.
Mobilyacılığın gelişimi ile turizm, gastronomi, ipek, taş, baharat
gibi diğer sektörlerin de hareketlenmesini sağlanmaktadır.
Ayrıca Antakya’nın en büyük avantajlarından biri Ortadoğu Pazarı
ve kültürüne yakınlığıdır. Tekstilden, haute couter’e ve aksesuara
kadar en lüks markalar bile Ortadoğu için özel koleksiyonlar
üretmeye başlamışlardır. Antakya mobilyası dil avantajı ve
deneyimini kullanarak Suudi Arabistan, Dubai, Katar ve Kuveyt
gibi ülkelerde pazar bulabilmektedir. Bu ülkeler için de Türkiye
ve Antakya hem tasarım hem de lojistik bakımından daha
avantajlıdır.
Klasik tasarımlar Rus ve Ortadoğu’nun ihtişamı sevmesi sayesinde
yeniden canlanmıştır. Antakya mobilyası bu pazarlarda kolayca
yer bulmaktadır.
Tüm dünyada lüks trendi yeni bir anlam kazanmakta ve ‘Yeni Lüks’
doğmaktadır. ‘Yeni Lüks’ sadece en pahalı olan değil, hikayesi ve
kültürü olup insanların hayatında işlev kazanan şeylerdir. İçinde
zanaat olmayan şeyler, “Yeni Lüks” sayılmamaktadır. Zanaatı, çok
kültürlülüğü ve ustalığı bir araya getirdiği için Antakya el yapımı
ahşap mobilyalar ‘Yeni Lüks’tür.
Antakya mobilyası, özgün tasarımlar ve teknoloji ile markalaşma
yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. Bu yenilikçi yaklaşım,
Antakya mobilyasının değerini arttırmaktadır.



Hatay ili merkezinde başlatılan ANMOGEP projesi
hakkında bizleri bilgilendirebilirmisiniz?
Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı desteği ile
yürütülmekte olan “Antakya Mobilyacılığını Geliştirme projesi”
bütçesi yaklaşık 7.300.000,- Avro dur. Antakya Ticaret ve Sanayi
Odasının yararlanıcısı olduğu projenin sözleşme makamı T.C.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Projenin diğer ortakları
Antakya Belediyesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antakya
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Birliği
ve Antakya Marangozcular ve Hızarcılar Odası Başkanlığıdır.
Proje kapsamında Antakya Mobilyacıları için bir Ortak Üretim
Merkezi hayata geçirilmektedir. Bu proje kapsamında, T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönetiminde 4 ayrı ihale
gerçekleştirilmiştir. Bunlar inşaat, müşavirlik, tedarik ve teknik
destek ihaleleridir.İnşaat çalışmaları, inşaat ruhsatının alınmasını
takiben 10.07.2015 tarihinde başlamış ve bina inşaatı 2016 yılı
Ağustos ayında tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır
Kullanım alanı yaklaşık 4350 m² olan Ortak Üretim Merkezinde 20
adet ileri teknoloji mobilya makinası yer alacak ve bu makinalar
el yapımı mobilya üreticilerinin kullanımına sunulacaktır. Ortak
Üretim Merkezine alınacak makinalar, bilgisayar sistemleri, ofis
mobilyaları gibi malzemeler “Tedarik ihalesi” ile belirlenmiş
ve ihale AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmıştır.
Ortak Üretim Merkezine alınacak malzemeler 2016 yılı Ağustos
sonunda sipariş edilmişlerdir ve 2017 yılı Ocak ayından itibaren
teslim edilmeleri beklenmektedir. Makinaların montajını,
testlerini ve kullanacak personele gerekli eğitimlerin verilmesini
takiben Ortak Üretim Merkezi 2017 yılı içinde el yapımı mobilya
üreticilerine hizmet vermeye başlayacaktır.

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizi
bir arada yansıtan ortak mobilya modelleme
çalışması yapılacak olsa hangi değerlerin ön plana
çıkartılmasının bölgemizi daha iyi yansıtacağını
düşünmektesiniz?
Bu bölgelerin mirası yadsınamaz. Bu yerler tarihi olan, güçlü ve
sevilen hikayeleri olan yerlerdir. Bu hikayelerden yola çıkarak,
aktüel ürünlerin yapılması planlanabilir. Tarihe, yöreye ve
mitolojiye ait yeni tasarımların geliştirilmesi gerekir.
Toprakların verimi düşünüldüğünde, endüstriyel ormanlar
gündeme gelebilir ki sektörün önemli hammaddesini gözeten bu
proje, sürdürülebilirlik açısından ve çevreyi korumak açısından da
önemlidir.
Bölge, aynı coğrafi işareti kullanarak avantaj sağlayabilir. Bu
bağlamda, Ortadoğu coğrafyası ve kültürüne yakınlığı, lojistik,
işçilik, alt yapı, kendine yetme rekabet gücünü arttıracaktır.

Antakyada mobilyacılık sektöründe faaliyet
göstermekte olan sektör temsilcilerine yönelik
ne gibi destek mekanizmalarınız ve yürütmekte
olduğunuz faaliyetleriniz bulunmaktadır?
ANMOGEP Projesi ile Antakya Mobilyacılığı
uluslararası tanınırlığa sahip bir marka olmaya aday
diyebilir miyiz?
ANMOGEP Projesi’nin teknik destek bileşeni kapsamında
mobilyacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan sektör
temsilcilerine Türkiye’nin gelecek 10 yıl içinde dünya mobilya
üretiminde ilk 10 ülke içinde yer alması hedefi doğrultusunda;
ortak üretim merkezinin işletilmesi, iş geliştirme/kapasite artırımı
ve markalaşma olmak üzere üç alanda destek sağlandı.
a) Ortak Üretim Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler
Bölgesel olarak mobilyacılık sektörünün lokomotifi olması
hedeflenen Ortak Üretim Merkezi inşaatı tamamlandı. Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirecek olan bu merkezle, bilgisayar tabanlı ileri
teknoloji mobilya sektörünün hizmetine sunulacak. Böylelikle
üreticiler, tek başlarına sahip olamadıkları ileri teknoloji ve
kapasiteli makineleri kullanarak ürünlerini daha kaliteli, arzu
edilen kapasitede, daha ucuza üretebilecek ve pazardaki rekabet
güçlerini artırabilecekler. Ortak Üretim Merkezi çatısı altında
teknik ve idari alanlarda eğitimler de sunulacak.
b) İş Geliştirme-Kapasite Artırımına Yönelik Faaliyetler
Antakya’da mobilyacılık sektörünü oluşturan işletmelerin
rekabetçilik açısından desteklenmesi, bilgi ve becerilerinin
artırılması, ağlar kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla bir dizi
faaliyetler planlandı ve uygulandı.



Bu kapsamda: Antakya mobilya sektörü için rekabet analizi
yapılarak rekabetçilik değerlendirme raporu ve rekabetçilik
modeli hazırlandı. Sektörde yer alan üretici firmaların bilgi ve
becerilerini artırmak için 300 kişinin katılımıyla 7 ayrı eğitim
gerçekleştirildi.
Sektörde başarı hikâyeleri oluşturmak için 10 farklı rol model
firma belirlendi. Bu amaçla 10 firma için tanı raporu hazırlandı;
ihtiyaç analizi yapıldı ve iş planı geliştirildi; danışmanlık
hizmetleri verildi. Fon geliştirme danışmanlığı sunuldu. Sektörün
gelişimini sağlamak için 4 adet Rekabetçilik Ortaklık Programı
geliştirildi. Fizibilite raporları ile birlikte bu programlar için mali
destek programlarına başvuru yapılmasını sağlayacak taslak
dökümanlar hazırlandı
c) Markalaşma Faaliyetleri
Antakya mobilyasının dünya pazarına açılması ve bir dünya
markası olmasına yönelik bir dizi faaliyet gerçekleştirildi.
Bu faaaliyetler ile Antakya Mobilyasının uluslararası
tanınırlığa sahip bir marka olması için gerekli ilk
adımlar atılmış oldu.
Bu kapsamda:“Antakya Mobilya” markası için
11 ilde Pazar Araştırması yapılarak Sektörel
Stratejik Pazarlama ve Markalaşma Planı
hazırlandı. Hatay yöresinde alan çalışması
gerçekleştirilerek 317 motif-form tespit
edildi, fotoğraflandı ve hikâyeleri derlendi.
Motiflerden esinlenerek klasik takımlar
ve modern aksesuarlardan oluşan yeni
mobilya tasarımları geliştirildi. 63 parçadan
oluşan toplam 14 koleksiyon ve geleneksel 12 farklı mobilya
tasarlandı. “Antakya Mobilya” markası ve ortak üretim tesisi için
2 ayrı Kurumsal Kimlik Çalışması gerçekleştirildi ve Kurumsal
Kimlik Kataloğu hazırlandı. 1 adet “Motiften Koleksiyona
Kataloğu” 1500 kopya olarak hazırlandı. “Antakya Mobilya”
markası ve Ortak Üretim Merkezi için web sitesi tasarlandı. 24-29
Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek IMOB fuarına katılım için 153
metrekarelik bir stand tasarlandı. Fuarda yeni tasarlanan 63 adet
mobilya, iç dekorasyonu yapılarak sergilenecek.

2017 yılı içerisinde ATSO koordinasyonunda mobilya
sektöründe rekabetçiliğin arttırılmasına yönelik
ilimizi ön plana çıkartmak amacıyla ne tür planları
hedeflemektesiniz?
ANMOGEP projesinin Teknik Destek Bileşeni kapsamında yapmış

olduğumuz geniş çaplı Pazar Araştırması sonucunda Antakya
Mobilya sektöründe rekabetçiliğin arttırılmasına yönelik bir dizi
yeni faaliyeti hayata geçirmeyi hedefliyoruz:
a) Antakya’nın en iyi olduğu alanlardan biri, zorluk katsayısı diğer
ürünlere göre daha yüksek olan yatak odası takımıdır. Antakya’nın
zaten iyi olduğu bu alanda imzasını atabileceği özgün tasarımlar
yapması, rekabet gücünü arttıracaktır. Bakar bakmaz “Antakya
Mobilyası” dedirtecek tasarıma ve işçiliğe yatırım yapılması
planlanacaktır.
b) Şu anda ağaç oyması ve işçiliği ile ön plana çıkan Antakya
mobilyası, kendi tarzını yarattığı zaman, yenilikçi ve sürdürülebilir
olacaktır. Nasıl Kleopatra denince akla bir form geliyorsa,
Antakya mobilyası dendiği zaman da, Antakya’ya ait bir form
akla gelmelidir. Antakya denince akla gelecek aktüel bir ürünün
yaratılması ve Baş Tacı, Asi, Süvari, Defne gibi isimlerden birinin
verilmesi sayesinde, Antakya mobilyaya imzasını atacaktır.
c) Antakya’ya gelen turistler ve Antakyalılar, şehir olanaklarından
diğer şehirlere göre daha fazla faydalanmaktadırlar. Antakya,
köşe bucak daha fazla gezilen, keyif alınan bir şehirdir. Bu
durumda, şehrin farklı yerlerine mobilya enstalasyonları
kurarak, hem Antakya hem de mobilya için daha fazla tanıtım
sağlayacağız.
d) Fuarlara, Antakya mobilyası şemsiyesi altında özgün
tasarımlarla katılmak, mobilya platformunun performansını,
kesinlikle arttıracaktır.
e) Boya atölyelerinin olması ve kumaşları yöreden sağlamak,
Antakya’yı daha kendine yeter hale getirecektir.
f) Sektörün modern, hızlı üretilen modüler denen mobilyalardan
çok, teknolojiden destek alan el yapımı mobilyaya yönelmesi,
daha fazla vurgulanabilir: Bu alanda, dünya ülkeleri, dünya
devleri ve Türkiye’nin devleşmiş coğrafyaları ile rekabet etmek
yerine, yeni trend “Yeni Lüks”e yönelmesi ve niş pazarlardan karlı
pay alması daha önemlidir.
g) Meslek okullarının cazip hale getirilmesi, mezunların yetkin ve
talep görür olması, mesleğe hak ettiği değerinin kazandırılması
konuları çözüm beklemektedir. Sektöre kazandırılacak yetkin ve
mutlu insan gücüyle, daha rekabetçi hale gelebiliriz. Bunun için
okul yöneticileri, öğrenciler, üreticiler, tedarikçiler ve kuruluşların
katılımından oluşan ve işleyen bir konsey kuracağız. Bu konsey,
insan kaynağının verimli değerlendirilmesini sağlayıp, hem
üreticiler hem de mesleğe katılabilecek yeni mezunlar için, kazan
kazan durumu yaratacak bir konsey olacaktır.



h) Bölgenin tasarım üssü haline gelmemesi için hiçbir neden
yoktur. İtalya ve Almanya’daki farklı tasarım okulları ile işbirliği
yapılarak, tasarımda kendine yeter hale gelmesi planlanacaktır.

