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Kıymetli Okuyucularımız, 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı 1989 yılında kurulmuş olup, Avrupa Komisyonu tarafından Sözleşme 
Makamı olarak akredite edildiği 2012 yılından bu yana Avrupa Birliği Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Türkiye için İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olarak görev yapmaktadır.

Bu çerçevede Başkanlık olarak IPA I döneminde (2007-2013) İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP), IPA II döneminde (2014-2020) ise 
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı’nın (İESP SOP) 
hazırlanmasından başlayarak; bu kapsamda uygulanacak operasyonların tasarımı 
ve önceliklendirilmesi, yürütülecek projelere ve bu projeler altında gerçekleştirilecek 
ihalelere yönelik çağrıların ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, uygulamaya 
geçen projelerin yönetilmesi, ödemelerinin gerçekleştirilerek muhasebeleştirilmesi ve tüm 
bunlara ilişkin kontrol, izleme-değerlendirme çalışmalarının yürütülmesinden sorumluyuz.

Avrupa Birliği fonlarını, ulusal stratejilerimizle uyumlu şekilde istihdam, eğitim 
ve sosyal politika alanlarında politika yapan kurum ve kuruluşların kapasitesinin 
artırılması amacıyla mümkün olan en yüksek verimlilik düzeyinde kullanmak için ülke 
çapında faaliyetler yürütülmesini sağlıyor, proaktif yaklaşımlarla yenilikçi projeleri 
desteklemeye devam ediyoruz.

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programımız kapsamında; 
kayıtlı istihdamın artırılmasını, nitelikli işgücü piyasasının teşvikini, beşeri, sosyal 
ve iktisadi kalkınmayı destekleyen eğitim sisteminin geliştirilmesini ve sosyal 
kapsayıcılığın artırılmasını hedefliyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında siz değerli paydaşlarımızı daha yakından 
bilgilendirebilmek amacıyla ağırlıklı olarak 2021 yılında Başkanlığımız bünyesinde 
yürütülen ve öne çıkan çalışmaları, önemli gelişmelere de yer vererek bu Almanak ile 
sizlere sunuyoruz.

Hepinize sağlıklı günler ve keyifli okumalar dilerim.

Saygılarımla... 
Süreyya ERKAN 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı

Sunuş
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T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı” 16 Mayıs 1989 tarihinde Bakanlığın sorumluluk alanına giren başlıklarda 
Avrupa Birliği ile müzakerelerin yürütülmesi, Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında 
sağlanan mali desteklerin kullanımı ve bu doğrultuda yapılan uygulamaların 
yönetilmesi alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığı

6

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı, Avrupa Komisyonunun 31 
Ocak 2012 tarihli Akreditasyon Kararı ile 
programlama ve izleme-değerlendirmenin 
yanı sıra ihale yönetimi, sözleşmelerin 
imzalanması ve finansal yönetim 
alanlarında da yetkili “Sözleşme ve İhale 
Makamı” statüsü kazanmıştır.

Başkanlığımız istihdam, eğitim ve sosyal 
politikalar kapsamındaki operasyonların, 
projelerin ve hibe programlarının 
sözleşmeye bağlanması, uygulanması ve 
ödemelerinin yapılmasından sorumludur.

Başkanlığımız
hakkında
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Başkanlığımızın Çalışma Alanları

 Bakanlığın Avrupa Birliği, yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla insan 
kaynaklarının geliştirilmesi alanında yürüttüğü projelerin ve programların 
hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak, 

 İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası antlaşmalar çerçevesinde 
Operasyonel Programları hazırlamak, yürütmek ve fonların uygulanmasını 
koordine etmek, yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,

 Avrupa Birliğine yönelik olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar 
doğrultusunda Bakanlığın görev alanlarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadede 
uygulanacak politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bu 
konularda uygulama ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve öneriler 
hazırlamak,

 Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, 
önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, 
ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme 
ve değerlendirmeleri yapmaktır.

 Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planları ve 
yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

 Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde 
Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, 
bütçe ve uygulanmasına ait işleri yürütmek,

 Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları 
konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,

7
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Sektörel bir yaklaşımla yürütülmekte olan İESP SOP çerçevesinde istihdam, eğitim ve 
sosyal politika alanlarında kurumsal kapasiteyi geliştirme çalışmalarının yanı sıra, 
mevcut hizmet ve politikaların kapsayıcılığını ve bunların erişilebilirliğini artırmaya 
yönelik faaliyetler desteklenmektedir. Program, İKG OP sürecinde hayata geçirilen 
900’ü aşkın projede edinilen tecrübeler ışığında uygulamaya konulmuştur.

İESP SOP ve program kapsamında yürütülen projeler ile kayıtlı ve güvenceli istihdamın 
teşviki, işverenlerin ve çalışanların değişen şartlara uyumlarının artırılması, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi, esnek, yenilikçi, kalite odaklı ve engellilere yönelik hizmetler 
sunan bir eğitim anlayışının desteklenmesi amaçlanıyor. 

8

2007

2013

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, 
2014 – 2020 yıllarını kapsayan IPA II 
döneminde İstihdam, Eğitim ve Sosyal 
Politikalar Sektörel Operasyonel 
Programı’nı (İESP SOP) hazırlamıştır. 
Sektöre tahsis edilen kaynakların en 
verimli şekilde kullanılması için aksiyonları, 
faaliyet alanlarını ve göstergeleri içeren 
İESP SOP, IPA I döneminde hazırlanan İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı’nın (İKG OP) devamı niteliğinde 
tasarlanmıştır.

2014

2020

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar
Sektörel Operasyonel Programı

Program
hakkında
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Eğitim

İstihdam Aksiyonu 
altındaki aktiviteler

Aktivite III.I
Kapsamlı sosyal politika ve 

içerme için altyapı oluşturulması 
amacıyla politika yapıcıların 

ve hizmet sağlayıcıların 
kapasitelerinin geliştirilmesi,

Aktivite III.II
Dezavantajlı kişilerin sosyal 

koruma hizmetlerine ve iş 
gücü piyasasına erişiminin 

kolaylaştırılması ve ayrımcılıkla, 
dışlanmayla ve yoksullukla 

mücadele edilmesi.

Sosyal Politikalar Aksiyonu 
altındaki aktiviteler

Aktivite I.I 
İnsana yakışır işlerin 

desteklenmesi,

Aktivite I.II
İstihdamın ve 

istihdam edilebilirliğin 
desteklenmesi,

Aktivite I.III
Daha iyi hizmetler 

için politika yapma ve 
uygulama süreçlerinin 

geliştirilmesi.

Aktivite II.I
Eğitim ve öğretimin kalitesinin 

artırılması,

Aktivite II.II
Herkesin eğitime erişimi 

sağlanarak eğitim ve beceri 
düzeylerinin yükseltilmesi,

Aktivite II.III
Ulusal Yeterlilikler Sisteminin 

güçlendirilmesi ve hayat boyu 
öğrenme ve uyum yeteneğinin 

geliştirilmesi.

Eğitim Aksiyonu 
altındaki aktiviteler

İESP SOP, istihdam, eğitim ve sosyal politika olmak üzere 
3 aksiyon temelinde geliştirilmiştir.

İstihdam
Sosyal Politika
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Bütçe dönemi 2007-2013 yıllarını kapsayan ve uygulama dönemi 2017 yılının sonuna 
kadar devam eden IPA’nın birinci döneminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı uygulanmış, bu program için AB ve Türkiye katkısı dahil toplam 
557 milyon Avro tutarında fon tahsis edilmiştir. 

Bu dönemde uygulanan 35 operasyon ve 935 proje sözleşmesiyle IPA I dönemi 
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı (İKG OP) 

10

IPA I DÖNEMİNDE
557 MİLYON
AVRO
935
PROJE
ile yüzbinlerce vatandaşımızın
hayatı değişti.

IPA I Dönemi

Neler
başardık?
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Program sonunda 26 bini aşkın kadın iş gücü 
piyasasına katılmış, 17 binden fazla genç 
istihdam edilebilirliklerini artırmak üzere 
eğitim almıştır. Ayrıca, 7 bin 500’ü aşkın 
kız çocuğu ortaöğretime geri dönmüş 35 
binden fazla dezavantajlı kişi kamu istihdam 
hizmetlerinden yararlanmış, rehberlik ve 
danışmanlık hizmeti alarak rehabilitasyon 
hizmetlerinden faydalanmıştır.

26BİN+
KADIN

17BİN+
GENÇ

7BİN500+
KIZ ÇOCUĞU

35BİN+
DEZAVANTAJLI KİŞİ
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 Üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere öğrenciler ve ailelerine 
sağladığımız burslar ve mali destek programları ile dezavantajlıların eğitime 
devam etmelerine katkıda bulunuldu.

 Hayata geçirdiğimiz ve hayata geçmesine katkıda bulunduğumuz eğitim 
alanındaki projelerimiz sayesinde özellikle kız çocuklarının okula devam 
etmelerini sağlamak için ailelere eğitim verildi.

 Danışmanlık hizmetlerimiz ve hayata geçmesine katkıda bulunduğumuz 
uygun koşullu kredi programları sayesinde binlerce kişi kendi işini kurdu ya da 
işletmesini büyüttü.

