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Osmaniye Valiliği Koordinatörlüğünde İŞGEM tarafından yürütülen AB tarafından
finanse edilen ve Şehir Eşleştirme Programı kapsamında desteklenen “Yerel ve
Bölgesel İdareler İçin Bilgi Paylaşımı Projesi” hayata geçirilmiştir. “Yerel ve
Bölgesel İdareler İçin Bilgi Paylaşımı Projesi (BİL-YAP) – TTGS/090” projesi,
Bulgaristan ve Türkiye’deki yerel idareler arasında uzun vadeli ortaklıklar kurmak ve
kamu yönetim kapasitesini geliştirme ve KOBİ finansmanı uygulamaları konusunda,
AB uygulamaları perspektifinde Bulgaristan’la bilgi alışverişinde bulunma hedefi ile
başlatılmıştır.
Bu kapsamda:


Türkiye’den İl idaresi ve yerel idare temsilcileri, STK’lar, iş örgütleri,
akademi dünyası temsilcileri ile bir AB üye devleti statüsündeki kurum
arasındaki işbirliği ve ortaklıkları teşvik etmek,



Avrupa ile entegrasyon, AB kurumları, yapıları ve Türkiye’nin AB’ye
katılımına ilişkin politikalar ile farklı paydaşların ve sosyal grupların
Türkiye’nin

AB

üyeliği

hazırlığındaki

rolleri

hakkında

bilgilerin

geliştirilmesi,


Osmaniye İl İdaresinin ve yerel idarelerinin, STK’ların, iş örgütlerinin ve
akademi dünyasının AB fonları tarafından finanse edilen projeleri hazırlama
ve uygulama kapasitelerinin arttırılması,



Türkiye ve Bulgaristan’daki il ve yerel idarelerinin, STK’ların, iş
örgütlerinin ve akademi dünyasının proje hazırlama ve uygulama
kapasitelerinin geliştirilmesi,



KOBİ garanti fonları, kamu-özel ortaklıkları, imtiyazlar, vb. gibi yerel
ekonomik kalkınma girişimlerinin ve finansal araçların tanıtımına yönelil
bilgi, tecrübe ve pratik uygulama metodolojilerinin paylaşılması,

hedeflenmiştir.
Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürütülen “Yerel ve Bölgesel İdareler İçin
Bilgi Paylaşımı Projesi” bünyesinde;


İl idaresi temsilcileri,



Yerel idare temsilcileri,
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STK’lar,



İş örgütleri,



Akademisyenler,



Yedi yerel idarede bulunan kurumlar

ile birlikte tüm hedef kitleye ulaşılması planlanmıştır.
Bu proje ile Osmaniye-Sofia Belediyeleri arasında oluşturulacak ortaklıklar ve
teknik bilgi alışverişleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;


AB’nin entegrasyon politikası, AB kurumları, AB programları ve girişimleri
ve yenilikçi finansal araçlar hakkında derinlemesine bilgi edinilmesi,



AB fonlarının yerel düzeyde etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için
geliştirilmiş idari kapasitesinin arttırılması,



Gelişmiş yönetim becerileri ve proje fikirlerini sosyal ve ekonomik
kalkınma için bölgesel önceliklere uygun olarak tanımlama ve formüle etme
yeteneğinin geliştirilmesi,



Bölge ve belediye düzeyinde potansiyel projelerin belirlenmesi, AB
fonlarından yararlanma oranını iyileştirmek için STK’lar, özel sektör ve
belediyeler arasında ortaklıklar ve ağların oluşturulması,



Bulgar ortaklarla deneyim, bilgi birikimi ve en iyi uygulamaların paylaşımı,



Proje geliştirme ve uygulama uzmanları veri tabanlarının oluşturulması ve
desteklenmesi,



Hükümet aracılığıyla sağlanan AB fonları veya diğer kaynaklar hakkındaki
bilgilerin yerel idareler aracılığıyla dağıtılması,



AB tarafından finanse edilen programların ve projelerin belirlenmesi,
geliştirilmesi ve uygulanması konusunda pratik bilgi ve deneyim
kazanılması amaçlanmıştır.
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Projenin Hedefleri


Yerel yönetimler, STK’lar, işletmeler ve üniversiteler arasında ortaklıklar ve
işbirliğinin teşvik edilmesi



Yerel yönetimler, STK’lar, işletmeler ve üniversitelerin sosyal kalkınmaya
yönelik mali araç ve girişimlerden istifade edebilmeleri için kapasitelerinin
arttırılmasıdır.