Bölgemizin ANMOGEP Projesi neticesinde
sektörde ne gibi katma değerlere ulaşabileceğini
öngörmektesiniz?
ANMOGEB Projesi kapsamında, sürdürülebilir ve yenilikçi bir
platform kurulmuştur. Bu platform, katma değer yaratacak özgün
tasarımları çoğaltmış ve hızlandırmıştır.
Sektörün aktörleri, rekabet kadar dayanışmayı da, güven
çerçevesinde birlikte hareket etmeyi, birbirlerinden öğrenmeyi
ve birbirlerine destek olmanın, kayıp değil kazanç olduğunu da
öğrenmişlerdir. Sektörün hareketlenmesinin şehre, Bölgeye ve
Türkiye’ye katkısı aşikardır. Yeni müşteri kazanmak için gerekli
olan, üretim hızı ve ürün çeşitliliğini teknoloji sağlayacaktır.
Proje sayesinde, değişmeye istekli, ama nasıl yapacağını
bilemeyen firmalara yön gösterilmiş, iş planları hazırlanmıştır.
Yine bu projenin katkısıyla, bilgi ve tasarım gibi kalemler masraf
kalemi olarak değil, yatırım ve katma değer sağlayan kalemler
olarak görülmektedir.

ATSO-DOĞAKA arasında mobilyacılık sektörünü
geliştirmek adına ilerleyen süreçte ne tür ortak
çalışmalarda yer almayı hedeflemektesiniz?
ATSO ve DOĞAKA arasında mobilyacılık sektörünü geliştirmek
adına ilerleyen süreçte bir dizi ortak faaliyet planlamaktayız.
Bunlardan birincisi, “Ortak Eğitim Merkezi”, “Ortak Tasarım
Merkezi”, “Ortak Markalaşma Merkezi” ve “ Ortak Kalite Geliştirme
Merkezi”nden oluşan 4 adet Rekabetçilik Ortaklık Programını
hayata geçirmek için organize edilecek faaliyetler olacaktır.
İkincisi ise “Markalaşma” faaliyetleri ile ilgilidir. Markalaşma

süreklilik ve kaynak gerektiren bir faaliyettir. Bu bağlamda
DOĞAKA ile markayı tanıtmak için ortak reklam ve halkla ilişkiler
faaliyetleri düzenlemek, basın ağırlamaları ve konferanslar
organize etmek, önümüzdeki yıllarda da marka için ulusal ve
uluslararası fuarlarda özel standlarla yer almak ve Antakyaya özel
ticari heyetler davet etmek gibi bir dizi faaliyeti hayata geçirmeyi
arzu ediyoruz

Söz konusu projenin istihdam temelli bölgemize ne
gibi katkıları bulunabilecektir?
Gerçekleştirilmiş ve planlanan faaliyetlerle doğru orantılı
olarak Antakya Mobilya sektörünün elbette ki istihdam
olanakları artaracaktır. Ancak ANMOGEP Projesi kapsamında
kurulacak olan Ortak Üretim Merkezi ‘de istihdama doğrudan
katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Ortak Merkez Merkezi’nde
önümüzdeki dönemde idari ve işçilik olmak üzere toplam 23 kişi
istihdam edilecektir.

İdari Pozisyonlar:
1 Genel Müdür, 1 Ticaret Müdürü, 1 Teknik Şef, 1 Muhasebeci, 1
Pazarlama ve Teknik Satış Sorumlusu, 1 Bilgi İşlem Uzmanı, 1
Sosyal Medya ve İletişim Uzmanı, 1 Ofis Asistanı
İşçilik Pozisyonları:
1 CNC CAD/CAM Operatörü (Usta), 1CNC CAD/CAM Operatörü
(Yardımcı), 7 Makine Operatörü
1 Forklift Operatörü, 5 Vasıfsız İşçi
Bu kişiler 2017 yılı Ocak ayı başlarından itibaren, Genel Müdürden
başlamak üzere makinaların sevk programına uygun olarak
istihdam edileceklerdir.
Gerekli personel için iş ilanları ATSO Web sayfasında,
Kariyer.Net internet sitesinde ve çeşitli yerel gazetelerde
yayınlanmış ve başvurular alınmıştır. Halen yapılan başvurular
değerlendirilmektedir.



Tuğçe ALTUN DURGUN

DOĞAKA Program Yönetim Birimi Uzmanı

Türkiye’de AB Projeleri ve Fonları Genel Tanıtım ve Bilgilendirmesi

UZMAN GÖRÜŞÜ
AB Programları (Birlik Programları) Nedir?
Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili
belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday
ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan
faaliyetler bütünüdür. Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum
kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına
katılım imkânı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu
ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları
önemli katkılar yapmaktadır.
Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin
onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını
(ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler
tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis
ile oluşturulmaktadır. Programların önemli bir bölümü için
başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve
değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır.
Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede
bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme
yapılmaktadır. Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin
geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda
farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden
sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen
projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma
projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

Ülkemizin Dahil Olduğu Programlara
Genel Bir Bakış
Avrupa Birliği politikalarına destek sağlayacak önemli alanlarda
ve belirli süreler için uygulanan çeşitli Birlik Programları
bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 28
ülkeden oluşan AB’de çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek
ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli
Birlik Programları bulunmaktadır. Üye ülkelerin hepsi için
zorunlu olan bu Birlik Programlarının önemli bir bölümü aday
ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB’nin yakın olduğu ülkelere
de açık bulunmaktadır. Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik
Programlarına katılım sağlamaktadır. Ülkemiz 26 Şubat 2002
tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu
Arasında Türkiye’nin Topluluk Programlarına Katılmasının
Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma” ile Programlara
katılmaya başlamıştır. Türkiye’nin aday ülkelere açık olan Birlik
Programlarına katılım prosedürü şu şekilde gerçekleşmektedir:
 Avrupa Komisyonu ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Birlik
Programına katılım için niyet beyan eder,
 Programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu Birlik
Programı’na katılım AB Bakanlığı tarafından koordine edilir,
 Programa katılıma ilişkin gereken altyapı oluşturulur,
 Katılımın resmi belgesi olan Katılım Anlaşması, Türkiye ve
Avrupa Birliği arasında imzalanır,
 Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanır ve Resmi
Gazete’de yayımlanmasıyla süreç başlar.
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Ülkemiz 2007-2013 yılları arasında 9 Birlik Programına katılım
sağlamıştır.
Bunlar:
 Eğitim ve Öğretim alanında Hayatboyu Öğrenme Programı,
 Gençlik faaliyetlerini destekleyen Gençlik Programı,
 Rekabetçilik ve Yenilik alanlarına destek sağlayan Rekabetçilik
ve Yenilik Programı,
 Araştırma ve Teknolojik Yeniliklerin desteklenmesi için 7.
Çerçeve Programı,
 Kültür faaliyetlerine destek sağlayan Kültür 2013 Programı,
 Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi,
 Sosyal Politika alanında gerçekleştirilen Progress Programı,
 Gümrük alanındaki işbirliğini destekleyen Gümrükler 2013
Programı,
 Vergi alanındaki işbirliğini destekleyen Fiscalis 2013 Programı
olarak sıralanmaktadır.

2. Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Horizon 2020
(Ufuk 2020): Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini
yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim
insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.
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 hedeflerinin
gerçekleştirilmesinde anahtar role sahiptir. Program öncelik
alanları: Bilimde Mükemmeliyet, Sanayide Liderlik ve Sosyal
Sorunlar şeklindedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile
geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur.
2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı
yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve
Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 2014-2020 yılları
arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir. Horizon
2020 Programının Ulusal Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından
yürütülmektedir.

Türkiye’nin 2014-2020 Yılları Arasında Katılım
Sağlayacağı Programlar:

3. İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME)
Programı: İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı
(Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 20141.Erasmus+ Programı: Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil
2020 döneminde, 2.3 Milyar Avroluk bir bütçe ile yürütülen bir
olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri,
Birlik programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet
dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini desteklemektedir. 3
edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve
Ana Eylemden oluşmaktadır. (KA1, KA2, KA3) Bunlar;
girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulması
ve büyümesi desteklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda dört
 Ana Eylem 1 (KA1)- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği:
temel hedef belirlenmiştir;
Öğrenicilerin ve personelin hareketliliği: Öğrencilere,
 KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi (öz sermaye
stajyerlere, gönüllülere, gençlere, öğretmenlere,
ve borç finansmanı ile)
akademisyenlere, eğitici/eğitmenlere, gençlik çalışanlarına,
 Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara
eğitim kurumlarının ve sivil toplum kurum/kuruluşlarının
erişimin geliştirilmesi,
personeline diğer bir ülkede bir eğitim/öğretim ve/veya mesleki  Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ’lerin rekabet
bir deneyim faaliyeti sunmaktadır.
edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi (turizm
sektörü de dahil olmak üzere),
 Ana Eylem 2 (KA2)- Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin 
Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.
İşbirliği:
COSME esasen 2007-2013 döneminde yürütülen Rekabet
Stratejik Ortaklıklar: Eğitim, öğretim ve gençlik ile ilgili bir ya
Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) alt bileşenlerinden
da daha fazla alanı kapsayan girişimler geliştirmeyi ve eğitim,
olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP) devamı
öğretim ve gençlik alanında veya diğer ilgili alanlarda faaliyet
niteliğindedir.
gösteren farklı türden kurum/kuruluşlar arasında deneyim ve
teknik uzmanlık (know-how) paylaşımını ve yeniliği teşvik eden 4. Yaratıcı Avrupa Programı- Avrupa’nın Kültür ve Medya
projeleri desteklemektedir.
Sektörlerini Destekleyen Programı: Yaratıcı Avrupa Programı
 Ana Eylem 3 (KA3)- Politika Reformları İçin Destek:
Yapılandırılmış Diyalog: Gençler, gençlik çalışmalarında aktif
kişiler ve gençlik kuruluşları ile gençlik alanında karar alıcı olan
ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında işbirliğini
destekler. Çok sayıda gencin katıldığı büyük toplantı ve diğer
etkinlikleri mümkün kılar.
Ayrıca Erasmus+ programı altında Jean Monnet ve
Spor Destekleri olmak üzere 2 Özel Eylem de bulunmaktadır.
Başvurular tüzel kişiler tarafından Ulusal Ajans’a yapılır.