 Projelerimizle gerçekleştirilen eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile kadınlar ve 
gençlerin istihdam olanakları artırıldı.

 Hayat boyu öğrenme, mesleki eğitim ve öğretim projelerimizle iş gücünün 
niteliği artırıldı ve çalışanların mesleki becerilerinin gelişimine katkı sağlandı.

 Hayata geçirdiğimiz sosyal içerme odaklı projelerle eğitim ve istihdam 
koşullarını iyileştirmek ve ayrımcılığı önlemek için dezavantajlı gruplara 
hizmetler sunuldu.

Başkanlığımız, 2007-2013 yıllarını kapsayan ve 2017 sonuna kadar uygulanan 
IPA I döneminde, insan kaynaklarına ilişkin politika ve uygulamaların başarıyla 
yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nı (İKG OP) hazırlamıştır.

İKG OP kapsamında IPA I döneminde;
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İstihdam 416 SÖZLEŞME
190,86 Milyon AVRO

223 SÖZLEŞME
127,81 Milyon 
AVRO

124 SÖZLEŞME
73,39 Milyon  
AVRO

Eğitim
Hayat Boyu
Öğrenme

159 SÖZLEŞME
94,97 Milyon   
AVRO

14 SÖZLEŞME
22,11 Milyon    
AVRO

So
sy

al
 

İç
er

m
e

Te
kn

ik
D

es
te

k

RAKAMLARLA IPA I DÖNEMİ
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Programın özel hedefleri ise istihdam ve iş gücü piyasasının eksiklerine odaklanarak 
sosyal korumayla sosyal içermeyi amaçlayan politikaların üretilmesi, insana yakışır 
işlerin teşvik edilmesi, toplumsal diyaloğu geliştirerek eğitim ve öğretim sistemlerinin 
kalitesinin artırılması ve eğitim-öğretime erişimin kolaylaştırılmasıdır.

2014- 2020 yılları arasında programlama dönemi tamamlanan ve uygulama dönemi 
2025 yılının sonuna kadar devam edecek olan IPA II dönemi için ise istihdam, 
eğitim ve sosyal politikalar alanında 323 milyon 600 bin Avro finansman desteği 
sağlanmıştır. 

14

IPA II kapsamında İESP SOP’un nihai hedefi Türkiye’nin Avrupa sosyal 
modeli yolundaki ilerlemesini ve ülkenin İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika 
alanlarında AB müktesebatı ile uyumunu artırmaktır. 

IPA II DÖNEMİNDE

323MİLYON
600BİN
AVRO FON
SAĞLANMIŞTIR

IPA II Dönemi

Neler
başaracağız?
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Bu amaç doğrultusunda

İESP SOP
kapsamında sağlanan 

323 milyon 600 bin Avro fon
ile iş gücü piyasasının 

eksiklerinin giderilmesi;
sosyal diyaloğun, sosyal 

koruma ve katılım politikalarının 
etkinliğinin, eğitim-öğretim 
sistemlerinin kalitesinin ve 
erişilebilirliğinin artırılması 

amaçlanıyor.

15



2021 yılında da sözleşmeye 
bağlanması, uygulanması 
ve desteklenmesinden 
sorumlu olduğumuz tüm 
operasyonlar, projeler 
ve hibe programları 
uygulamalarına
devam ettik. 

>> Sayfa 18 >> Sayfa 20

16

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi 
Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının 
Teşviki İçin Doğrudan Hibe 
Operasyonu (EDU-CARE) 

Eğitimli Bakıcı Destek Projesi ile 
kadınların iş gücüne katılımı için 
25 milyon 472 bin Avro mali 
destek sağlanıyor.

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı 
ve Güvenliğinin Geliştirilmesi 
Operasyonu (MİSGEP) 

Madencilik sektöründe iş sağlığı 
ve güvenliği yenilikçi yaklaşımlarla 
geliştiriliyor. 

16

2021 Yılı Projelerimiz
Hakkında...

Şimdi
neredeyiz?
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>> Sayfa 22 >> Sayfa 24

>> Sayfa 26 >> Sayfa 28

>> Sayfa 30 >> Sayfa 32

Hem iş yaşamına devam etmek 
isteyen annelere, hem de tam 
zamanlı okul öncesi eğitimle 
çocukların gelişimine destek
veriliyor.

Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin 
ve diğer aktörlerin gelişimlerini 
destekleme yoluyla; yenilikçi, 
sürdürülebilir ve bütünleştirici bir 
eğitim sistemine katkı sağlanıyor.

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri 
Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi Operasyonu
(INST-CARE) 

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel 
Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin 
Artırılması Operasyonu (BEGEP) 

İstihdama hazırlayan esnek, şeffaf, 
yenilikçi ve kalite temelli bir eğitim 
sistemi oluşturmaya katkı sağlanıyor.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 
(MYK) ve paydaşlarının kapasiteleri 
güçlendiriliyor.

Sektörel Mükemmeliyet 
Merkezlerinin Kurulması Yoluyla 
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin 
Artırılması Operasyonu (METEK III) 

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin 
ve Çerçevesinin Uygulanması 
Operasyonu (TUYEP) 

Personel eğitimleri ve toplantılar 
ile okula katılımın artırılması 
konusunda farkındalık oluşturulması 
planlanıyor.

Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması 
için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin 
Güçlendirilmesi (CCT-II) Operasyonu 

Türkiye’de kan transfüzyon yönetim 
sisteminin kalite ve kapasitesi 
artırılıyor, kan ve kan bileşenlerinin 
uygun klinik kullanımının 
sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim 
Sisteminin Geliştirilmesi Operasyonu 
(IBTMST)  

17



18

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi 
Doğrudan Hibe Operasyonu (EDU-CARE) kapsamında aylık ortalama 3 bin 700 
sertifikalı çocuk bakıcısı kadın iş hayatına kazandırıldı. Bakım sorumlulukları 
nedeniyle iş gücü piyasasından ayrılma riski olan yaklaşık 3 bin 700 anne, iş gücü 
piyasasında kalıyor. En az 6 bin kadın ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan 
Çocuk Bakımı Sertifikasına sahip oluyor. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki 
Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi; Ankara, İstanbul ve İzmir 
illerinde uygulandı. Proje sayesinde kadınlara toplamda 28 milyon 664 bin 288 Avro 
mali destek aktarılmış olacak. 

Avro Destek Sağlanıyor

Eğitimli Bakıcıların 
Desteklenmesi Projesi ile
Kadınların İş Gücüne Katılımı için

28MİLYON664BİN288

sertifikalı 
çocuk bakıcısı 

iş hayatına 
kazandırıldı.

3BİN700

anne, iş gücü 
piyasasına 

katılıyor.

3BİN700

Aylık ortalama

Aylık ortalama
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Projenin Amaçları
 Kadınların iş gücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını 

desteklemek, 

 Çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak, 

 Ebeveynlerin çocuklarını eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmalarına 
teşvik etmek, 

 Çocuk bakıcılarının sigortalı olarak çalıştırmaları konusunda 
farkındalık artırmak, 

 Eğitimli çocuk bakıcılığının güncel yaklaşımlarla uyumlu olmasını 
sağlayarak çocuk bakıcılığı sektörünü desteklemek.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

www.facebook.com/sgkegitimlibakici

www.instagram.com/sgkegitimlibakici 

www.youtube.com/channel/UC4sVRYvF5VmXxPyyAwI2KBA

www.sgkegitimlibakici.org

kadın,
çocuk bakım 
sertifikasına
sahip oluyor.

En az

6BİN

https://www.facebook.com/sgkegitimlibakici
https://www.instagram.com/sgkegitimlibakici/
http://www.youtube.com/channel/UC4sVRYvF5VmXxPyyAwI2KBA
https://www.sgkegitimlibakici.org/
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Yenilikçi Yaklaşımlarla 
Geliştiriliyor

Madencilik Sektöründe

İş Sağlığı ve
Güvenliği

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
Geliştirilmesi Operasyonu (MİSGEP) ile madencilik 
sektöründe, iş yerlerindeki çalışma koşullarının 
güncel yaklaşımlarla iyileştirilmesi hedefleniyor. 
Operasyon kapsamında sektördeki tüm paydaşların 
farkındalık düzeyleri yükseltiliyor, iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda bilgi düzeyleri artırılıyor.

İESP SOP altında tasarlanan MİSGEP Operasyonu 
sayesinde sektörde çalışan 23 bin kişiye ve 
645 işverene eğitim ve hizmetler sunuluyor, 114 
paydaş kuruluşa eğitimler veriliyor. Bin 100 kişiye 
farkındalık artırma faaliyetleri ile ulaşılması, 10 bin 
maden işçisi, Bin 800 üniversite öğrencisi ve 135 
eğitmene yönelik interaktif eğitimler düzenlenmesi 
hedefleniyor.