Bu hedeflere ulaşmak amacı ile;


Osmaniye’de, Sofya Belediyesi ve European Perspectives’ın katılımı ile
yerel ve bölgesel kamu yönetimi konusunda ortak anlayış geliştirilmesi için
bir açılış toplantısı düzenlenmiştir.



Eğiticilerin Eğitimi faaliyeti kapsamında yer alacak konu başlıklarının
belirlenmesine yönelik bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilmiş olup bu
çalışmadan elde edilen bulgulara istinaden Türkiye’den 25 katılımcının yer
aldığı bir eğiticilerin eğitimi semineri 1 ve 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında
Sofya’da düzenlenmiştir. Eğitim konuları arasında AB bütünleşme
politikaları, AB kurumları, AB programları, yerel ve bölgesel kalkınmaya
destek mahiyetindeki mali araçlar, KOBİ’ler, iş kurma, yenilikçilik, dijital
ekonomi ile belediyelere finansman garantisi gibi konular yer almıştır.
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Eğiticilerin eğitimi seminerinde yerinde uygulamaları görmek amacı ile Bulgaristan
Sanayi ve Ticaret Odası, Büyükelçilik ve Teknopark Ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
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Proje kapsamında Osmaniye ve İlçelerinde 3’er günlük eğitim programları
vasıtasıyla AB Kurumları hakkında ve AB Projelerini geliştirmek amacıyla Proje
Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimleri verilmiştir. Osmaniye Merkez, Düziçi, Bahçe,
Hasanbeyli, Toprakkale, Kadirli ve Sumbas ilçelerindeki eğitimler, Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Susran Erkan Eroğlu, Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hamil Nazik ve Doç. Dr. Bülent
Yanıktepe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Sorumlusu Medine Güney
tarafından verilmiştir. Osmaniye merkezde düzenlenen eğitim programına Osmaniye
Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ve Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Fatma
Teke katılım sağlayarak eğitimin açılışını gerçekleştirmişlerdir.
Osmaniye İŞGEM tarafından sürdürülen “Yerel ve Bölgesel İdareler İçin Bilgi
Paylaşımı Projesi” eğitimleri, Osmaniye ve ilçelerinde yoğun bir katımla
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, ülke geneline göre çok az sayıda AB projesi
alan ilimizin, proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla,
Osmaniye merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)
eğitimine 250 kamu personeli katılım sağlamıştır.
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Eğitimlere ait fotoğraflar aşağıda gösterilmektedir.
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Sonuç olarak Proje Kapsamında;


250 Katılımcı AB Müktesebatı, AB Kurumları ve Hibe destekleri hakkında
bilgilendirilmiştir,



Sofya Belediyesinin yenilikçi ve girişimci KOBİ’ler için geliştirmiş olduğu
model öğrenilmiştir,



Sofya’da bulunan Tisenov Academy of Economics ve University of Todor
Kableshkov ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi arasında Makine ve
Elektrik Mühendisliği, İktisat ve İşletme Bölümleri arasında Erasmus
anlaşması gerçekleştirilmiştir. Burada bulunan üniversiteler ile enerji
konusunda

Ar-Ge

işbirliği

ve

AB

Projeleri

geliştirme

çalışmaları

görüşülmüştür,


Eğitimlerde Kamu kurumları (TÜBİTAK, AB, DOĞAKA, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı vb.) tarafından sağlanan destekler anlatılmıştır ve
eğitime katılan kamu kurumları temsilcileri proje yapmanın önemini ve bu
kamu kurumları tarafından sağlanan desteklerden faydalanabileceklerini
görmüşlerdir,



Eğitime katılanlar ile gerçekleştirilen anket değerlendirmesinde eğitimden
yeterince bilgilendirme aldıklarını, eğiticilerin tecrübe ve bilgilerinden
faydalandıklarını, mesleki konularda bilgilendirildiklerini ancak AB Proje
eğitiminin yeterli olmadığını uygulamalı örnekler ile daha fazla sürede farklı
eğitim gereksinimleri oldukları sonucuna varılmıştır. DOĞAKA Teknik
destek programları kapsamında kamu kurumları tarafından Uygulamalı AB
Proje eğitimine başvuruda bulunulacağı sonucuna varılmıştır.
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