uluslararasılaşmayı ve kültürel işbirliğini teşvik ederek kültür ve
yaratıcı sektörlerde çalışanlar için kolay erişilebilir, kullanışlı bir
çıkış kapısı olarak tasarlanmıştır AB Programıdır.
Programın genel hedefleri şunlardır:
 Avrupa kültür ve dil çeşitliliğinin korunması, geliştirilmesi ve
teşvik edilmesi; Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılması,
 Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik ederek
Avrupa kültür ve yaratıcı sektörlerin, özellikle görsel-işitsel
sektörün, rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi.
Kültür aktörlerinin yanı sıra Medya başlığı altında sinema
sektörüne de destek sağlanacaktır.
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5. İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı: İstihdam ve
Sosyal Yenilik Programı, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2020 döneminde
nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın
temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma
şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla
uygulanacaktır. Program 3 ayaktan oluşmaktadır:
 Progress Ayağı
 Eures Ayağı
 Mikro-finans ve Sosyal Girişimcilik ayağı
ROGRESS ayağı ile Mikro-finans ve Sosyal
Girişimcilik ayağı aday ülkelerin katılımına açıktır.
EURES ayağı aday ülkelerin katılımına açık değildir.
6. Customs 2020 (Gümrükler 2020): Program sayesinde ilgili
kamu kurum ve kuruluş personeli, ana gümrük konuları,
geliştirilmeye çalışılan projeler (karma eğitim (blended learning)
kapsamında araç araması, konteynır incelemesi, yetkilendirilmiş
yükümlü konularında e-öğrenme (e-learning), customs
blueprints), işbirliği, kuş gribi, nakit kontrolleri vb. konular ile

ilgili gerçekleştirilen seminer, toplantı ve çalışma gruplarına
aktif olarak katılım sağlamaktadır. Ayrıca, ülkemizden personel,
diğer ülkelerin gümrük idarelerinin de kabul etmesiyle, çeşitli
alanlarda incelemelerde bulunmak üzere kısa süreli ziyaretler
gerçekleştirebilmekte; yine, diğer ülkelerin gümrük idaresi
personelinin de incelemelerde bulunmak üzere Türk Gümrük
İdarelerini ziyaret edebilmesine imkan sağlanmaktadır.
7. Fiscalis 2020 Programı: Program bünyesinde gerçekleştirilen
faaliyetler sonucunda, vergilendirme ve vergi denetimi
alanlarında çalışan kamu personelinin Birlik müktesabatı ve
üye devletlerde uygulanması hakkında ortak bir standardı
yakalamalarının sağlanması, üye devletler arasında etkin, verimli
ve kapsamlı bir işbirliği ortamı oluşturulması, hem idarenin hem
de mükelleflerin ihtiyaçlarını dikkate alan iyi uygulamaların
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve aday ülkelerin katılım
sürecinde vergilendirme alanındaki Birlik müktesabatı uyumu
ve idari kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli ihtiyaçlarının
karşılanmasının amaçlanmaktadır.

IPA II DÖNEMİ PROGRAMLAMA
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 - 2020 yıllarını
kapsayan II. Dönemi de I Dönemin devamı niteliğinde,
ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik
kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma
yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde
yürütülecektir.

Yeni dönemde Komisyon tarafından fonların daha etkin
kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş
olup, bu yaklaşım kapsamında IPA’nın I. döneminde yer alan
bileşen bazlı yapı kaldırılarak yeni dönemde finanse edilmesi
öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki
çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar belirlenmiştir.

2014 – 2020 Politika Alanları ve Sektörlere Göre Endikatif Tahsisat Tablosu (Milyon Avro)
Türkiye
2014
2015
2016
2017
Toplam 2018-2020
a. Birliğe üyelik için hazırlayıcı reformlar
355.1
196.6
240.3
137.2
652.2
Demokrasi ve yönetişim
540.2
416.3
Hukukun üstünlüğü ve temel haklar
388.9
236.0
b. Sosyo-ekonomik ve bölgesel kalkınma
155.8
265.8
247.0
261.4
595.3
Çevre ve iklim eylemi
297.1
347.5
Ulaştırma
386.0
56.8
Enerji
59.0
34.4
Rekabet edebilirlik ve yenilikçilik
187.8
156.6
c. İstihdam, sosyal politikalar, eğitim, cinsiyet
37.4
62.9
65.9
68.9
199.9
eşitliğinin teşviki ve insan kaynaklarının geliştirilmesi
Eğitim, istihdam ve sosyal politikalar
235.1
199.9
d. Tarım ve kırsal kalkınma
72.0
100.9
77.0
158.1
504.2
Tarım ve kırsal kalkınma
408.0
504.2
TOPLAM
620.4
626.4
630.8
636.4
1,940.0

Yeni dönem için aşağıdaki 9 öncelikli sektör ve sektör sorumlusu
kuruluş belirlenmiştir:
 Demokrasi ve Yönetişim (AB Bakanlığı) (AB Müktesebatına
uyum, Birlik Programları ve Sivil Toplum)
 Adalet, İçişleri ve Temel Haklar, (Adalet Bak., İçişleri Bak. AB Bak.)
 Ulaştırma,(Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı)
 Çevre ve İklim,(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Toplam 2014-2020
1,581.4
956.5
624.9
1,525.3
644.6
442.8
93.5
344.4
435.0
435.0
912.2
912.2
4,453.9

 Enerji, (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı)
 Rekabetçilik ve Yenilik (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
 İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar,
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 Tarım ve Kırsal Kalkınma, (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
 Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (AB Bakanlığı)



Gökhan Bekir GÖK

İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı

DOĞAKA Koordinasyonundaki Roman Gibi Yaşayanlar AB Projesi
Tanıtım ve Bilgilendirmesi

UZMAN GÖRÜŞÜ
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (İPA)’nın
dördüncü bileşeni “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi”dir.
Bu alanda ülkemiz diğer aday ülkeler gibi, Avrupa Birliği
uyum politikalarının uygulanması ve idaresine yönelik
hazırlıklar, özellikle de Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde
Avrupa Sosyal Fonu’na uyum hazırlıkları konularında
desteklenmektedir.
Bu hedefe yönelik olarak, Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı
tarafından koordinasyonu sağlanan “İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı” çerçevesinde İstihdam,
Eğitim ve Sosyal İçerme öncelik alanları olarak belirlenmiştir.
2014 yılı içerisinde proje başvurularını kabul eden “Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi Hibe Programı”, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
kapsamında “Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin
Arttırılması, İşgücü Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması
ve İşgücü Piyasasına Girişlerinin Önünde Yer Alan Engellerin
Ortadan Kaldırılması” amacıyla İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı Otoritesi (İKG OP)
tarafından uygulanmaktadır.

“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı İKG OP’nin
dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına dahil edilmesi için
işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve sosyal
koruma ile işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan
engellerin ortadan kaldırılması amacına hizmet eden “sosyal
içerme” öncelik ekseninin başarıya ulaşmasına katkı sağlama
amacındadır. Engelli bireyler, yoksul veya yoksulluk riski
altındaki bireyler, yerinden olmuşlar, eski mahkum veya
tutuklular, Roman vatandaşlar, yoksulluk riski altındaki çocuklar,
şiddet mağduru kadınlar, madde bağımlıları, çalışan çocuklar
ve aileleri, vb. özellikle ele alınması gereken dezavantajlı
bireylerdir. Her grubun ayrı ve kendine özel sorunları olmasına
rağmen, işgücü piyasasına, eğitime, sağlık hizmetlerine
ve sosyal korumaya kısıtlı erişim ortak sorunları olarak
değerlendirilmektedir.
Söz konusu programın hibe çağrısı döneminde, Ajansımızın
faaliyet gösterdiği TR63 Bölgesi illerinden Osmaniye ve Hatay’da
ortak bir proje yürüterek, bu illerde Roman gibi yaşayan
vatandaşların istihdamına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
istedik.



Türkiye’de Roman ve Roman gibi yaşayan
vatandaşların istihdam ve düzgün iş sorunları ele
alındığında, sosyal dışlanma kısır döngüsüne
neden olan birbiriyle ilişkili birçok zorluk
bulunmaktadır. Roman ve Roman gibi
yaşayan vatandaşların sayısı ile ilgili
doğru veri bulunmamakta ve beş
yüz bin ile 5 milyon arasında değişen
farklı tahminler bulunmaktadır.
Türkiye’de Avrupa Komisyonu’nun
yayınladığı rapora göre (2010) Roman ve
Roman gibi yaşayan vatandaşların yaşadığı
ana sorunlar arasında; standart altı barınma,
sağlıksız çevre, özellikle kızlarda düşük okula
devam ve erken okuldan ayrılma, çalışma
becerileri yetersizliği, okur yazarlık oranının
düşüklüğü, ayrımcılık ve önyargı bulunmakta,
bunlar sosyal dışlanma ve aşırı yoksulluk
kısır döngüsünü yaratmaktadır.
Roman ve Roman gibi yaşayan
vatandaşların işgücüne erişimleri
olmadığından ve işsizlik nedeniyle, çocuklar
eğitimlerine devam etmek yerine çalışmaya
zorlanmaktadır. Okul terklerinin nedenlerinden birisi de budur.
Bu durumda, çocuklar kayıtsız veya yasa dışı işlerde çalışarak
ailelerinin gelirine katkı sağlamaya çalışırlar. Türk hükümeti
Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşların yoksullukla
mücadele, eğitim eksikliği, işsizlik ve barınmayla ilgili sorunlarına
“Roman açılımı” kapsamında öncelik vermektedir.
Tüm bu faktörleri ve bölge illerimizdeki dezavantajlı bireylerin
istihdama erişim durumlarını dikkate alarak hazırladığımız
“Roman Gibi Yaşayan Vatandaşların İstihdama Entegrasyonu”
projemiz “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında
kabul görerek hibe desteği almaya hak kazanmıştır.
Projemizin ortaya çıkış gerekçesi ve içeriği ise şöyledir; Osmaniye
ve Hatay Erzin’de yaklaşık 5000 adet Roman gibi yaşayan birey
var olup, bu sayının büyük çoğunluğu müzik aletleri çalarak
geçimini sağlamaktadır. Her yaş grubundan olan bu bireylerin
büyük çoğunluğu çalışmamaktadırlar. Bu proje ile Roman
gibi yaşayan bireylerin hem istihdam hem de sosyo-kültürel
alanlarındaki sorunlarına çözüm getirilmesi hedeflenmektedir.
Osmaniye ilinden 15 erkek, Hatay ili Erzin ilçesinden 15 kadın birey
belirlenerek, Osmaniye ilinde müzik aleti yapımı atölyesi, Hatay
Erzin’de tekstil atölyesi oluşturulacaktır. Oluşturulan atölyelerde
ilgili bireylere yönelik Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile mesleki
eğitim kursları verilerek mesleki beceri kazanmaları sağlanacaktır.