36 aylık hizmet (teknik yardım), 18 aylık hibe 
ve 40 aylık doğrudan hibe bileşenleri bulunan 
operasyonun 18 Eylül 2023 tarihinde sona ermesi 
planlanıyor. 

kişiye
23BİN

işverene
645

20
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Projenin Amaçları
 3 milyon 937 bin 768 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeni 

kapsamında hedef gruba yönelik hizmetler ve eğitimler 
düzenlenmesi, kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri 
ile hedef grupların yetkinliğini artırılması; madencilik 
sektörü ile ilgili kurumlar, üniversiteler, devlet kurumları ve 
STK’lar arasında koordinasyonun ve iş birliğinin artırılması; 
farkındalık artırma ve bilinçlendirme faaliyetleri ile ülke 
çapında güvenlik kültürünün oluşturulması,

 7 milyon 620 bin 342 Avro bütçeye sahip doğrudan hibe 
bileşeni ile madencilik sektöründe hizmet veren işveren 
ve çalışanlara teknik destek verilmesi yolu ile Türkiye’de iş 
sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, işyerlerinin 
İSG uygulamaları konusunda kapasitelerinin artırılması ve 
İSG konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi,

 5 milyon 729 bin 365,19 Avro bütçeye sahip hibe bileşeni 
kapsamında 36 projenin fiilen desteklenmesi yolu ile çok 
tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği ve iş koşullarının 
iyileştirilmesi; çalışanların İSG konusunda bilinçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır.

www.linkedin.com/company/misgeptr

www.facebook.com/misgeptr

twitter.com/misgeptr

www.instagram.com/misgeptr

www.youtube.com/channel/UCNGSV4ZIn2FJfeOsod3SobA

Proje ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

www.misgep.org

paydaş
kuruluşa

114

eğitimler
veriliyor

eğitim ve
hizmetler
sunuluyor
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https://www.linkedin.com/company/misgeptr/
http://www.facebook.com/misgeptr
http://twitter.com/misgeptr
http://www.instagram.com/misgeptr
http://www.youtube.com/channel/UCNGSV4ZIn2FJfeOsod3SobA
https://misgep.org/
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Hem İş Yaşamına Devam 
Etmek İsteyen Anneler, 
Hem de Tam Zamanlı 
Okul Öncesi Eğitimle 

Desteklendi

Çocukların
Gelişimi

kadın
10BİN250

100
Avro

Aylık
Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla 
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi 
Operasyonu (INST-CARE) kapsamında küçük 
çocuğu olan kadınlar kayıtlı istihdama teşvik 
edildi. Proje sayesinde toplamda sağlanan 29 
milyon 867 bin 902 Avro bütçeyle 10 bin 250 
kadın finansal destek aldı.  

Ankara, Antalya, Bursa, Elâzığ, İzmir, 
İstanbul ve Malatya illerinde uygulanmış olan 
operasyonun mali destek uygulaması ile; 0-60 
ay arasında küçük çocuğu olan; çalışmaya 
başlamak veya daha önce çalıştığı işe geri 
dönmek isteyen ya da hali hazırda bir işi olan 
ve çocuğunu kreşe gönderen annelere, aylık 
100 Avro mali destek sağlandı.

22

29MİLYON
867BİN660

Avro Bütçe
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Projenin mali destek ödemesi dışındaki bir diğer önemli ayağı olan 
araştırma bileşeni kapsamında 3 adet çalışma ziyareti ve 2 adet 
çalıştay gerçekleştirildi. Bu çerçevede, ülkemizde kayıtlı kadın 
istihdamını desteklemeye yönelik iş-yaşam dengesinin sağlanması, 
analık sigortasında yenilikçi uygulamalar ve aile sigortası konulu iki 
araştırma raporu hazırlanarak etki analizi yapıldı. Projenin önemli bir 
çıktısı olacak olan kayıtlı kadın istihdamına yönelik Politika Belgesi; 
INST-CARE Projesinin ortaya çıkmasına zemin oluşturan ve 2015-
2017 yıllarında uygulanan Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla 
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (NANNY) Projesinin 
araştırma faaliyetleri sonuçları ve INST-CARE Projesi ile paralel 
bir şekilde yürütülmekte olan Eğitimli Bakıcıların Teşviki Yoluyla 
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (EDU-CARE) Projesi 
araştırma faaliyetleri sonuçları da dâhil edilerek hazırlanmaya 
devam ediyor. Proje sayesinde ülkemizin sürdürülebilir büyümesine 
ve toplumsal refahına kalıcı bir katkı sağlanıyor. 

Projenin Amaçları
 Kadınların iş gücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını 

desteklemek,

 Çalışan annelerin iş-yaşam dengesini kurmalarına destek olmak,

 Çocukları kurumsal bakım hizmetleriyle tanıştırarak erken çocukluk 
dönemi eğitimlerine katkı sağlamak,

 Çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir 
büyümeye etki etmek.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

www.facebook.com/sgksigortalianne

www.instagram.com/sgksigortalianne

www.sgkkurumsalcocukbakimi.org

twitter.com/sigortalianne

23

çalışma
ziyareti

3

çalıştay
2

http://www.facebook.com/sgksigortalianne
http://www.instagram.com/sgksigortalianne
http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org
http://twitter.com/sigortalianne
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Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması 
Operasyonu (BEGEP) kapsamında kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında rol 
alan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini destekleme 
yoluyla; yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlanıyor.  
Ülkemizdeki kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının kalitesi artırılarak tüm 
öğrencilerin topluma entegrasyonu hedefleniyor. 

Farklılıklarımızla
Bir Bütünüz!

36
Aylık

hizmet 
alımı

10MİLYON
739BİN376

Avro Bütçe

5MİLYON
689BİN475

Avro

24
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36 aylık hizmet alımı ve 18 aylık hibe programı bileşenleri bulunan 
projenin 5 milyon 689 bin 475 Avro bütçeye sahip hizmet alımı 
bileşeninde; MEB personeline yönelik özel eğitim alanında eğitim 
verilmesi, aileler, okul idarecileri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmesi, özel eğitim alanında 
bir etki analizi çalışması yapılması, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği 
ve koordinasyonun artırılması konusunda çalışmalar yürütülüyor.        
5 milyon 49 bin 901 Avro bütçeye sahip hibe programı bileşeninde 
ise özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim kalitesinin 
artırılması, eğitim materyallerinin çeşitlendirilmesi, eğitimler yoluyla 
öğretmenlerin yeterliliklerinin desteklenmesi ile aileler, öğrenciler ve 
öğretmenlere yönelik farkındalık artırma faaliyetlerine odaklanılıyor.

Proje, Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, 
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon olmak 
üzere 12 pilot ilde yürütülüyor. 

Proje ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

www.begep.org

Projenin Hedef Kitlesi
 Örgün eğitim kurumlarının her tür ve kademesinde, Bilim ve Sanat 

Merkezlerinde (BİLSEM) ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde 
(RAM) görev yapan personel, öğretmen, idareciler, 

 Konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve aileler.

Avro

hibe
programı

18
Aylık

5MİLYON
49BİN901

25

http://www.begep.org
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İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki 
METEK I ve METEK II operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal 
Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan Sektörel 
Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Kalitesinin Artırılması Operasyonu (METEK III) ile sosyal ve ekonomik kalkınma 
destekleniyor. İstihdama hazırlayan esnek, şeffaf, yenilikçi ve kalite temelli bir eğitim 
sistemi oluşturmaya katkı sağlanıyor. 

Operasyon kapsamında 6 ilde (Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli) 
mesleki eğitime yönelik yabancı dil, matematik ve fen bilimleri konusunda olmak üzere 
toplam 25 mesleki alanı kapsayan 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi kurularak, 
merkez çalışanları yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimlerden geçiriliyor. Bu proje ile 
iş başı öğrenme ve uzaktan öğrenme metotlarıyla Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 
kurumlarında çalışan öğretmenlerin özel alan yeterlilikleri geliştiriliyor; mesleki ve 
teknik eğitim ile sektör arasındaki bağ güçleniyor.

İstihdama Hazırlayan Esnek, 
Şeffaf, Yenilikçi ve Kalite 
Temelli Bir Eğitim Sistemi 
Oluşturmaya 
Katkı Sağlanıyor

36
Aylık

hizmet 
alımı

10MİLYON
828BİN804

Avro Bütçe

18
Aylık

hibe 
programı

8MİLYON
540BİN565

Avro Bütçe
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36 aylık hizmet (Teknik Yardım) ve 18 aylık hibe bileşenleri bulunan projede 10 milyon 
828 bin 804 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeni sayesinde Millî Eğitim Bakanlığı ve 
paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin 
kurulması ve geliştirilmesi ile farkındalık artırma konularında faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi planlanıyor. 8 milyon 540 bin 565 Avro bütçeye sahip hibe programı 
bileşeninde ise farklı illerde birçok proje uygulanıyor. Proje hizmet ve hibe bileşenlerine 
ek olarak mal alımı ile de destekleniyor. 

Proje ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

metek.meb.gov.tr

Hibe Programının Amaçları
 Eğitimin kalitesini artırarak beşerî sermayeye yatırım yapmak,

 Mesleki eğitimin kalitesini artırmak; öğretmen eğitimi, iş dünyası, 
meslek kuruluşları, eğitim alanında çalışan STK’lar ve ikincil mesleki 
eğitim kurumları arasında iş birlikleri tesis edilmesi yoluyla yenilikçi 
yaklaşımları desteklemek.