Kurs dışında resim, müzik, okuma dallarında faaliyetler
gerçekleştirilecek ve yanı sıra Roman gibi yaşayan kişilerin
sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar ve onların toplumsal
yaşamdaki yerleri ile ilgili bilgilendirme/bilinçlendirme
faaliyetleri de hem Roman gibi yaşayan ailelere hem de
toplumun diğer bireylerine yönelik olarak düzenlenecektir.
Projenin Osmaniye ile ilgili bölümünde Osmaniye
Gelişim Derneği, Hatay ile ilgili bölümünde Erzin
Kadın Dayanışma Derneği ile ortaklaşa
işbirliği içinde olunacaktır.
Proje sonucunda Roman gibi yaşayan
yaklaşık 150 kişilik topluluğu
etkileyecek atölyeler oluşturulacak
ve Roman gibi yaşayan 30 kişi
açılan atölyelerde meslek
sahibi olacaklardır. Eğitim gören
kursiyerlerin becerilerini ekonomik
gelire dönüştürmesi için yine
proje kapsamında yapacağımız
girişimleri kalıcı işbirliklerine
dönüştürmeyi planlamaktayız.
Yine proje kapsamında,
Osmaniye ve Hatay halkının Roman gibi yaşayan bireylere
yönelik algısında ve ilişkisinde olumlu değişiklik yaratılacaktır.
Osmaniye ve Hatay’daki roman gibi yaşayan birey ve ailelerinin
karşılaştıkları sorunlar, toplumsal yaşamdaki yerleri, yasal hakları
ve kamu kurumlarının Roman gibi yaşayanlara yönelik hizmetleri
konusunda düzenlenecek etkinliklerle bu konularda farkındalık
yaratılacaktır.
Kursların sona ermesi ile birlikte kazanılan yetkinlikler
ölçülecek, faaliyetlerin tamamının etkinliği üzerine çalışmalar
yapılacak, projenin sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırlanacak
ve proje kapatılacaktır. Fakat projenin kapanması, projenin
sağladığı yararların sona ermesi anlamına gelmeyecektir. Proje
süresi içerisinde çalışmalarını yürüttüğümüz sürdürülebilirlik
mekanizmaları ile proje sonrasında da kazanılan yetkinliklerin
istihdama ve ekonomik gelire dönüşmesini, hem kamu kurumları
hem de sivil toplum örgütleri desteği ve sahiplenmesiyle, sosyal
ve ekonomik anlamda yeni alanların açılarak proje süresince
oluşan sinerjinin devam ettirilmesini planlamaktayız.
Bölgemiz illerinde yaşayan vatandaşlarımızın kendi
aralarındaki ekonomik ve sosyal gelir farklılıklarını azaltmaya
yönelik çalışmalarımızdan biri olacak olan “Roman Gibi
Yaşayan Vatandaşların İstihdama Entegrasyonu” projemizin,
planladığımız ve hedeflediğimiz katkıları sağlamasını, bölgemize
hayırlı olmasını diliyorum.
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DOĞAKA AB Projesi:
Leonardo Da Vinci Hareketlilik Programı

UZMAN GÖRÜŞÜ
“Avrupa’da Bölgesel Kalkınma
Çalışmalarının İncelenmesi ve Doğu
Akdeniz’e Uyarlanması” Projesi
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın başvuru sahibi olduğu,
Leonardo Da Vinci Sektörel Programı kapsamında, “Avrupa’da
Bölgesel Kalkınma Çalışmalarının İncelenmesi ve Doğu
Akdeniz’e Uyarlanması” Projesi 2012 yılında Ajans uzmanlarının
planlama ve koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir.
T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA’nın Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından
Leonardo da Vinci Hareketlilik Programı 2012 teklif çağrısı
döneminde kabul edilmiş olan 2012-1-TR1-LEO02-37805 nolu
“Avrupa’da Bölgesel Kalkınma Çalışmalarının İncelenmesi ve
Doğu Akdeniz’e Uyarlanması” isimli hareketlilik projesi Eylül
ayında İtalya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Projede yararlanıcılar İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki
kalkınma ajanslarında, Avrupa Birliği’ndeki kalkınma
ajanslarında bölgesel kalkınma uygulamalarını yerinde
inceleyerek bölge kalkınması, stratejilerinin hazırlanması,
yatırım planlaması, bölgedeki yerel aktörler (kamu, özel ve STK)

arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi, iş ve
yatırım imkânlarının araştırılması, yerli ve yabancı kaynakların
ve yatırımcıların bölgeye çekilmesi gibi konulardaki mesleki
birikimlerini artıracaklar, bölgesel kalkınma uygulamaları
süreçlerinin Avrupa boyutunu gözlemleyerek yapılan çalışmaları
yerinde görebilmişlerdir.
Bu amaçla hazırlanan proje kapsamında ilk
olarak İtalya’ya giden DOĞAKA AB Projesi
Çalışma Ziyareti katılımcıları burada FORMAT
Tecnica S.c. a.r.l., Sviluppo Lazio Kalkınma
Ajansı ve Milano Metropoli Kalkınma Ajansı’nı
ziyaret ederek bilgi ve tecrübe edinmişlerdir.
Yapılacak çalışmalar sonunda katılımcılar kalkınma ajansı
çalışmalarının Avrupa boyutunu öğrenerek TR63 Bölgesinin
gelişmeyle ilgili olarak Avrupa ölçeğinde bilgi ve tecrübeye
sahip olacak, bu bilgi ve tecrübe sayesinde TR63 bölgesinin
küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak gelişme stratejilerini
hazırlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmuşlardır.
Yararlanıcılar TR63 bölgesinin kendi içinde ve diğer bölgelerle
arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik iş ve
yatırım imkânlarının tanıtımı, yerli ve yabancı kaynakların ve



yatırımcıların bölgeye çekilmesi konusunda yenilikçi yaklaşımları
öğrenecek ve uygulama kabiliyetine erişmişlerdir.
Söz konusu proje kapsamında, DOĞAKA tarafından Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na sunularak
kabul edilen “Avrupa’da Bölgesel Kalkınma Çalışmalarının
İncelenmesi ve Doğu Akdeniz’e Uyarlanması” isimli Leonardo da
Vinci Hareketlilik projesi kapsamında 16-30 Eylül 2012 tarihleri
arasında İtalya Çalışma Ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma
ziyareti; proje kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen üç ülke
çalışma ziyaretlerinin birincisi olarak planlanmıştır.
Söz konusu ziyaretin amacı ve kapsamı değerlendirildiğinde,
bahse konu proje kapsamında Roma’daki SviluppoLazio,
Milano’daki Milano Metropoli Kalkınma Ajansı ve Venedik’teki
FORMAT Teknik Eğitim ve Danışmanlık kurumların ziyareti
gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerin yanı sıra Roma’daki Türk
Büyükelçiliği ve Milano’daki Ticaret Ataşeliği’de ziyaret edilmiştir.
İki kalkınma ajansı ile kalkınma ajansları ile işbirliği yaparak
çalışan eğitim ve danışmanlık kuruluşunun ziyaret edilmesinde
amaca değinmek gerekirse, Ajans uzmanlarımızın Avrupa
Birliği’nde daha önce yapılmış bölgesel kalkınma uygulamalarını
yerinde inceleyerek bölge kalkınması, stratejilerinin hazırlanması,
yatırım planlaması, bölgedeki yerel aktörler (kamu, özel ve
STK) arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi,
iş ve yatırım imkânlarının araştırılması, tanıtımı, yerli ve
yabancı kaynakların ve yatırımcıların bölgeye çekilmesi gibi
konularda mesleki birikimlerinin artırılması, bölgesel kalkınma
uygulamaları süreçlerinin Avrupa boyutunu gözlemleyerek
yenilikçi fikirleri ve uygulamaları TR63 Bölgesi’ne transfer etme
kabiliyetlerine erişmeleri hedeflenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak
Roma’da bulunan SviluppoLazio Bölgesel Kalkınma Ajansı ziyaret
edilmiştir.

SviluppoLazio Bölgesel Kalkınma Ajansı; Güney İtalya’da bulunan
ve ülke ekonomisinde en önemli yere sahip iki bölgeden biri
olan Lazio Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olup, bölgesel ve
ekonomik programları hayata geçirmek ve bölgesel ekonomik
kalkınmayı hızlandırmak amacıyla 1999 yılında kurulmuş
bir bölgesel kalkınma ajansı olarak ekonomik kalkınmanın
gerçekleştirilmesi için öncelikle küçük ölçekli işletmelerin
geliştirilmesi, sonrasında bölgede daha büyük gelişmelerin
devam ettirilmesi politikasını izlemektedir. KOBİ’lere destek
olmak ajansın en önemli önceliği konumundadır ve KOBİ’lerin
kuruluşu ve geliştirilmesi için çeşitli destekler sunmaktadır.

DOĞAKA Heyeti Milano Ticaret Ataşeliği ziyareti
ile Milano’da yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik
durumları, Milano’nun sosyal ve ekonomik yapısı,
burada düzenlenen fuarlara Türk işadamlarının
katılımı konuları görüşülmüş, TR63 Bölgesi hakkında
ticaret ataşemize bilgiler aktarılmıştır.
Milano Metropoli Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıya
ajansın uluslar arası ilişkiler sorumlusu Gianluca SALA katılmıştır.
Milano Metropoli Kalkınma Ajansı, Milano şehrinin kalkınmasını



sağlamak amacıyla Kuzey Milano Kalkınma Ajansı’nın
değiştirilmesiyle oluşturulmuş olup, İtalya’nın en önemli endüstri
merkezi olan ve Kuzey Milano olarak bilinen, elektromekanik
ve çelik sektörlerinin başlıca yer aldığı ve kriz içersinde bulunan
bu bölgenin sanayileşmesinin yeniden yapılandırılması
amacıyla 1996 yılında kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.
Kuzey Milano Kalkınma Ajansı Şubat 2005’te tüm metropol
bölgenin ekonomisini geliştirmek amacıyla yeni bir ajans haline
getirilmiştir. Ajansın adı, çalışma alanı ve misyonu değiştirilmiş,
sermayesi artırılmıştır. Milano metropolünün ekonomik ve sosyal
gelişimi ile ilgili diğer aktörleri, adı Milano Metropol Bölgesi
Geliştirme ve Sürdürülebilir Kalkınma Ajansı olarak değiştirilen
ajansın bu yeni yapısına katılmıştır. Milano Valiliği ve Ticaret
Odası Ajansın en önemli paydaşları olup diğer paydaşlar; Sesto
San Giovanni Belediyesi, Bresso Belediyesi, CiniselloBalsamo
Belediyesi, ColognoMonzese Belediyesi, Finlombarda
kuruluşu, ComunlmpreseScarl (Kalkınma Ajansı), FalckSpA
kuruluşu, Sesto San Giovanni Kredi İşbirliği Bankası, ABB SpA
kuruluşu, BrolloMarcegagliaSpA kuruluşu, CentroEdilmarelliSrl
kuruluşudur.
FORMAT Teknik Eğitim ve Danışmanlık Kurumu; 1999 yılında
İtalya’nın Venezia kentinde Avrupa Birliği’nin Hayat Boyu
Öğrenme Programı amaçlı çalışmalarını yürütmek maksadıyla
kurulmuştur. Kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına,
bölgesel kalkınma ajanslarına ve KOBİ temsilcisi kuruluşlara
Avrupa Birliği’nin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında
rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, ekonomik
kalkınmada “iyi örneklerin” ve yenilikçi tekniklerin tanıtılması
ve yaygınlaştırılması, bölgesel kalkınma ajanslarına teknik bilgi
ve uzmanlık sağlanması, AB üye ve aday ülkelerin kalkınma
ajanslarına teknik danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi,
Avrupa Komisyonu’nun finanse ettiği işbirliği projelerinin
koordine edilmesi, Avrupa Birliği’nin yapısal fonlar, inovasyon,
bilgi toplumu, KOBİ destek hizmetleri vb. alanlarda bilgi
notlarının hazırlanması, yayımlanması, eğitimler düzenlenmesi
gibi alanlarda çalışmakta olup mesleki rehberlik ve danışmanlık
merkezi olarak çalışan ve kalkınma ajansları başta olmak üzere
kamu, STK ve KOBİ temsilcisi kuruluşlara hizmet sağlayan bir
kurumudur.
Söz konusu İtalya Çalışma ziyareti sayesinde, Ajansımız
uzmanlarının Avrupa Birliği’nde daha önce yapılmış bölgesel
kalkınma uygulamalarını yerinde inceleyerek bölge kalkınması,
stratejilerinin hazırlanması, yatırım planlaması, bölgedeki
yerel aktörler (kamu, özel ve STK) arasındaki işbirliğinin ve
koordinasyonun geliştirilmesi, iş ve yatırım imkânlarının
araştırılması, tanıtımı, yerli ve yabancı kaynakların ve
yatırımcıların bölgeye çekilmesi gibi konularda mesleki
birikimlerinin artırılması, bölgesel kalkınma uygulamaları
süreçlerinin Avrupa boyutunu gözlemleyerek yenilikçi fikirleri