Hibe Programının Öncelik Alanları
 Mesleki eğitim yeterliklerinin geliştirilmesi için sektörel yetkinlik 

merkezleri kurulması.

 Mesleki eğitmenlerin kapasitesinin eğitimler yoluyla artırılması.

 Hizmet içi eğitim program ve materyali hazırlanması.

 İş dünyasının mesleki eğitimin önemi konusunda farkındalığının 
artırılması.

 Mesleki eğitim kurumları ve iş dünyasını bir araya getirecek ağlar 
kurulması.

27
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İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki 
UYEP-I ve UYEP-II operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal 
Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan Türkiye 
Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) ile Ulusal 
Mesleki Yeterlilik Sisteminin, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) ve paydaşlarının 
kapasitesi güçlendiriliyor ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) uygulanması 
destekleniyor. Sınav ve Belgelendirme (TUYEP) Merkezlerinin kurulması ve kişilerin 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları teşvik ediliyor. İş gücü piyasasına nitelikli 
iş gücü sağlanıyor.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 
(MYK) ve Paydaşlarının

KAPASİTESİ
GÜÇLENDİRİLİYOR

17MİLYON
500BİN

Avro Bütçe

28
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Operasyon, 48 aylık doğrudan hibe, 36 aylık hizmet alımı ve 18 aylık hibe 
bileşenlerinden oluşuyor. 

7 milyon 974 bin 997,50 Avro bütçeye sahip Doğrudan Hibe Programı kapsamında 75 
bin kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması hedefleniyor. 

4 milyon 694 bin 818 Avro bütçeye sahip hizmet alımı bileşeni kapsamında ise MYK 
ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin 
(TYÇ) uygulanması ve yönetilmesi, MYK Portalı’nın kapasitesinin geliştirilmesi ve 
farkındalık artırma konularında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 

4 milyon 840 bin 59 Avro bütçeye sahip hibe programı bileşeni kapsamında ise 23 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun kurulması için çalışmalar sürdürülüyor.

75BİN
kişinin MYK Mesleki 

Yeterlilik Belgesi alması hedefleniyor

7MİLYON974BİN997,50 AVRO

4MİLYON694BİN818 AVRO

4MİLYON840BİN059 AVRO

48 aylık doğrudan hibe

36 aylık hizmet

18 aylık hibe

Proje ile ilgili duyurulara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

www.myk.gov.tr

www.tuyep.org

29
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Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Operasyonu (IBTMST) 
ile Türkiye’de kan transfüzyon yönetim sisteminin kalite ve kapasitesinin artırılması 
hedeflendi. Operasyon kan ve kan bileşenlerinin uygun klinik kullanımının sağlanması 
amacıyla hayata geçirildi. 16 Mart 2022’de sona eren Proje kapsamında 2 bin 620 
sağlık personeline eğitim verildi. Düzenlenen farkındalık artırma kampanyası ve 
bilinçlendirme etkinlikleriyle yaklaşık 15 bin kişiye ulaşıldı. 9 adet bilimsel ve teknik 
çalışma yapıldı. 6 adet  ulusal düzeyde uyarlanmış kan transfüzyon rehberi hazırlandı. 

Yönetim Sisteminin Kalitesi Artırılıyor

Türkiye’de

KAN TRANSFÜZYON

4,75MİLYON+
Avro Bütçe

36
Ay

30

bilimsel ve 
teknik çalışma

kan transfüzyon 
rehberi
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4 milyon 755 bin 982 Avro bütçeye sahip tek bileşeni olan hizmet projesi 36 ay boyunca 
sürdü. Uygulama merkezi Ankara olan operasyon yerel kan merkezlerinin bulunduğu 
İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, 
Malatya, Van, Samsun, Antalya, Bolu ve Eskişehir’de de uygulandı.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

www.facebook.com/hastakanyonetimiprojesi

www.instagram.com/hastakanyonet

www.youtube.com/channel/UCICb12YoBLVO4OAE8D-xXxA

twitter.com/hastakanyonet

Operasyon Hedef Grupları
 Operasyonun hedef grupları kan ve 

kan bileşenlerinin transfüzyonunda yer 
alan hastanelerde (kamu, üniversite, 
özel veya vakıf) çalışan doktorlar, sağlık 
personelleri, sağlık yöneticileri ve Sağlık 
Bakanlığının sorumlu personeli olarak 
belirlendi. Ayrıca daha yüksek kalitede 
hizmet alacak olan vatandaşlarımız da 
dolaylı hedef grup olarak tanımlandı. 

15BİN+

kişiye 
ulaşıldı

2BİN620
sağlık

personeline
eğitim verildi
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Türkiye’de Okula Devam Oranlarının Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin 
Etkisinin Güçlendirilmesi (CCT-II) Operasyonu, 12 ay süren doğrudan hibe ve 30 ay 
sürecek hizmet alımı bileşenlerinden oluşuyor. Bu kapsamda, 29 milyon 362 bin 510 
Avro bütçeye sahip doğrudan hibe bileşeni ile 360 bin orta öğretim öğrencisine, 
uygulamanın yapıldığı eğitim yılının ilk döneminde 50 Avro, ikinci döneminde ise 25 
Avro ödeme yapıldı.

Destekleniyor

OKULA DEVAM 
ORANLARININ
ARTIRILMASI

29MİLYON
362BİN510

Avro Bütçe

50
Avro

25
Avro

360BİN+

lise
öğrencisi
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2 milyon 362 bin 510 Avro bütçeye sahip ve 12 ilde uygulanması planlanan hizmet 
alımı bileşeni sayesinde ise;

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının ve Operasyonun 
paydaşı olan Milli Eğitim Bakanlığı personelinin eğitimi, yerel düzeyde hizmet 
sağlayıcılar için farkındalığın artırılmasına dair toplantılar yapılması, 

 Şartlı Eğitim Yardımı Programının ulusal düzeyde etki değerlendirmesinin 
yapılması,

 Türkiye’de Sosyal Yardımlar/Şartı Nakit Transferine dair gelecekte oluşabilecek 
talepler için projeksiyon çalışması gerçekleştirilmesi, 

 SYGM için bir izleme değerlendirme mekanizması çalışmasının yapılması, 

 Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu için model geliştirilmesi, 

 Yerel aktörlerin katılımı ile koordinasyon ve farkındalık artırma toplantıları ve 
kapanış konferansı düzenlenmesi

planlanıyor.

Proje ile ilgili duyurulara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

www.aile.gov.tr/sygm

12 aylık doğrudan hibe

30 aylık hizmet alımı
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Bilgi Güvenliği 
ve İş 

Güvenliği ISO 
Sertifikasyon 

Süreçleri 
Başarı ile 

Tamamlandı

Toplam 
180 Milyon 

Avro 
Tutarında 

Mal ve Hizmet 
Alım Sözleşmesi 

İmzalandı

AB Müzakere 
Sürecinde 5 

Alt Komiteye 
Katılım ve Katkı 

Sağlandı

Hizmet 
Alımı

İhaleleri 
Yapıldı

24 Operasyon
Altında

159 Proje 
Desteklendi

166 Milyon 
Avro’luk 
Fonun 

Tamamı 
Tahsis Edildi

2021 İlerleme 
Raporuna 

Katkı 
Sağlandı

Pandemi
Koşullarında

Sürdürülebilirlik
Sağlandı

500’ü Aşkın 
Mevcut ve 
Potansiyel 

Faydalanıcı 
Kurum ve Kuruluş 
Temsilcisine  Proje 
Yönetimi Alanında 

18 Adet Eğitim
Verildi

Denetim
ve Risk 

Mekanizmasında 
Avrupa

Standartları
Sağlandı

ERP 2022-2024
Kapsamında

İstihdam Alanına 
Yönelik Tedbir 

Önerileri 
Avrupa 

Komisyonu’na 
Sunuldu 

61 Adet
Hibe Projesi
İmzalandı

Paylaşmak
istediklerimiz

İKG Akademi
Hayata
Geçirildi

IPA-III 
Programlama

Süreçleri
Yürütüldü
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Hizmet Alımı Sözleşmeleri

 Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Teknik 
Yardım

 Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

 Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İş gücü Piyasası Destek 
Programı için Teknik Yardım

 TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş gücü Piyasasına Sürdürülebilir 
Entegrasyonu için Teknik Yardım

 İş gücü Göçü Alanında Uluslararası İş gücü Genel Müdürlüğü’nün Politika 
Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım

Mal Alımı Sözleşmeleri

 TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Mal Alımı 

 İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için 
Mal Alımı

Başkanlığımız, İhale Yönetim Birimi 2021 yılında, ihale değerlendirme süreçlerini 
tamamlayarak, toplam 15 milyon 600 bin Avro tutarında 5 hizmet alımı (teknik 
yardım) ve toplam 165 bin Avro tutarında iki mal alımı sözleşmesi imzaladı. 