ve uygulamaları TR63 bölgesine transfer etme kabiliyetlerine
erişmeleri sağlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda Roma’daki SviluppoLazio, Milano’daki
Milano Metropoli Kalkınma Ajansı ve Venedik’teki FORMAT
Teknik Eğitim ve Danışmanlık kurumları ziyaret edilmiş,
gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri projenin amacı doğrultusunda
verimli geçmiştir. Ziyaretlerde İtalya’nın “kuzey-güney gelişmişlik
farkı”nın ülkemizin “doğu-batı gelişmişlik farkı” ile benzerlik



gösterdiği tespit edilirken ziyaret edilen coğrafyada bulunan
tarım, turizm ve sanayi kollarının TR63 Bölgesi ile benzerlik
gösterdiği de görülmüştür. Dolayısıyla İtalya’da ziyaret edilen
bölgeler gerek sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı, gerekse fiziki
şartları ile ağırlıklı olarak doğal kaynaklara dayalı üretim yapısı
TR63 Bölgemiz ile de benzerlikler göstermektedir.
Son 20 yıllık dönemde Lazio Bölgesinde izlenen ve başarılı
sonuçlar alınan kalkınma politikaları ve uygulamaları,
ülkemizde özellikle 2006 yılında başlayan ve bölgesel kalkınma
alanında önemli bir atılım olarak değerlendirilen Kalkınma
Ajanslarının kurulması ile izlenen politikalarla büyük benzerlikler
göstermektedir. Bu açıdan ziyaret edilen kurumlar tarafından
aktarılan tecrübeler ve alınan başarılı sonuçlar Ajansımız ve
Bölgemiz için yol gösterici niteliktedir.
Bunların yanında çalışma ziyareti kapsamında ziyaret edilen
kurumların faaliyet alanları Ajansımız ve bölgemiz potansiyelleri
ile uygunluk göstermektedir. Bu nedenle ziyaretler sırasında
bu alanda tecrübe sahibi aktörlerle iletişime geçilmiş olması,
bu kuruluşlarla Bölgemiz arasında oluşturulacak işbirlikleri ve
koordinasyon konusunda önemli fırsatlar teşkil etmektedir.
Ayrıca, Ajans uzmanları DOĞAKA’nın sorumluluk alanında
bulunan Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerinin yer aldığı
TR63 bölgesinin dünyadaki küreselleşme ve yerelleşme eğilimleri
doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmasını mümkün kılmaya
yönelik bölgesel kalkınma sürecine katkı yapabilen birer uzman
olarak iş hayatlarına devam edebilmeleri adına uluslararası
tecrübe edinmeleri açısından etkin ve verimli bir faaliyet
planlaması olmuştur.
Söz konusu çalışma ziyareti kapsamında elde edilen somut
faydalar değerlendirildiğinde,
•

T.C. Roma Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilen ziyaret süresince,
İtalya Ekonomisi ve iş dünyası hakkında bilgi edinilmiştir.

•

Zeytin Üreticileri ulusal konsorsiyumu (C.N.O.) ziyaretinde,
zeytin ve zeytinyağı üretimi ve sonrasındaki ticari
düzenlemesinin gerçekleştirilmesi için kurulan (C.N.O.)
üyelerini, üretim ve ticari faaliyetlerine koordine etmesi
konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmıştır.

•

Tecnopolo SPA (Roma Teknokent Ziyareti iş gezisi süresince,
San Francisco Ticaret Ataşeliği, Los Angeles Başkonsolosluğu
ziyaretleri de gerçekleştirilmiş olup, ABD’de Türk
işadamlarının Amerika’da yapılabilecek yatırımlar ve işbirliği
olanakları konusunda bilgi alışverişi gerçekleştirilmiştir. Bu
ziyaret sonunda bölgemiz gıda sektörü firmaları uluslararası
ticari iş birliği anlaşmaları yaparak bölgemiz ticaretini
canlandırmaya yönelik bağlantılarını arttırmışlardır.

•

Ziyaret günleri kapsamında World AG Expo 2015 Tarım
Fuarı’na katılım sağlayarak uluslararası sektörel ihtisas
fuarı tecrübesi kazanmışlardır. Belirtilen kurum ve kuruluş
ziyaretlerini gerçekleştirerek sektörel tecrübe paylaşımı
yapılmış böylelikle gıda ve tarım sektöründeki firma
temsilcilerinin vizyonunun gelişimine katkı sağlamıştır.
Söz konusu program dâhilinde dış ticaret koordinasyonu
konusunda ATSO yetkilileri ülkeler arası işbirliğini
geliştirmiş iki ülkenin firma temsilcileri ticari görüşmelere
başlayabilmiştir.

•

ABD’ye 2010 yılında Ajansımız tarafından yapılan ziyaretin
bu yıl yenilenmesi bölgemiz firmalarını fuara katılım
konusunda cesaretlendirmiştir. 2010 yılında yer fıstığı’nın
üretilmesi, işlenmesi konularında teknik inceleme
faaliyetleri gerçekleştirilmiş iken, bu yıl zeytin/ zeytinyağı
üretilmesi işlenmesi konularında bölgemiz sektör
temsilcileri uluslararası arenada tecrübe paylaşımı fırsatını
elde etmişlerdir. Böylelikle bölgemiz için gıda sektöründe
önem arz eden zeytincilik alt sektörüne olumlu katkılar
sağlanmıştır.

•

Söz konusu ziyaretin ardından bölgemizin ihracat
kapasitesinin arttırılması, bölgemiz firmalarının yurt
dışı ticaret usul ve esasları hakkında bilgi sahibi olması,
bölgemizde yurtdışı organizasyonlara iştirak konusunda
bilinç düzeyinin arttırılması, firmalarımızın ihracata
başlamaları ve/veya ihracat kapasitelerini arttırmaları
konularında Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı teşvik
ve hibeleri hakkında öncelikle bilgilendirilmesi, akabinde
desteklenmesi hususlarında katma değer sağlanmıştır.



Oğuz ALİBEKİROĞLU

DOĞAKA Program Yönetim Birimi Başkanı

DOĞAKA’DA YENİ OLUŞUM
PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA ALT BİRİMİ (PGUB)

TANITIM VE BİLGİLENDİRME
Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen zaman
içerisinde, ilgili mevzuat gereğince Kalkınma Ajanslarına verilen
görev ve yetkiler çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren DOĞAKA,
kurumsallaşma ve personel yeteneklerinin geliştirilmesi
konusunda da çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalara,
2016 yılının sonunda kurulan Proje Geliştirme ve Uygulama Alt
Birimi (PGUB) ile bir yenisi daha eklenmiştir.
Proje Geliştirme ve Uygulama Alt Birimi, Ajansımızda, destek
programlarının hazırlanması, ilan edilmesi, başvuruların
alınması ve değerlendirilmesinden sorumlu Program Yönetim
Birimi bünyesinde, aynı zamanda da diğer birimlerden ilgili
uzman personellerin de katılımı ile oluşturulmuş bir alt birimdir.
Hali hazırda Program Yönetim Birimi uzmanları ile Sektörel
Destekler ve Programlama Birimi ve Hatay Yatırım Destek
Ofisi’nden birer uzman olmak üzere toplam 5 uzman personel
ile çalışmalarını sürdürmekte olup ihtiyaç duyulması halinde
Ajansımızın diğer uzman ve destek personelleri arasından da bu
alt birime dönemsel görevlendirmeler yapılabilecektir.
PGUB’un temel amacı; ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından
daha etkin yararlanabilmek ve ulusal plan ve programlar ile
TR63 Bölge Planı hedef ve stratejileri doğrultusunda bölgesel

potansiyellerin değerlendirilmesine ve sorunların çözümüne
yönelik projeler geliştirmek ve uygulamaktır. Bu amaç
doğrultusunda PGUB Görev Tanımı aşağıdaki maddeler halinde
belirlenmiştir.
• Ulusal plan ve programlar ile TR63 Bölge Planı hedef
►

ve stratejileri doğrultusunda bölgesel potansiyellerin
değerlendirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik
projeler geliştirmek,

• Ulusal plan ve programlar ile TR63 Bölge Planı hedef
►

ve stratejileri doğrultusunda bölgesel potansiyellerin
değerlendirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik
projeler geliştirmek amacıyla bölgedeki diğer kamu kurum/
kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve STK’larla işbirliği
yapmak, ortak platformlara Ajans adına katılmak,

• Ulusal plan ve programlar ile TR63 Bölge Planı hedef
►
ve stratejileri doğrultusunda bölgesel potansiyellerin
değerlendirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik
projeler geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak platformlara Ajans
adına katılmak,



• Ulusal plan ve programlar ile TR63 Bölge Planı hedef
►

• Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi ve belgelerin muhafazası
►

• Ulusal plan ve programlar ile TR63 Bölge Planı hedef
►

Verilen bu görev ve yetkiler çerçevesinde 2016 yılının Aralık
ayında çalışmalarına başlayan PGUB, Hatay, Kahramanmaraş
ve Osmaniye Valilikleri bünyesinde faaliyet gösteren AB ve Dış
İlişkiler Büroları ile işbirliği çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca
Belediye Başkanlıkları, Kaymakamlıklar, Üniversiteler ve diğer
kurum ve kuruluşlar bünyesinde yer alan benzer ekiplerle de
iletişim halindedir.

ve stratejileri doğrultusunda bölgesel potansiyellerin
değerlendirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik
projeler ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası fon kaynaklarını
araştırmak,

ve stratejileri doğrultusunda bölgesel potansiyellerin
değerlendirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik olarak
Ajansın başvuru sahibi olduğu projeleri hazırlamak, Ajansın
ortağı olduğu ya da diğer kurum/kuruluşlarca hazırlanan
projelere teknik destek vermek,

• Ajansın sahibi olduğu ya da ortağı olduğu projelerin
►

yürütülmesinde/uygulamasında yer almak ya da ilgili diğer
personellerin yer alması için işbirliği yapmak,

• Ulusal ve uluslararası fon kaynakları ile ilgili Ajans içerisinde
►
ve Bölge genelinde farkındalık oluşturacak organizasyonlar,
toplantılar ve eğitimler düzenlemek,

• İlgili kurum/kuruluşlar tarafından ulusal ve uluslararası fon
►
kaynakları ile ilgili olarak düzenlenen organizasyonlara,
toplantılara, eğitimlere v.s. katılım sağlamak,

• Ajansın internet sitesinde ulusal ve uluslararası fon
►

kaynakları ile ilgili bölüm oluşturmak ve bu bölümü güncel
tutmak,

amacıyla arşiv oluşturmak.

Bulunduğumuz dönem içerisinde; Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın program otoritesi olduğu Rekabetçi Sektörler
Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın program
otoritesi olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus +
Programı çerçevesinde çalışmalarımız devam etmektedir.
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Hüseyin SÖKMEN

DOĞAKA Hatay Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Bölgemizden AB Proje Örnekleri: Hatay İli Örnekleri

UZMAN GÖRÜŞÜ
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
Kısa Tarihçe
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren çağdaş
medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda uluslararası
konjonktürdeki gelişmeleri yakından takip etmiş ve OECD,
NATO gibi uluslararası örgütlenmelerin etkin bir üyesi olmuştur.
Bu doğrultuda, insanlık tarihinin en büyük barış projesi olarak
nitelendirilen Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 1958
yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz
1959’da Topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmuştur.
AET Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin yapmış olduğu başvuruyu
kabul ederek üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli
olacak bir ortaklık anlaşması imzalanmasını önermiştir. Ankara
Antlaşması olarak bilinen söz konusu Anlaşma 12 Eylül 1963
tarihinde imzalanmış ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Türkiye-AB ilişkilerinin dönüm noktası, 10-11 Aralık 1999
tarihlerinde Helsinki’de yapılan AB Devlet ve Hükümet

Başkanları Zirvesi’dir. Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin adaylığı
resmen onaylanmış ve diğer aday ülkelerle eşit konumda
olacağı açık ve kesin bir dille ifade edilmiştir.
3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’da yapılan Hükümetlerarası
Konferans ile Türkiye resmen AB’ye katılım müzakerelerine
başlamıştır. Yine aynı gün bir basın toplantısı düzenlenerek
Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi yayımlanmıştır. Böylece,
Türkiye ile AB arasındaki inişli çıkışlı ilişki, çok önemli bir dönüm
noktasını aşarak yepyeni bir sürece girmiştir. 1
Bu yeni süreçte Avrupa Birliği ile uyum sürecini hızlandırmak
amacıyla Avrupa Birliği tarafından açılan ve Türkiye’nin de aday
ülke veya program ülkesi sıfatıyla başvuru yapabildiği hibe
programlarına proje geliştirme çalışmaları hız kazanmıştır.
Beş bileşenden oluşan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA
- Instrument For Pre-Accession Assistance), Ulusal Ajans
tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ gibi programlara
yapılan proje başvurusu sayısının yıllar içerisinde artmasının
yanı sıra, başvurusu yapılan projelerin niteliğinde de iyileşme
gözlenmektedir.

1 Avrupa Birliği Bakanlığı Resmi Web Sitesi: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=111&l=1
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Hatay İlinde Gerçekleştirilen Projeler
Bu kapsamda Hatay ilinde 2014-2016 döneminde Avrupa
Birliği hibe programlarına başvuru için hazırlanmış projelere
baktığımızda, toplam bütçesi 10.458.908,65 Avro olan 49
projenin başarılı olduğugörülmektedir.
Başarılı olan projelerin başvuru sahiplerine baktığımızda
eğitim-öğretim kurumlarının açık ara farkla birinci sırada yer
aldığını söyleyebiliriz. Eğitim-öğretim kurumlarını Sivil Toplum
Kuruluşları (STK) ve diğer Kamu Kurumları izlemektedir.

Eğitim-Öğretim kurumlarının bu sıralamada başarılı olmasının
en önemli nedenlerinden biri ülkemizde Ulusal Ajans tarafından
yürütülmekte olan Erasmus+ Programının (www.ua.gov.tr)
bilinirliğinin oldukça artmış olmasıdır. Eğitim-öğretim alanında
“bireylerin öğrenme hareketliliği”, “yenilik ve iyi uygulamaların
değişimi için işbirliği” ve “politika reformuna destek” olmak üzere
üç Ana-Eylem bileşeninden oluşan programa eğitim-öğretim
kurumları oldukça büyük bir ilgi göstermektedir. Artan bu ilgi
kurumlar arası rekabetin oluşmasına neden olmakta, rekabetçilik
de sunulan projelerin kalitesinde bir artışı beraberinde
getirmektedir. Hatay ilinde başarılı olan projelerin yaklaşık
%70’inin eğitim-öğretim kurumları tarafından sunulmuş olması

Başvuru Sahibi

Proje Sayısı

Bütçe (Avro)

Eğitim-Öğretim
Kurumları

35

1.963.350,90

Sivil Toplum
Kuruluşları

8

182.693,75

6

8.312.864,00

49

10.458.908,65

Kamu
Kurumları




TOPLAM

da programa olan ilgilinin büyüklüğünün bir diğer göstergesi
olarak kabul edilebilir.
Başarılı olan projeleri başvuru yapılan programa göre
incelediğimizdeyse IPA fonlarına yapılan başvuruların önde
olduğu görülmektedir. IPA fonlarında başarılı olan projelerin
toplam bütçesi 9 milyon Avroya yaklaşırken, Erasmus+
programında başarılı olan projelerin toplam bütçeleri 1,6 milyon
Avroya ulaşmaktadır. Geriye kalan iki projeden biri yaklaşık 46
bin Avro bütçeye sahip olup başvurusu Avrupa Komisyonu’na,
diğeri ise 12.000 Avro bütçeye sahip olup başvurusu Kanada
Büyükelçiliğine yapılmıştır.



Proje Sayısı



Bütçe (Avro)

1

7.360.406,00

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

3

1.439.606,90

Ana Eylem - 1

33

1.254.849,44

Ana Eylem - 2

10

346.060,00

Avrupa Komisyonu

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı
Hibe Programı

1

45.986,31

Kanada Büyükelçiliği

Kanada Büyükelçiliği Hibe Programı

1

12.000,00

49

10.458.908,65





Program Adı

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
Erasmus +

TOPLAM

IPA fonlarında başarılı olan projelerin sayısının az olmasına
karşın toplam bütçelerinin diğer projelerin bütçelerinden
oldukça yüksek olmasının nedeni (projelerin toplam bütçelerinin
yaklaşık %88’ini oluşturmaktadır) Antakya Ticaret ve Sanayi
Odası’nın Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına
vermiş olduğu operasyon başvurusunun bütçesinin yüksek
olmasıdır. Operasyonların bütçeleri klasik anlamda hazırlanan
projelere oranla oldukça yüksek rakamlara ulaşabilmektedir.
Antakya Ticaret Odası tarafından başvurusu yapılan “Antakya

Mobilyacılığını Geliştirme Projesinin (Hand Made in Hatay)”
bütçesi de 7.360.406 Avrodur.
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının birinci dönemi 2007-2013
yılları arasında uygulanmış olup ikinci dönem ise 2014-2020
yılları arasında uygulanacaktır. Proje hazırlama ve yürütme
kültürü yıllar içerisinde gelişen Hatay, IPA ikinci dönemi için
hazırlayacağı büyük bütçeli projelerle bölgesel kalkınmaya
önemli bir katkısağlama potansiyeline sahiptir.



İdil Siret TEOMAN
Hatay ABİGEM Direktörü

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM)

UZMAN GÖRÜŞÜ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Antakya
Ticaret ve Sanayi Odası, ev sahipliğinde Avrupa Birliği (AB)
fonları ile 2012 yılında Hatay Antakya’da Hatay ABIGEM ismiyle
kurulmuştur. 2014 Ağustos ayında AB desteğinin bitmesiyle
hemen akabinde, sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla,
Anonim Şirket olarak yoluna devam etme kararı almıştır.
Anonim Şirketi kurucu ortaklar, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası,
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Osmaniye Ticaret ve Sanayi
Odası, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Hatay Genç
İş Adamları Derneği ve Tüm Sanayici İş Adamları Derneği’’dir.
6 köklü ve güçlü ortağın kurduğu işletme, daha sonra Doğu
Akdeniz ABIGEM ismini almış ve tüm Bölgede hizmetlerine
devam etmektedir.
Profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak
Girişimcilerin ve KOBİ’lerin rekabet seviyelerini ulusal ve
uluslararası piyasalarda artırmalarına ve potansiyellerini
geliştirilmelerine yardımcı olma amacını hedefleyen Doğu
Akdeniz ABİGEM, Girişimci ve KOBİ’lerin iş geliştirme
hizmetlerini alabilecekleri bir numaralı temas noktası olmayı
misyon edinmiştir.
ABİGEM tarafından verilecek eğitim, danışmanlık hizmetleri ve
sektörel projeler bölgenin özelliklerine ve bölgedeki KOBİ’lerin

ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiştir. Ayrıca, ABİGEM, donanımlı
yerel danışman yetiştirilmesi ve Türkiye’de bir KOBİ uzman
havuzu oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.
Hizmet paketlerimiz arasında finansal yönetimin iyileştirilmesi
çözüm paketlerinden uluslararasılaştırmaya, inovasyon ve ArGe’den kalite yönetimine, girişimcilikten kurumsallaşmaya, iş
planından hibelere yönelik proje yazımı ve yönetimine projelere
kadar geniş yelpazeli fırsatlar bulunmaktadır. Doğu Akdeniz
ABİGEM tarafından verilen eğitim, danışmanlık hizmetleri ve
sektörel projeler, bölgenin özelliklerine ve bölgedeki KOBİ’lerin
ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.
Doğu Akdeniz ABİGEM; TR63 Bölgesi’nde ki firmaların
gelişimine yönelik profesyonel danışmanlık hizmetleri , Ulusal
ve uluslararası pazarlara açılma , marka yaratma ve girişimcilik
konusunda çeşitli eğitim ve seminerler , fon kaynaklarına rahat
erişmeleri noktasında aracılık ve hibe sağlayan çeşitli kurum
ve kuruluşlara proje hazırlama konularında ilimize hizmet
vermektedir.
Bölgemizdeki işletmelerin ulusal ve uluslararası alandaki
rekabet güçlerini artırmak, bölgesel ekonomiyi ve ihracat
kapasitesini geliştirmek gibi ana hedefleri bulunan Doğu



Akdeniz ABİGEM’in hedef kitlesini, kendi işini kurmak isteyen
girişimciler, mevcut bir işi ve işletmesi olup bunu geliştirmek
isteyen farklı sektörlerdeki KOBİ’ler ve iş adamı dernekleri başta
olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları oluşturmaktadır.

ABİGEM İşletme Geliştirme Programı
İşletmeleri mümkün mertebe işletme körlüğü probleminden
uzaklaştırmak, gereksiz süreçlerden işletmeyi arındırmak, mevcut
süreçleri geliştirmek ve daha etkin bir yönetim amaçları taşıyan
bir çalışmadır. İşletmenin temel ve yardımcı fonksiyonlarında
doğru organizasyon ve sistem kurulması vasıtası ile, bu
fonksiyonların işleyişinin kişilere ya da diğer bazı etkenlere bağlı
olmaksızın yürütülebilmesini amaçlar.
ABİGEM İşletme geliştirme çalışması sonucunda beklenen
çıktılar, aşağıdaki gibi özetlenebilir:
İşletmelerin piyasayı daha iyi analiz ederek stratejik
planlarını hazırlaması
Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi
Misyon ve vizyonların oluşturulması
Organizasyon şeması ve süreçlerin tanımlanması
Hedef pazarların belirlenmesi ve hedef müşterilerin
tanımlanması
Satış tahmini oluşturulması
Pazarlama planı oluşturulması
Dış ticarete ilişkin Pazar ve müşteri bulma yöntemlerinin
bilinmesi
İş akış şemalarının oluşturulması
Ürün kartlarının oluşturulması ve üretim maliyetinin
belirlenmesi

KOBİ Danışmanlığı’nda ABİGEM
KOBİ danışmanları, belirli bir alanda (Pazarlama, İnsan
Kaynakları, Kalite Yönetim Sistemleri, vb) uzmanlaşmış olan

geleneksel danışmanlardan farklı olarak mikro ölçekli işletmeler
ile KOBİ’lerin işleyişlerini genel bir bakış açısıyla inceler.
İhtiyaçlar ve büyüme dinamikleri açısından bakıldığında KOBİ’ler
ile büyük işletmeler ve holdingler arasındaki farkın sadece
ölçekten kaynaklandığını düşünmek yanıltıcı olur. Böyle bir
bakış açısı danışmanı yanlış yönlendirecek ve büyük işletmelerin
genel olarak karşılaştığı sorunların benzerini, ancak daha küçük
ölçeklisini KOBİ’lerin yaşadığını düşünecektir. Oysa KOBİ’ler,
büyüme dinamikleri, ihtiyaçlar, yetkinlikler ve sınırlar açısından,
büyük ölçekli işletmeler den çok daha farklı sorunlarla mücadele
etmek zorundadır. Bu nedenle KOBİ danışmanları ile büyük
işletme danışmanları için gereken deneyim kapsamı, bakış açıları
ve yetkinlikler birbirinden farklıdır.
Avrupa Birliği ekonomik ve politik bir birliğin yanı sıra eğitime,
araştırma-geliştirme çalışmalarına, bilim ve araştırmaya, kültürel
entegrasyona oldukça fazla önem vermektedir.
Kültürler arası bütünleşmeyi ve işbirliğini geliştirmek, çevre,
özgürlük, adalet ve ortak pazar olgularının eşgüdümsel eylemleri
arttırmak amacıyla, üyeler arası, Avrupa Birliği Programları ve
Projeleri oluşturulmuştur.