Toplam 73 Milyon 941 Bin 150 Avro Tutarında 
Mal ve Hizmet Alım Sözleşmesi İmzalandı

5 hizmet alımı 2 mal alımı

165BİN
AVRO

15MİLYON
600BİN

AVRO

İHALE YÖNETİM BİRİMİMİZDEN
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İhale Yönetim Birimi 
Rehberliğinde Hizmet Alımı İhaleleri

Hizmet alımı ihalelerinde kullanılmak üzere, 
faydalanıcı kurum/kuruluşların temsilcilerine 
ve tüm ilgili taraflara yönelik “Hizmet Alımı 
Şartnameleri Hazırlığı için Kısa Rehber” ve 
“Hizmet Alımı Şartnamesine Yönelik Rehber” 
hazırlandı; akademi.ikg.gov.tr çevrimiçi öğrenme 
portalına yüklendi. 

IPA III ile taslak proje belgelerindeki yeniliklere göre 
güncellenen rehberlerde hizmet alımı şartnameleri 
ve şartnamelere dayalı unsurlar kapsamlı olarak 
işleniyor. Hizmet alımı şartnamelerine ilişkin 
rehberlere ve Operasyon Tanımlama Belgesi 
Hazırlama Rehberi’nin güncellenmiş haline 
akademi.ikg.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

akademi.ikg.gov.tr

İhale Değerlendirme Süreçleri
Pandemi Sürecinde de Aksamadan Devam Etti

Tüm dünyada olumsuz etkilere yol açan Kovid-19 salgını boyunca ihale 
değerlendirme süreçleri aksama olmadan sürdürüldü. Projeler aracılığıyla 
gerçekleştirilecek hizmetlerde gecikme olmaması ve fon kaybının engellenmesi 
amacıyla ihale süreçleri aksama olmaksızın devam ettirildi. 

İKG AKADEMİ NEDİR?
İKG Akademi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile hayata geçiril-
miş bir uzaktan öğrenme platformudur.

https://akademi.ikg.gov.tr/
http://akademi.ikg.gov.tr
https://akademi.ikg.gov.tr/
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Kalite Uygunluk ve Kontrol Birimi, IPA tarafından finanse edilen İstihdam, Eğitim 
ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında yer alan tüm 
hibe, doğrudan hibe, hizmet ve mal alımı projelerinin hazırlık, ihale ve sözleşme 
değişikliği süreçlerine ilişkin tüm belgeleri Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna 
iletilmek üzere Başkanlık makamına sunulmadan önce inceliyor. Operasyon 
Tanımlama Belgeleri, ihale duyuruları, ihale dosyaları, hibe başvuru rehberleri, 
değerlendirme komitelerinin oluşumu, ilgili düzeltme belgeleri, değerlendirme 
raporları, sözleşme dosyaları, sözleşme zeyilnameleri vb. belgelerin kurallara ve 
mevzuatta yer alan temel ilkelere uygunluğunu kontrol ediyor.  Yapılan kontroller 
sonucunda ilgili düzeltmelerin gerçekleştirilmesi talep ediliyor. Başkanlığımızın 
iş akış süreçlerine göre AB Türkiye Delegasyonuna onay için iletilecek tüm 
belgelerde Kalite Uygunluk ve Kontrol Birimi’nin ön onayı aranıyor.  

2021 yılının ikinci yarısında ise hiçbir dosya Delegasyon tarafından 
reddedilmemiştir. Kalite Uygunluk ve Kontrol Birimi denetiminden geçen 
belgelerin uygunluğu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından da 
onaylanmıştır.

2021 Yılının İkinci Yarısında
Tüm Belgeler Onaylandı!

KALİTE UYGUNLUK  VE KONTROL BİRİMİMİZDEN
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Düzensizlik ve Risk Birimimiz tarafından yürütülen kapsamlı ve şeffaf çalışmalar 
bugün Avrupa Birliği tarafından örnek gösterilen bir yapı haline geldi. 2021 yılı 
içerisinde Birimin sorumluluk ve koordinasyonunda düzenli denetimler yapıldı. 
Başta T.C. Devlet Denetleme Kurumu, Avrupa Birliği Sayıştayı, T.C. Sayıştayı 
olmak üzere, Bakanlık Teftiş Birimleri, Denetim Otoritesi, Bakanlık İç Denetim 
Birimi ile sayıları 500’e yaklaşan denetim işlemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 
vaka Devlet Denetleme Kurumuna teftiş, denetim için yönlendirilirken, 20’yi 
aşkın vakanın teftişine fiilen başlandı; yaklaşık 50 vakanın düzensizlik ve risk 
formları denetlendi ve yaklaşık 30 davanın tüm aşamaları, iş ve işlemleri dava 
taraf sıfatı ile yakından takip edildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan fonlar kullanılırken 
süreç birimimiz tarafından en baştan yakın takibe alınıyor. Kurumsal ve idari 
alanda en ufak risk arz eden durumlara erken müdahale ediliyor; hibe, hizmet 
ve mal alımlarında uygun olmayan en düşük maliyetlerin dahi iadesine yönelik 
hukuki süreçler işletiliyor.

Denetim ve Risk Mekanizmasında 
Avrupa Standartları Sağlandı

DÜZENSİZLİK VE RİSK YÖNETİMİ BİRİMİMİZDEN
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Başkanlığımız Bilgi İşlem Birimi , 2021 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi Sertifikası ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifika süreçlerini 
Kurum adına yürüterek sertifikasyon sürecini başarı ile tamamladı. Söz konusu 
sertifikalar ile Başkanlığımızın bilgi güvenliğine verdiği önem belgelendi; 
kurumsal güvenilirliğin artmasına katkı sağlandı.

ISO Sertifikasyon
Süreçleri Başarı ile Tamamlandı

Birim, Başkanlığımız çatısı altındaki sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışması ve 
güncel sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli teknik önlemleri aldı. Çevrimiçi 
hizmetler kesintisiz olarak yüksek kalite standartlarında sürdürüldü. Salgın 
koşullarında aksama yaşanmadı. 

Pandemi Koşullarında
Sürdürülebilirlik Sağlandı

BİLGİ İŞLEM BİRİMİMİZDEN
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Başkanlığımız Proje Yönetim Birimi çalışmaları kapsamında Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı (IPA) ikinci döneminde desteklenmesine karar verilen 24 operasyon 
altındaki 159 proje uygulanmaya, yönetilmeye ve izlenip değerlendirilmeye 
devam ediyor. Sözleşmesi imzalanan bu projeler kapsamında yönetim, 
bilgilendirme ve yönlendirme komitelerine ait 165 toplantı düzenlendi. 400’ü 
aşkın değişiklik talebi ve 64 raporun incelenmesi yapıldı. 127 adet yerinde kontrol 
ve izleme faaliyeti gerçekleştirildi. İnternet tabanlı yönetim bilgi sistemlerinin 
geliştirilmesine ise halen devam ediliyor. 

24 Operasyon
Destekleniyor; 159 Proje Uygulanıyor

AB destekli projelerin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi alanında ilgili 
kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması amacıyla hibe, hizmet alımı ve 
mal alımı projelerinin yönetilmesi ve izlenmesi ile tematik izleme konularında 
e-öğrenme materyalleri hazırlandı. Hazırlanan materyaller uzaktan öğrenme 
platformumuz olan akademi.ikg.gov.tr adresine yüklendi. 

Herkes için Eğitim, Her Yerden Eğitim 

operasyon
24

	uygulama

	yönetme

	izlemeproje
159

PROJE YÖNETİM BİRİMİMİZDEN

http://akademi.ikg.gov.tr
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500’ü Aşkın Mevcut ve Potansiyel
Faydalanıcı Kurum ve Kuruluş

Temsilcisine 18 Adet Eğitim Verildi

İmzalanan sözleşmeler kapsamında proje yönetimine dair uygulanacak 
prosedürler ile ilgili pek çok eğitim düzenlendi. İçlerinden 5’i Hizmet Alımı 
Sözleşmelerinin (Teknik Destek Projelerinin) Yönetilmesi ve İzlenmesi, 
4’ü Usulsüzlük ve Risk Yönetimi, 3’ü Mal Alımı Sözleşmelerinin (Tedarik 
Projelerinin) Yönetilmesi ve izlenmesi, 3’ü AB İhale ve Sözleşme Kuralları, 2’si 
Hibe Projelerinin Yönetilmesi ve İzlenmesi ve 1’i Operasyon Yönetimi olmak 
üzere mevcut ve potansiyel faydalanıcı kurum ve kuruluşların 500’ü aşkın 
temsilcisine yönelik 18 adet eğitim gerçekleştirildi.

Hizmet Alımı Sözleşmelerinin 
Yönetilmesi ve İzlenmesi

Usulsüzlük ve Risk Yönetimi

Mal Alımı Sözleşmelerinin 
Yönetilmesi ve İzlenmesi

AB İhale ve Sözleşme Kuralları

Hibe Projelerinin Yönetilmesi 
ve İzlenmesi

Operasyon yönetimi
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Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması (TUYEP) 
Operasyonu Doğrudan Hibe Sözleşmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile 
26 Temmuz 2021 tarihinde imzalandı. Sözleşme bütçesi 7 milyon 974 bin 997,51 
Avro olan hibenin 48 ay sürmesi planlanıyor. Uygulama yeri tüm Türkiye olan 
projenin amacı; iş gücü piyasasında çalışanların Ulusal Yeterlilikler Sistemi’ne 
uyum yeteneklerinin artırılmasına, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak 
kazanan kişilerin sınav ücretlerinin karşılanması yoluyla destek sağlayarak 
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP 
SOP) hedeflerine ulaşılmasına doğrudan katkıda bulunmaktır.