AB HİBE PROGRAMLARI
Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili
belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler
arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler
bütünüdür.
Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu
kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur.
Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki
çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır.



Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin
onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını
(ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler
tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis
ile oluşturulmaktadır.
Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan
Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız
uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı
programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar
yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.
Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi
olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden
ortakların olması şarttır.

Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü
yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel
değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi)
verilmektedir.
Katılım Öncesi Yardım Aracı
(InstrumentforPre-accession Assistance - IPA)
IPA Bileşenleri:
I. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
II. Sınır Ötesi İşbirliği
III. Bölgesel Kalkınma
IV. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
V. Kırsal Kalkınma (IPARD)
IPA’nın temel amacı aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki
ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir.
Projeler aracılığıyla kullandırılan fonlar, AB müktesebatına
uyumu ve bu uyum için gerekli idari kapasite oluşturulmasını



hedefler. Bununla beraber ekonomik ve sosyal uyumun
sağlanmasına (bölgesel kalkınma, tarımsal ve kırsal kalkınma,
sınır ötesi işbirliği ve KOBİ projeleri) yönelik projeler de mali
yardımlar içerisinde gün geçtikçe artmaktadır.

TR63 BÖLGESİ’NDE ABiGEM’iN AKTİF OLDUĞU
PROJE BAZLI HİBELER

 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın proje karşılığında verdiği







hibeler
 Mali Destek,
 Teknik Destek,
 Doğrudan Faaliyet
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
 IPA Kapsamında çıkan çağrılara yönelik projeler
KOSGEB Desteği Kapsamında verilen hibe ve krediler
 Girişimcilik Destek Programları
 Genel Destek Programları
 KOBI Proje Destek ve KOBIGEL Proje Programları
 Sıfır Faizli Kredi Programları
 ARGE- INOVASYON ve Endüstriyel Uygulama
Programları
 İş Birliği Güç Biriliği Destek Programı
AB Bakanlığı’nın Çağrı Bazlı Programları
Ekonomi Bakanlığı’nın Çağrı Bazlı Programları
TUBİTAK Proje Programları

ABİGEM ve Proje Yönetimi
Doğu Akdeniz ABIGEM, Proje anlaşmasını sözleşmeler ile
sağladıktan sonra, ilk yapılması gereken evrak hazırlama
sürecinde desteğe başlar, yönetimi ve sonlandırılmasına kadar
faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirir. Profesyonelliğinden
ödün vermeden, başlanılan her işi, doğru ve zamanında adımlarla
bitirmeyi hedefler.
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DOĞAKA Koordinasyonunda Hazırlanan
Projeye Avrupa Birliğinden Destek
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Osmaniye
Gelişim Derneği ve Hatay Erzin Kadın Dayanışma Derneği ortaklığı ile
DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM
EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ” hibe programı kapsamında
hazırlanarak sunulmuş olan Avrupa Birliği Hibe Projesi kabul edilmiş olup,
hibe destek sözleşmesi Ankara’da düzenlenen törende, DOĞAKA Genel
Sekreteri Sayın Onur YILDIZ ile sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı yetkilileri
arasında imzalanmıştır.
İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye’nin misafir ettiği 3 milyona yakın
Suriyelinin dezavantajlı durumda olduğunu vurgulayarak, dünyanın farklı
bölgelerinde farklı insanların, yaşanan çatışma ve yoksulluklar nedeniyle
dezavantajlı duruma düştüğüne dikkat çekti.
Sayın Müezzinoğlu, “Yönetici vicdanını kanatması gereken bir süreci
yaşıyoruz. Karınca kararınca, yaraya merhem olsun diye projeleri hayata
geçiriyoruz. Bugün imzalayacağımız hibe programıyla 145 projeye destek
olacağız. Onların istihdamına, onların eğitimine, onların insanca ve vicdana
sığacak koşullarda yaşamasına katkı sağlayacak adımları atacağız.” diyerek
sözlerine devam etti.
AB Delegasyonu Maslahatgüzarı Sayın Bela Szombati, müzisyen Sayın
Serkan Çağrı ve çok sayıda davetlinin katıldığı imza töreninde ayrıca
“İnsana Odaklan - Değişimi Yansıt” isimli fotoğraf yarışmasında dereceye
giren eserlerin sahiplerine ödülleri Sayın Bakan Müezzinoğlu ve Sayın
Maslahatgüzar Szombati tarafından verildi.
Dezavantajlı kesimlerin istihdamına yönelik meslek kursları ve
bilinçlendirme faaliyetlerinin yer aldığı ve bütçesinin %90’ı söz konusu
program kapsamında
hibe olarak finanse
edilecek olan projenin
bölgemiz için hayırlı
olmasını temenni
ederek, uluslararası
hibe programının
nihai yararlanıcılar için
beklenen sonuçları
getirmesini dileriz.



DOĞAKA İşbirliğinde Bölgemiz İki Yeni Avrupa Birliği
Projesi Kazanıyor

DOĞAKA işbirliğinde, Dulkadiroğlu Kaymakamlığında
düzenlenen imza töreninde, “Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
Kurum Kültürü ve Kurumsal Kapasite Artışı ve Yoksullukla
Mücadele Stratejisinin AB Boyutunda İncelenmesi ve Aktif
Kişilerin Eğitimi Erasmus + Eğitim Konulu” isimli iki yeni projeler
hayata geçirildi.
Dulkadiroğlu Belediyesi’nin de ortağı olduğu projeler
hakkında konuşan Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz,
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Kurum Kültürü ve Kurumsal
Kapasite Artışı, projesi hakkında şunları söyledi; “Dulkadiroğlu
İlçesi büyük şehir yasası kapsamında 2014 yılında kurulmuş
yeni bir ilçedir. Tarihi ve kültürel derinlikleri fazla olan ilçemiz
sanayi ve tarım alanında atılımlar yapmaktadır. Bu atılımlar
ise şu an itibari ile 216.000 olan ilçemizin nüfusunu her geçen
gün artırmaktadır. Büyüyen ve gelişen ilçemize en iyi hizmeti
vermek başta kaymakamlığımız olmak üzere tüm kamu kurum
ve kuruluşlarımızın görevidir. Bu nedenle kaymakamlığımız
ve alt birimlerinin kurumsal kapasitelerini artırmak, kendi
içerisinde en iyi şekilde organizasyonu sağlamak, kurumuzdaki
kapasitesini AB standartlarına çıkarmak projemizin
amacını oluşturmaktadır. Yapılacak eğitim kapsamında
kaymakamlığımız bünyesinde kalite yönetim siteminin
kurulması, kurumsal kapasitensin artırılması ve personelin
kalite yönetim sistemi alanında geliştirilmesi sağlanacaktır.”
Türköz, bir diğer proje olan Yoksullukla Mücadele Stratejisinin
AB Boyutunda İncelenmesi ve Aktif Kişilerin Eğitimi Konulu

Erasmus + Eğitim projesi hakkında ise şunları kaydetti; “Göç ve
gecekondulaşmanın yoğun olduğu ilçemizde sosyal sorunlar
her geçin gün büyümektedir, bu sorunlardan başta aileler
olmak üzere toplumun tüm kesimi etkilenmektedir. Genel
olarak Dulkadiroğlu ilçesine göç ile gelen ailelerin sosyo
ekonomik gelir seviyesi düşük, çok çocuklu, dar gelirli, eğitim ve
sağlık seviyesi düşük bireylerden oluşmaktadır. Düzensiz iş ve
sosyal yardımlar ile geçim, yeni nesilleri de etkilemekte bu da
yoksulluğun ailelerin kaderi olmasını sağlamaktadır. İlçemizde
kurulduğu günden beri Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak, ilçemizin yoksullarına
yönelik çalışmalar yapıp, yoksulluğun insanlarımızın kaderi
olmaması için faaliyetler yürütmekteyiz. Bu gerçekten hareketle,
yoksulluk ve yoksulluğun getirdiği sorunları ve mücadele
stratejilerini AB boyutunda ele almak, sorunların ve çözüm
yöntemlerinin AB boyutunda incelemek ve aktif kişilerin
eğitimlerini sağlamak için projemiz hazırlanmıştır.”



DOĞAKA’DAN Kahramanmaraş ili AR-GE Personeline
Yönelik “AVRUPA BİRLİĞİ PROJE HAZIRLIK EĞİTİMLERİ”
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı ile DOĞAKA’nın ortaklaşa düzenledikleri eğitim semineri
gerçekleştirildi.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı Teknik Destek Programı
çerçevesince Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Dairesi Başkanlığı AR-GE Proje Birimi tarafından hazırlanan ‘AB
ve Kalkınma Ajanslarına Yönelik Temel Düzey Proje Yazma ve AB Hibe
Programları Sözleşme, Satın Alma Kuralları Eğitimleri’ 20-23 Ocak 2015
tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde proje hazırlamakla
görevli personeline verilmiştir. DOĞAKA Hatay Yatırım Destek Ofisi’nden
Uzman Sayın Ümit Demir tarafından söz konusu eğitimler Necip Fazıl
Kısakürek Kültür Merkezi’nde sunulmuştur.
Eğitime ilişkin görüşlerini dile getiren Uzman Ümit Demir; “Doğu
Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi personelinin proje hazırlayabilme kapasitesini
arttırmak, proje kültürünü yerleştirmek, ilçenin Kalkınma Ajansı, Avrupa
Birliği gibi diğer ulusal/uluslararası fonlardan, desteklerden azami
ölçüde yararlanmasını sağlamak amacıyla proje hazırlama eğitimleri
verilmiştir.
Eğitimlerde Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği’ne projeler hazırlanırken
nelere dikkat edilmesi gerektiği, projeye hangi kuruluşların ne şekilde
başvuru yapabileceği, hangi projelerin destek kapsamında, hangilerinin
kapsam dışında kaldığı anlatılmıştır.
Eğitimde ayrıca Kalkınma Ajansları, AB Mali Yardımları, proje döngüsü
yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, paydaş analizi, strateji analizi,
mantıksal çerçeve ve bütçenin hazırlanması, başvuru rehberi ve proje
başvuru formlarının gözden geçirilmesi, örnek proje başvuru formu
üzerinde çalışma yapılması, katılımcılar ile birlikte sorun ve hedef analizi
çalışmalarının, paydaş ve strateji analizi çalışmalarının değerlendirmesi,
katılımcılar ile birlikte taslak bütçelerin oluşturulması çalışmaları
gerçekleştirilmiştir” diye konuşarak bilgi verdi.
Alınan eğitim sonucunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
personelinin proje hazırlama eğitimiyle donanımları artırılmış olup,
yürütülmekte olan projeler ile uygulaması düşünülen projeler daha
sağlıklı ve aktif hazırlanmaya başlanmıştır.
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DOĞAKA Koordinasyonunda Bölgemizde “Leonardo Da
Vinci Avrupa Birliği Projesi” Başlıyor
T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA’nın Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından
Leonardo da Vinci Hareketlilik Programı 2012 teklif çağrısı
döneminde kabul edilmiş olan 2012-1-TR1-LEO02-37805 nolu
“Avrupa’da Bölgesel Kalkınma Çalışmalarının İncelenmesi ve
Doğu Akdeniz’e Uyarlanması” isimli hareketlilik projesi Eylül
ayında İtalya’ya yapılacak ilk çalışma gezisi ile başladı.
Projede yararlanıcılar İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki
kalkınma ajanslarında, Avrupa Birliği’ndeki kalkınma
ajanslarında bölgesel kalkınma uygulamalarını yerinde
inceleyerek bölge kalkınması, stratejilerinin hazırlanması,
yatırım planlaması, bölgedeki yerel aktörler (kamu, özel ve STK)
arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi, iş ve
yatırım imkânlarının araştırılması, yerli ve yabancı kaynakların
ve yatırımcıların bölgeye çekilmesi gibi konulardaki mesleki
birikimlerini artıracaklar, bölgesel kalkınma uygulamaları
süreçlerinin Avrupa boyutunu gözlemleyerek yapılan çalışmaları
yerinde görmüşlerdir. Bu amaçla hazırlanan proje kapsamında
ilk olarak İtalya’ya gidecek katılımcılar burada FORMAT Tecnica