Mesleki Yeterlilik
Kurumu ile Sözleşme İmzalandı

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik 
Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (METEK III) Hibe Bileşeni 
kapsamında 15 Aralık 2021 ve 21 Aralık 2021 tarihleri arasında 18 adet hibe projesi 
sözleşmesi imzalandı. Operasyon Faydalanıcısı MEB Meslekî ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü olan hibe projelerinin toplam sözleşme tutarı 8 milyon 540 
bin 565,85 Avrodur. 18 ay sürmesi planlanan projenin uygulama illeri ise Ankara, 
Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye olarak belirtiliyor.

Proje kapsamında Mesleki Eğitim ve Öğretimin kalitesinin artırılması, 
öğretmenlerin yetiştirilmesi ve mesleki ortaöğretim kurumları, iş dünyası 
temsilcileri, meslek kuruluşları, iş dünyası temsilcileri gibi eğitim alanında 
çalışan STK’lar arasında iş birliğinin kurulması hedefleniyor.

METEK III Kapsamında
18 Adet Hibe Projesi Sözleşmesi İmzalandı

HİBE YÖNETİM BİRİMİMİZDEN
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Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (BEGEP) 
Operasyonu Hibe Bileşeni kapsamında 20 Eylül 2021 ve 29 Eylül 2021 tarihleri 
arasında 43 adet hibe projesi sözleşmesi  imzalandı. Operasyon Faydalanıcısı 
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin Kalitesinin 
Arttırılması Genel Müdürlüğü olan hibe projelerinin toplam sözleşme tutarı 
5 milyon 138 bin 340,47 Avrodur. Uygulama süreleri 12 ay ile 18 ay arasında 
değişen projelerin uygulama illeri Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Bingöl, 
Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tunceli 
ve Uşak olarak belirlendi. Projeler kapsamında hem kişiye hem de kurumlara 
yatırım yaparak özel eğitimin nitelik ve kapsamının artırılması, özel eğitimin yanı 
sıra her düzeyde kaynaştırma eğitiminin daha da geliştirilmesi için önemli bir 
adım atılması amaçlanıyor.

43 Adet Hibe Projesi Sözleşmesi İmzalandı

İstanbul

Edirne

Kocaeli Samsun

Hatay

Bursa

Konya

Ankara

Giresun

Sivas

Eskişehir

Osmaniye

Tunceli

Çorum

Bingöl

Elazığ

Adana Mardin

Siirt

Nevşehir

Mersin

İzmir

Aydın Denizli

Uşak

Muğla

Sakarya Çankırı

METEK III 8MİLYON540BİN565,85 AVRO
BEGEP 5MİLYON138BİN340,47 AVRO
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PROGRAM YÖNETİM, İZLEME
VE DEĞERLENDİRME BİRİMİMİZDEN 

N+5 kuralı çerçevesinde beş yıl içinde kullanılması gereken 2014, 2015 ve 2016 
yılları için AB tarafından ülkemize tahsis edilmiş toplam 166 milyon Avroluk fonun 
tamamı tahsil edildi. 2020 yılında ise toplam 35 milyon Avroluk ödeme yapıldı. 
Denetim otoriteleri tarafından ödemelere ilişkin olarak yürütülen denetimlerde 
ise herhangi bir bulguya rastlanılmadı. 2021 yılında ise yapılan ödeme tutarı 
%44’lük bir artış göstererek 51 milyon Avroyu buldu. 

2021-2027 yıllarını kapsayan IPA’nın üçüncü dönemi kapsamında; eğitim, 
istihdam, sosyal koruma, sosyal içerme ve sağlık tematik önceliğine yönelik 
2022 yılı programlama çalışmaları tamamlanarak Komisyon’a sunuldu. 2023 yılı 
programlama çalışmalarına başlandı. Önceki IPA dönemlerine nazaran yıllık 
olarak yürütülen IPA III döneminin 2021 & 2022 yılları programlama çalışmalarına 
ilişkin Komisyon değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından söz konusu 
yıllara ait finansman anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. 

166 Milyon Avroluk
Fonun Tamamı Tahsil Edildi

FİNANSAL YÖNETİM BİRİMİMİZDEN

IPA III Dönemi 2022 Yılı 
Programlama Çalışmaları

Tamamlanarak Komisyon’a İletildi 
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IPA II Dönemi Sektörel
İzleme Toplantılarının Onuncusu 

3 Kasım 2021 Tarihinde Gerçekleştirildi

İESP SOP’un
Ara Değerlendirme Çalışması Tamamlandı

Birimimiz, IPA III döneminin hazırlıkları kapsamında Program Çerçeve Belgesi ve 
Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşmasına da görüş vererek Stratejik Yanıt Belgesinin 
sorumluluk alanındaki kısımları diğer ilgili birimlerle koordineli olarak tamamladı. 
İzleme çalışmalarıyla birlikte İESP SOP’un ara değerlendirme çalışması da 2021 
yılı içerisinde önemli ölçüde tamamlanmış olup çalışmanın 2022 yılının ikinci 
çeyreğinde sonlandırılması planlanmaktadır. 

İzleme çalışmaları kapsamında IPA II döneminde uygulamaya geçen 
operasyonların çıktıları ile sonuçları takip edilerek Sektörel İzleme Komitesi 
toplantılarına katılım sağlandı. 
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 Operasyon Faydalanıcıları için 9 adedi çevrimiçi, 1 adedi de Ankara 
dışında olmak üzere toplamda 11 adet eğitim verildi. Verilen eğitimler 
arasında “Türkiye ve AB’de Yoksullukla İlgili Temel Kavramlar, Ölçüm 
Yöntemleri ve İstatistikler”den “Yenilikçi Düşünme”ye, “MS Office 
Uygulamaları”ndan “Zaman Yönetimi”ne kadar pek çok başlık yer aldı.  

 Potansiyel ve Fiili Hibe Faydalanıcıları için ise 7 adedi çevrimiçi olmak 
üzere sözleşme yönetimi, izleme, şartname hazırlığı, PRAG kuralları ve 
Risk Değerlendirmesi konulu toplamda 19 eğitim düzenlendi.

 BEGEP ve TUYEP Hibe Faydalanıcılarına yönelik olarak düzenlenen Hibe 
Uygulama ve Raporlama Eğitimleri toplamda 154 hibe faydalanıcısının 
katılımıyla tamamlandı. 

 Toplamda 136 Hibe Faydalanıcısının katılımıyla NEET-PRO Hibe Programı 
kapsamında Tam Başvuru Eğitimleri düzenlendi. 

 Şubat ayında toplam 156 Hibe Faydalanıcısının katılımıyla çevrimiçi 
Hibe Uygulama Eğitimleri verildi.

2021 Yılında Neler Yaptık?

KAPASİTE GELİŞTİRME VE İLETİŞİM BİRİMİMİZDEN

Düzenlenen
Eğitimler
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 Teknik Yardım Projesi (TASOP)’un faaliyetlerinin takibi ve yönetimi haftalık 
olarak düzenlenen çevrimiçi toplantılar ile sağlandı. Başkanlığımız 
iletişim stratejisi çerçevesinde yer alan faaliyetlerin takibi ve uygulaması 
gerçekleştirildi.

Faaliyetler

 Sektörel İzleme Komitesi Toplantıları 6 ay ara ile hibrit olarak 2 kez 
gerçekleştirildi.

2MİLYON
kişiye

ulaştık.

 İletişim faaliyetleri altında ön görülmüş bütün 
promosyon malzemelerinin basımı tamamlandı 
ve dağıtımlarına devam edildi. Proje broşürü 
yenilenerek ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla 
paylaşıldı. 

 AB’de genç işsizliği ile mücadeleye yönelik tedbirler ve politikalar; iş gücü 
piyasasında geleceğin becerileri ve işin geleceği; sosyal girişimcilik ve 
sosyal yenilik, çalışma hayatı dengesi ve esneklik konularında 4 tematik 
çalışma raporu tamamlandı.

 2.070 gence  dijital beceri, meslek bulma, uygulamalı girişimcilik ve 
kurulum, bakım, servis alanlarında toplam 92 adet eğitim,

 800 işverene 32 adet eğitim, 

 1.800 gence girişimcilik ve finansal rehberlik hizmeti, 

 3.600 gence kariyer danışmanlığı ve rehberlik hizmeti verilecek.

 Yaklaşık 6.000 kadın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan 
         Çocuk Bakımı Kursu Belgesi’ne sahip olacak.

 Küçük çocuğu olan kadınların kayıtlı istihdama teşvik edilmesi ve 
kurumsal erken çocuk eğitim ve bakım hizmetleri alması hedefi 
doğrultusunda 10.250 kadına mali destek sağlanacak.

 Kadın istihdamının artırılması, kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve 
desteklenmesi yoluyla kadınların güçlendirilmesi hedefi kapsamında 
6.000 kadın ve 3.000 erkek eğitim ve hizmetlerden faydalanacak; 585 
kişiye yönelik kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecek.

 4.000 kadının, 4.000 kadın girişimci tarafından istihdam edilmesine 
destek verilecek.

IPA II DÖNEMİ’NE KISA BİR BAKIŞ

ZAMAN ÇİZELGESİ

05.01.2016
IPA-II Finansman 

Anlaşması 
imzalandı. 

31.07.2017
IPA-II kapsamında 
ilk operasyon 
onaylandı.

31.05.2018 
IPA-II kapsamında 
ilk mal alım 
sözleşmesi 
imzalandı. 

İstihdam, Eğitim 
ve Sosyal 
Politikalar Sektörel 
Operasyonel 
Programı 
onaylandı. 

05.01.2016

IPA-I Programı 
sona erdi. 

31.12.2017

06.12.2018
IPA-II kapsamında ilk 
teknik destek projesi 

başladı. 

10.12.2020
1000. Proje imzalandı. 

IPA-II kapsamında ilk 
hibe projesi başladı. 

28.09.2020

IPA-II Programı
sona erecek.

31.12.2025 

İESP SOP PROGRAMI

RAKAMLARLA İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI 2007-2013

RAKAMLARLA İNSAN 
KAYNAKLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL 
PROGRAMI 2007-2013

IPA I döneminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı (İKG OP) 

509,14 Milyon AVRO* 

936 Proje ile 
yüzbinlerce vatandaşımızın hayatı değişti. 

İstihdam 416 SÖZLEŞME
190,86 Milyon AVRO

223 SÖZLEŞME
127,81 Milyon 
AVRO

124 SÖZLEŞME
73,39 Milyon  
AVRO

159 SÖZLEŞME
94,97 Milyon   
AVRO

14 SÖZLEŞME
22,11 Milyon    
AVRO

Eğitim
Hayat Boyu
Öğrenme

So
sy

al
 

İç
er

m
e

Te
kn

ik
D

es
te

k

*Finansman tutarı %85 AB katkısı, %15 ulusal katkısından oluşmaktadır

AVRUPA BİRLİĞİ VE 
MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI IPA

1989 yılında kurulan Avrupa 
Birliği ve Mali Yardımlar 

Dairesi Başkanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 

sorumluluk alanına giren 
başlıklarda Avrupa Birliği ile 
müzakerelerin yürütülmesi, 

Avrupa Birliği’ne uyum 
kapsamında sağlanan 

mali desteklerin kullanımı 
ve bu doğrultuda yapılan 

uygulamaların yönetilmesi 
alanlarında faaliyet 

göstermektedir.

2007 – 2013 IPA I 
Dönemi’nde Başkanlık, 

İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi 

Operasyonel Programı 
Program Otoritesi olarak 

görev yapmıştır. 

2007 yılında Avrupa Birliği’nin aday 
ve potansiyel aday ülkelere sağladığı 
mali desteklerin Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı (Instrument for 
Pre-accession Assistance - IPA) adı 
altında birleştirilmesi ile Başkanlık, 
Bakanlığın faaliyet alanlarındaki 
fonların kullanımında lider rol 
üstlenmiş, 2012 yılından itibaren 
akredite edilerek, ilgili IPA fonlarının 
yönetilmesinden sorumlu “Program 
Otoritesi” olarak belirlenmiştir.

2014 – 2020 IPA II Dönemi’nde 
ise İstihdam, Eğitim ve Sosyal 
Politikalar Sektörel Operasyonel 
Programı Program Otoritesi 
olarak görev yapmaktadır. 

AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI

TRT FM’de yayınlanan
radyo spotumuz ile
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Başkanlığımızın Avrupa Birliği akreditasyonu kapsamında Birimimiz tarafından 
yürütülen iş gücü ve iş yükü analizi, eğitim planı ve takibi, personel performans 
değerlendirmesi, operasyonel hedeflerin belirlenmesi ve benzeri iş ve işlemlerin 
dijital ortamda daha hızlı, hatasız ve etkili şekilde gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla geliştirilen Human Resources Management System (HRMS) adlı 
sistemin tasarımında sona gelindi.

Human Resources
Management System (HRMS) Geliştirildi

Görünürlük ve tanıtım faaliyetleri kapsamında düzenli olarak aylık Sosyal Medya 
Paylaşım Planları hazırlanmaya ve yayınlanmaya başlandı. Etkili görseller, 
videolar ve metin içerikleri ile Başkanlığımız sosyal medya hesaplarının 
takip ve etkileşim oranları büyük ölçüde artırıldı. Faydalanıcı Kurumlarımızın 
görünürlük uzmanları ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilerek sosyal medya 
platformlarında projelerimizin ve faaliyetlerimizin görünürlüğünün artırılmasına 
yönelik iş birliği sağlandı.

Sosyal Medya ve Görünürlük 
Alanında Etkileşim Oranları Artırıldı 



49

2020 yılında Başkanlığmızın uzaktan eğitim platformu olarak kurulmuş olan 
İKG AKADEMİ, 2021 yılında Başkanlık personelimize yönelik eğitimlerimizin 
yanında, operasyon ve hibe faydalanıcılarımıza yönelik eğitimlerle de 
desteklenerek potansiyel faydalanıcılarımızın ve çok daha geniş kitlelerin 
erişimine açılmış oldu. Herkes için her yerden eğitim anlayışıyla faaliyetlerine 
devam eden platformda proje yönetimi ve uygulanmasına ilişkin pek çok 
çevrimiçi ders bulunuyor. Tüm faydalanıcılarımız için aynı zamanda bir ağ 
oluşturma ve bir araya gelme noktası olan platformda herkesin erişimine açık 
olan bir ortak etkinlik takvimi bulunuyor. Projelerin etkin ve verimli şekilde 
uygulanması ve yönetilmesi için gerekli rehberlere, İKG PRO’ya yönelik haber 
ve duyurulara da site üzerinden erişim sağlanıyor. 

Sizler de projenizi doğru ve etkili bir şekilde hazırlayabilmeniz ve 
uygulayabilmeniz için ihtiyaç duyacağınız bilgilendirme ve yönlendirmelerin 
hepsine akademi.ikg.gov.tr adresinde bulunan derslerimize kayıt olarak 
ulaşabilirsiniz. 

İKG AKADEMİ Aktif Hale Getirildi

akademi.ikg.gov.tr

http://akademi.ikg.gov.tr
http://akademi.ikg.gov.tr
http://akademi.ikg.gov.tr
http://akademi.ikg.gov.tr
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AB Komisyonu tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan rapor, 19 Ekim 
2021 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Genişleme Paketi 
kapsamında diğer aday ülkelerin raporlarıyla birlikte kamuoyuna açıklandı. 
Bakanlığımızın görev ve sorumluluğu olan alanlardaki son bir yıla ilişkin gelişmeleri 
içeren kısımların hazırlığı Daire Başkanlığımızın koordinasyonu ile Bakanlığımızın 
ilgili tüm birim ve kurumlarının katkılarıyla tamamlandı. Rapor yayınlanmadan 
önce Bakanlığımız adına hazırlanan katkılar, Komisyona iletilecek ülke katkısında 
yer almak üzere T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığına iletildi.

Raporun yayınlanmasının akabinde Bakanlığımızı ilgilendiren hususlar tespit 
edilerek ilgili bölümlerin Türkçe’ye çevirisi tamamlandı. İlgili bilgi notları ve 
karşılaştırmalı tablolar hazırlanarak maddi hatalara ilişkin düzeltmeler ve ek 
açıklamalar T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’na iletildi. 

2021 Türkiye İlerleme Raporu AB
Komisyonu Tarafından Kamuoyuna Açıklandı 

Türkiye-AT Ortaklık Konseyi sonrası kurulan ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı 
tarafından koordine edilen 8 alt komitenin beşine Bakanlığımızca doğrudan 
ve dolaylı olarak katılım ve katkı sağlanıyor. Bakanlığımız görev ve sorumluluk 
alanında yer alan hususlarda sunumlar ve bilgi notları hazırlanıyor, toplantılar 
takip ediliyor, AB Komisyonunca iletilen sorular yazılı ve sözlü bir şekilde 
cevaplanıyor. Avrupa Komisyonu veya AB Başkanlığı tarafından hazırlanan 
tutanak ve operasyonel sonuçlara ilişkin görüş ve katkılarımız iletiliyor. Bu 
çerçevede, 2021 yılı boyunca çevrimiçi olarak gerçekleştirilen alt komite 
toplantılarına katılım ve katkı sağlandı.

AB müzakere sürecinde
5 Alt Komiteye Katkı Sağlanıyor

AB İŞLERİ VE 
ULUSLARARASI PROJELER BİRİMİMİZDEN
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda ilgili tüm 
bakanlık ve kamu kurumlarının katkıları ile yürütülen ve hazırlanan Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik için aday ülkeler tarafından 2001 yılından beri hazırlanan 
Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı (ERP) Belgesi, 2022-2024 dönemi 
için hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Kararı olarak Avrupa Komisyonuna iletildi.

Söz konusu belgede her yıl düzenli olarak yapılan çalışma kapsamında 
istihdam alanına yönelik tedbir önerilerimize ilişkin kaydedilen ilerlemeler ve 
güncellemelerin yanı sıra yeni döneme ilişkin tedbir önerileri de sunuldu.