S.c. a.r.l., Sviluppo
Lazio Kalkınma Ajansı
ve Milano Metropoli
Kalkınma Ajansını
ziyaret ederek bilgi ve
tecrübe edinmişlerdir.
Yapılacak çalışmalar sonunda katılımcılar kalkınma ajansı
çalışmalarının Avrupa boyutunu öğrenerek TR63 Bölgesinin
gelişmeyle ilgili olarak Avrupa ölçeğinde bilgi ve tecrübeye
sahip olacak, bu bilgi ve tecrübe sayesinde TR63 bölgesinin
küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak gelişme stratejilerini
hazırlayabilecek seviyeye erişmişlerdir.
Yararlanıcılar TR63 bölgesinin kendi içinde ve diğer bölgelerle
arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik iş ve
yatırım imkânlarının tanıtımı, yerli ve yabancı kaynakların
ve yatırımcıların bölgeye çekilmesi konusunda yenilikçi
yaklaşımları öğrenecek ve uygulama kabiliyetine erişmişlerdir.

DOĞAKA ve Antakya Belediyesi İşbirliğinde “AVRUPA
BİRLİĞİ HİBE PROJESİ YAZMA EĞİTİMİ” Düzenlendi
Antakya Belediyesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)
ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, Antakya Belediyesi teknik
personeline Avrupa Birliği Hibe Projesi yazma eğitimi verildi.
Antakya Belediye Başkanı Sayın İsmail KİMYECİ konuyla ilgili
yaptığı açıklamada şunlara yer verdi; “Antakya Belediyesi olarak,
Şubat ayının ilk günlerinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
ile işbirliği ve proje hazırlama eğitimi protokolü imzaladık.
Bu kapsamda DOĞAKA aracılığı ile finansman ve tanıtım
konusunda Avrupa Birliği Hibe programlarına katılabilmek
amacıyla, konusunda uzman personelimizi daha nitelikli
hale getirmek üzere eğitim verilmesini sağladık. Personelimiz
aldığı eğitim dâhilinde proje yazma, destek teknikleri ve hibe
programlarına katılma hususunda uzmanlaştırıldı. Daha güzel
bir Antakya için hazırlayacağımız projelerimiz, şehrimizin daha
gelişmiş bir yer olmasını sağlamanın yanı sıra, tarihi ve turistik
dokusunun ön plana sunulmasına da katkıda bulunacak. Bu

eğitim sonrasında Antakya Belediyesi olarak sahip olduğumuz
tarihi ve kültürel zenginliklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak
amacıyla St. Pierre Kilisesi çevre peyzaj düzenlemesi ile ilk
projemizi hazırlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bundan
sonraki süreçte de DOĞAKA ile daha kapsamlı işbirlikleri
yapacağımıza ve şehrimize daha fazla fayda sağlayacağımıza
olan inancım tamdır.”

1

Kahramanmaraş İlimizde DOĞAKA Katılımlarıyla
“Avrupa Birliği Projeleri Toplantısı” Düzenlendi

Avrupa Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu, İl AB Daimi
Temas Noktası ilgili Vali Yardımcılığı başkanlığında, 18 Ekim 2012
tarihinde toplanmıştır. Kurul Başkanı açılış konuşmalarında,
“İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile oluşturulan bu kurulun
başlıca görevleri üzerinde durmuş ve ilimizin azami ölçüde AB
fonlarından faydalanabilmesi için kurul istişare toplantılarının
önemli olduğunu” belirtmiştir.
Daha sonra gündem maddeleri hakkında sunumunu yapmak
üzere AB Koordinasyon Bürosu personeli Tayfur CAN’a söz
vermiştir. Bu bölümde gündem maddelerinin haricinde Gençlik

Programları hakkında bilgilendirme de yapılmıştır. Daha sonra
sırasıyla TKDK ve DOĞAKA İl Koordinatörleri sırasıyla sunumlarını
gerçekleştirmiştir.
Son olarak AB Bürosu tarafından hazırlanan ve büromuza ait
abburo.kahramanmaras.gov.tr internet sitesinde yayımlanan
Kurumsal Bazda AB Projeleri Araştırma Anketi hakkında bilgi
verilmiş ve üyelerin bu anketi doldurmaları istenmiştir.
Kurul üyelerinin soru ve görüşlerinin alınmasının ardından
toplantı sona ermiştir.

DOĞAKA Desteğiye Hatay Valiliği Koordinasyonunda
Proje Döngüsü Eğitimi Planlaması
Avrupa Birliği mali yardımlarından yüksek düzeyde
faydalanılması amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak ve
proje çalışmalarını yapmak üzere Hatay Valiliği bünyesinde
oluşturulan “Stratejik Yönetim, AB ve Proje Koordinasyon
Bürosu”, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) sağladığı
teknik destek programından faydalanarak dört gün sürecek olan
bir “Avrupa Birliği Proje Döngüsü Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
AB Bürosu ile koordineli bir çalışma gerçekleştirmeleri amacıyla
oluşturulan İlçe Proje Ofisleri’ndeki personelin, AB konusundaki
farkındalığının arttırılmasını ve proje oluşturma, projeyi hayata
geçirme konularında bilgilendirilmelerini amaçlayan bu eğitim
programının 1 Kasım 2010 tarihindeki açılış gününe, Avrupa
Birliği Genel Sekreterliği Katılım Politikası Başkanlığı’ndan
Uzman Efe GÜLER ve Proje Uygulama Başkanlığı’ndan AB İşleri
Uzman Yardımcısı Ayşe Deniz ARICAN katılım sağlamışlardır.
Efe GÜLER sunumunda AB’nin genel yapısından, AB-Türkiye
ilişkilerinden, müzakere sürecindeki mevcut durumdan ve

bu süreçte Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin üstlendiği
görevlerinden bahsetmiştir. Ayşe Deniz ARICAN ise sunumunda
AB’nin sağladığı katılım öncesi mali yardımların genel yapısını,
hibe programlarını, topluluk programlarını ve Hatay’da AB Mali
yardımlarıyla gerçekleşen projeleri anlatmıştır.
“Proje Döngüsü Eğitimi” 2-5 Kasım 2010 tarihleri arasında Hatay
Kültür Merkezi’nde gerçekleşmiştir.



DOĞAKA Desteği ile Osmaniye’de “Avrupa Birliği Ve
Diğer Fon Kaynakları” Eğitim Çalışması
T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Teknik Destek Programı
kapsamında Osmaniye Valiliği İl Planlama Müdürlüğü tarafından
düzenlenen “Avrupa Birliği ve Diğer Fon Kaynaklarına Proje Hazırlama
Uygulama ve Yönetimi” adlı eğitim çalışması tamamlandı.
Projenin kapanış toplantısında yapılan sertifika törenine Osmaniye
YDO uzmanlarının yanı sıra Osmaniye Vali Yardımcısı Mehmet Sadık
Tunç, T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Osmaniye Yatırım Destek Ofisi
Koordinatörü Hakan Torun, Eğitimci Doç. Dr. Halil İbrahim Bülbül ve İl
Planlama ve Koordinasyon Müdürü Serdar Yılmaz Saraç katıldı.
Osmaniye Girişimci İşadamları Derneği (OGİAD) binasında düzenlenen
törende konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, “AB ve diğer
hibe kaynaklarından ilimizdeki Kamu Kurumları, Belediyeler ile
Meslek Odalarının en yüksek seviyede yaralanmasını sağlamak ve
kurumlara proje hazırlamada rehberlik etmek amacıyla Valiliğimiz İl
Planlama ve Koordinasyon bünyesinde kurulmuş olan Avrupa Birliği
ve Projeler Koordinasyon Bürosu görevlileri tarafından hazırlanarak
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunulmuş olan ‘Avrupa Birliği ve
Diğer Fon Kaynaklarına Proje Hazırlama Uygulama ve Yönetimi’ adlı
projemiz kabul edilmiş ve eğitim amaçlı program uygulanmıştır. 13
Eylül - 24 Eylül 2010 tarihleri arasında Osmaniye Girişimci İşadamları
Derneğinde (OGİAD) yapılan eğitimin amacı, Osmaniye ilindeki kurum
ve kuruluşların proje hazırlama ve yönetimi konusunda kapasitelerinin
artırılmasını sağlayarak, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına
katkı sağlamaktır. Bu amaçla düzenlenen 80 saatlik eğitim sonucunda
başarılı kursiyerlere sertifikalarını veriyoruz. Bu kursiyerlerimizi
kutluyorum ve başarılar diliyorum” dedi.
AB ve diğer fon kaynaklarından Osmaniye’deki kurum ve kuruluşların
yeterince faydalanamadığını belirten Tunç, “Amacımız kurumlara ve
sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmaktır. Yararlanabilecekleri
fonlar hakkında bilgi vermektir. Ayrıca Valilik internet sitesinde de hibe
programları ile ilgili açıklama yapılmaktadır.” sözleriyle konuşmasını
tamamladı.

VİZYON
teknoloji

tarım
ticaret
taşımacılık
turizm

MİSYON
ile yerel potansiyelleri harekete
geçirerek, ulusal ve ULUSLARARASI düzeyde kamu, özel sektör
ve sivil TOPLUM kuruluşları arasında KÖPRÜLER oluşturarak
EKONOMİK ve sosyal KALKINMAYA giden yolu inşa etmektir.

YENİLİKÇİLİK ve girişimcilik

kültürü

katılımcılık
çözüm odaklılık

erişebilirlik
esneklik

İLKELERİMİZ

şeffaflık

verimlilik

yenilikçilik

pozitif ayrımcılık
çevreye duyarlılık
girişimcilik

tarafsızlık
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