Bu çerçevede, 2021 yılında, 

 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) koordinasyonunda 
Katılım Öncesi ERP’nin 2022-2024 dönemi için 19 Ekim 2021 tarihinde 
çevrimiçi bir açılış toplantısı düzenlenerek çalışmalar başlatıldı. 
Başkanlığımız koordinasyonunda Bakanlığımızın ilgili birimleri ve 
kurumlarınca hazırlanan katkıların kontrolleri ve çevirileri yapıldı; 
Bakanlığımızın katkılarına ilişkin Türkçe ve İngilizce tablolar ile bilgi notları 
hazırlandı. Bakanlığımızın istihdam alanındaki katkıları hazırlanarak 24 
Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 
iletildi. 

 ERP hazırlıkları kapsamında Cumhurbaşkanlığı SBB ve Finans Mükemmeliyet 
Merkezi (CEF) iş birliğinde düzenlenen eğitimlere katılım sağlandı.

Yılda iki kez Avrupa Komisyonu temsilcileri ile yapılan izleme toplantılarında 
öngörülen tedbirlere ilişkin bilgilendirmenin yanı sıra istihdam ve sosyal politika 
alanına ilişkin Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilerek 
Cumhurbaşkanlığı SBB ve Avrupa Komisyonu iş birliğinde 2021 yılında Şubat ve 
Kasım aylarında Ülkemizin ERP çalışmalarına ilişkin çevrimiçi olarak iki toplantı 
düzenlendi.

ERP 2022-2024 kapsamında
İstihdam Alanında Tedbir Önerileri

Avrupa Komisyonu’na Sunuldu 
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Bakanlığımızın Program Otoritesi olduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II), 
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı’nın 10’uncu 
Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı 3 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

Başkanlığımızın eş başkanlığında ilgili tüm tarafların katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda sektöre genel bakış, projelere ilişkin son durum ve program hedeflerine 
yönelik ilerlemeler değerlendirildi.

Sektörel İzleme Komitesi
Temsilcileri 10. Kez Bir Araya Geldi

52

Duyurular
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%90’a
Ulaştı!

Sözleşmeye
Bağlama Oranı

BEGEP Protokolü İmzalandı;
İlk Eğitim Yapıldı

“İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” kapsamında 
2023 yılı sonuna kadar programlanabilecek toplam 323,6 milyon Avroluk fonun %90’ı 
sözleşmeye bağlandı. 

Bakanlığımızın Program Otoritesi olduğu IPA II, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar 
Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanan “Bütünleştirici Eğitim 
için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (BEGEP) Hibe Programı” 
çerçevesinde protokol imzası atıldıktan sonra gerçekleşen ilk ‘Hibe Projesi Uygulama 
Eğitimi’ 16-18 Kasım 2021 tarihleri arasında verildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü, T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu Temsilcisi ve Hibe Faydalanıcılarının katılımıyla açılışı yapılan eğitimde 
proje uygulama prensipleri ve ilgili süreçler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.
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Başkanlığımızın Sözleşme Makamı olduğu “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar 
Sektörel Operasyonel Programı” altında yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
Geliştirilmesi Hibe Programı” bünyesinde fonlanan “Yeraltı Kömür Madenlerinde 
Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü ile İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması” 
hibe projesi tanıtımı 3 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti.  

Dünya Madenciler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye’de Maden Yatırımlarının 
Bugünü ve Geleceği Forumu kapsamında gerçekleşen tanıtım programında açılış 
konuşması yapan Başkanımız Süreyya Erkan, Başkanlık tarafından en çok önem verilen 
konunun sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması olduğunu vurgulayarak, 
proje çıktılarının yalnızca bölge ile sınırlı kalmayacağını ve ülkemiz genelinde iş sağlığı 
ve güvenliği alanında yapılan çalışmalara büyük fayda sağlanacağının altını çizdi.

Önceliğimiz Sağlıklı ve 
Güvenli İş Ortamları



İSG Kültürü Yasal 
Çalışmalar Kadar Önemli

El Birliği,
Güç Birliği!

Türkiye’nin birçok ilinden kooperatif ortağı olan kadınların katılımıyla düzenlenen 
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi (WOMENCOOP) Projesi Açılış 
Toplantısı 14 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sayın Süreyya Erkan, 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı ve 
Birinci Müsteşarı Sayın Angel Gutierrez Hidalgo, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir 
Pakdemirli ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık’ın konuşmaları ile 
gerçekleşen toplantıda #elbirliğigüçbirliği mottosu ile projenin hedeflerine dikkat 
çekildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (ÇASGEM) “Eğitim ve 
Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi” kapsamında 13 
Aralık 2021 tarihinde “Türkiye’nin Güvenlik Kültürü Semineri” T.C. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Lutfihak Alpkan’ın da katılımıyla 
gerçekleşti. 

ÇASGEM Başkanı Kenan Yavuz’un açılış konuşmasıyla başlayan seminer T.C. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya 
Erkan’ın konuşmasıyla devam etti. 

Başkanımız Süreyya Erkan, ülkemizin son zamanlarda özellikle iş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) alanındaki uluslararası anlaşma hükümlerine uygun yasal düzenlemelere imza 
attığını belirtti. İSG kültürünün en az yasal çalışmalar kadar önemli olduğunu ifade 
eden Erkan, bu alanda farkındalığın artırılmasının temel hedeflerin arasında yer aldı-
ğını söyledi.
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Web sitemizi ziyaret ederek T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği 
ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel 
Operasyonel Programı ve Program kapsamında yürütülen projeler ile ilgili daha 
detaylı bilgi sahibi olabilir, hibe programlarına ve ihalelere ilişkin duyurularımızı takip 
edebilirsiniz.

Projeler Hakkında
Bilgi Edinmek için
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Başkanlığımız ve İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı 
kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilgili duyurularımızdan anlık olarak haberdar 
olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. 

Sosyal Medya
Hesaplarımızı

http://www.ikg.gov.tr/
http://www.ikg.gov.tr/
https://www.facebook.com/ikgpro
https://www.instagram.com/ikgpro/
https://twitter.com/IKGPRO
https://www.linkedin.com/in/insan-kaynaklar%C4%B1n%C4%B1n-geli%C5%9Ftirilmesi-program-otoritesi-004a5858/?originalSubdomain=tr


Uzaktan öğrenme ve iletişim platformumuz İKG Akademi hayata geçirildi. 
Platformda bulunan ücretsiz çevrimiçi dersler sayesinde proje yürütücülerimiz ve 
projelerimize başvurmak isteyenler, İESP SOP altındaki projelerin hazırlanması, 
seçilmesi, uygulanması, yönetilmesi ve izlenmesi konularında detaylı bilgi sahibi 
olabiliyor. İESP SOP faydalanıcılarına yönelik olarak tasarlanan İKG Akademi 
dijital öğrenme portalında herkesin erişimine açık dersler de bulunuyor. İESP SOP 
kapsamındaki gelişmelerin duyurulduğu ve etkinliklerin paylaşıldığı platform ile IPA 
fonlarının etkin kullanımına katkı sağlanıyor. 

akademi.ikg.gov.tr adresine giderek kayıt yaptırabilir, ücretsiz çevrimiçi 
derslerimizden faydalanabilir, İESP SOP kapsamındaki duyuru ve gelişmeleri takip 
edebilirsiniz.

Uzaktan Öğrenme ve 
İletişim Platformu
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http://akademi.ikg.gov.tr
http://akademi.ikg.gov.tr
http://akademi.ikg.gov.tr




Yeni yılda 
çalışmalarımıza
aynı heyecanla

yeni 
adresimizde

devam
ediyoruz.

Yeni  Adres imiz

S imon Bol ivar  Bulvar ı 
No:23,  Çankaya/Ankara

https://www.google.com/maps?q=%C3%87ankaya,+Simon+Bolivar+Blv+No:23,+06690+%C3%87ankaya/Ankara,+T%C3%BCrkiye&ftid=0x14d3457e6b089b15:0x5872e3cc02b024b0&hl=tr-TR&gl=tr&entry=gps&g_ep=CAISBjYuNDQuNBgAINeCAw%3D%3D&g_st=iw
https://www.google.com/maps?q=%C3%87ankaya,+Simon+Bolivar+Blv+No:23,+06690+%C3%87ankaya/Ankara,+T%C3%BCrkiye&ftid=0x14d3457e6b089b15:0x5872e3cc02b024b0&hl=tr-TR&gl=tr&entry=gps&g_ep=CAISBjYuNDQuNBgAINeCAw%3D%3D&g_st=iw


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla
Fondazione Giacomo Brodolini s.r.l. SB sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği ve

Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

İKG Akademiikg.gov.tr

http://www.ikg.gov.tr/
https://www.facebook.com/ikgpro
https://twitter.com/IKGPRO
https://www.instagram.com/ikgpro/
https://www.linkedin.com/in/insan-kaynaklar%C4%B1n%C4%B1n-geli%C5%9Ftirilmesi-program-otoritesi-004a5858/?originalSubdomain=tr
http://akademi.ikg.gov.tr
http://ikg.gov.tr

