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SGK’dan çalışan annelere aylık 
100 Avro kreş desteği...

Eğitimlerden 200 binin üzerinde kişi yararlandı 

10.250 kadına yaklaşık 26 milyon Avro destek verilecek

Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Program Dergisi
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İESP SOP 2014 - 2020
Proje ile  tüm faydalanıcıların 
kapasitesini geliştirerek, 
kaynakların etkili şekilde 
kullanılarak en yüksek verimin 
alınması hedefleniyor.

TUYEP ile Nitelikli 
İşgücü Sağlanacak

TUYEP Teknik Yardım 
bileşeninin uygulama süresi 36 
ay, bütçesi ise 4.737.073 Avro.
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SGK’dan çalışan 
annelere aylık 100 
Avro kreş desteği...
10.250 kadına yaklaşık 26 
milyon Avro destek
verilecek.

Liseye devam desteği 
sürüyor
Türkiye’de Okula Katılımın 
Artırılması için Şartlı Nakit 
Transferinin Etkisinin 
Güçlendirilmesi Projesi

Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar 
Sektörel Operasyonel Program Dergisi

Eylül 2020 - Sayı 10
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IPA I çerçevesinde yürütülen İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Ope-
rasyonel Programı’nda olduğu gibi 
IPA II çerçevesinde İstihdam, Eğitim 
ve Sosyal Politikalar Sektörü için de 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yar-
dımlar Dairesi Başkanlığı Program 
Otoritesi olarak  belirlendi. 

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığı, sektöre tahsis 
edilen kaynakların en verimli şe-
kilde kullanılmasını sağlamak için 
geçmişte edindiği bilgi, tecrübe ve 
ilgili paydaşlarla gerçekleştirdiği 
müzakereler temelinde İstihdam, 
Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel 
Operasyonel Programı’nı (İESP SOP) 
hazırladı.

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika-
lar Sektörel Operasyonel Programı 
çerçevesinde farklı kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği içerisinde uygulana-
cak 21 operasyonun hedefi;

•  İnsana yakışır işleri geliştirmek, 
istihdamı artırmak, politika yap-
ma ve uygulama süreçlerini güç-
lendirmek, 

• Sosyal ve ekonomik kalkınmayı 
destekleyen, istihdama hazırla-
yan, toplumun tüm kesimlerinin 
ihtiyaçları ölçüsünde eğitim al-
masına olanak tanıyan, esnek, 
şeffaf, yenilikçi ve kalite temelli 
bir eğitim sistemi kurmak, 

• İstihdam, sağlık ve sosyal koruma 
hizmetlerine erişimin kolaylaştı-

rılması ve kamu hizmetlerine eri-
şimde engellerin ortadan kaldırıl-
ması yoluyla dezavantajlı kişilerin 
içerilmesini sağlamak, 

• Türkiye’yi, Avrupa Sosyal Fonu 
Yönetimine hazırlamak. 

İstihdam, eğitim ve sosyal politika 
alanlarında kurumsal kapasiteyi 
geliştirme çalışmalarının yanı sıra, 
mevcut hizmet ve politikaların kap-
sayıcılığını ve bunların erişilebilirli-
ğini artırmak amacıyla 2014–2020 
yılları arasında İESP SOP altında yü-
rütülecek 21 operasyon; 

• Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 

• Sağlık Bakanlığı, 

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı (AÇSHB), 

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),

• Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 

• Mesleki Yeterlilikler Kurumu 
(MYK), 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürlüğü, 

• Fırat Kalkınma Ajansı, 

• Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eği-
tim ve Araştırma Merkezi (ÇAS-
GEM), 

• Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 

• Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde 
uygulanacaktır.

IPA II Döneminde Yürütülecek Projeler

İstihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında kurumsal kapasiteyi geliştirme 
çalışmalarının yanı sıra, mevcut hizmet ve politikaların kapsayıcılığını ve 
bunların erişilebilirliğini artırmak amacıyla 2014–2020 yılları arasında İESP 
SOP altında yürütülecek yirmi bir operasyon bulunuyor.
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İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika-
lar Sektörel Operasyonel Programı 
kapsamında gerçekleştirilen İESP 
SOP Teknik Yardım Projesi; başta 
yürütücü kurum Avrupa Birliği ve 
Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı 
olmak üzere İESP SOP kaynaklarını 
kullanacak tüm faydalanıcıların ka-
pasitesini geliştirerek, AB ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından tahsis edi-
len kaynakların etkili şekilde kulla-
nılmasını ve böylece programdan 
en yüksek verimin alınmasını hedef-
liyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuri-
yeti tarafından finanse edilen, Fay-
dalanıcısı ve Sözleşme Makamı Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığı olan İESP SOP 
Teknik Destek Projesi, 9 Ocak 2019 
tarihinde Fondazione Giacomo Bro-
dolini liderliğindeki konsorsiyum 
tarafından uygulanmaya başlandı.

36 ay süresince uygulanacak İESP 
SOP Teknik Destek Projesi ile 

• Faydalanıcı kurum olan AÇSHB 
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Baş-
kanlığına İESP SOP uygulamasın-
da destek ve yardım sağlamak, 
böylece programının hem etkili 
bir şekilde yönetilmesi hem de 
Avrupa Sosyal Fonunun gelecek-
teki yönetimi için kapasite artırıl-
ması,

• İstihdam, eğitim ve sosyal poli-
tika alanlarında gerekli politika-
ların yapımı, IPA fonlarının etkin 
kullanımı, müktesebat uyum-
laştırılması ile değerlendirme ve 

tematik izleme faaliyetlerinin yü-
rütülmesi için operasyon faydala-
nıcısı kurumların kapasitelerinin 
artırılması, 

• Potansiyel ve fiili yararlanıcıların 
proje hazırlama, uygulama ve yö-
netme kapasitelerinin artırılması,

• Kamuoyunun ve faydalanıcıların 
İESP SOP tarafından sağlanan 
fırsatlardan, uygulamalardan ve 
sonuçlarından haberdar olmaları 
ve bu konudaki farkındalıklarının 
artırılması amaçlanıyor.

İESP SOP Teknik Destek Projesi 
Hedef Grupları

• AÇSHB AB ve Mali Yardımlar Dai-
resi Personeli,

• Merkezi, bölgesel ve yerel, po-
tansiyel ve gerçek yararlanıcılar 
(operasyon ve/veya hibe faydala-
nıcıları),

• İŞKUR, MEB, AÇSHB, Sağlık Ba-
kanlığı, SGK, valilikler, belediyeler 
gibi merkezi düzeyde kamu kuru-
luşları ve Türkiye Belediyeler Birli-
ği, bölgesel kalkınma ajansları ve 
diğer ilgili bölgesel/yerel kamu 
kurum ve kuruluşları,

• Sendikalar, konfederasyonlar ve 
emtia borsaları, STK’lar, ticaret 
ve sanayi odaları, KOBİ’ler, KOBİ 
temsilcisi kurumlar, özel sektör, 
kooperatifler, meslek kuruluşları 
dahil olmak üzere sosyal ortaklar,

• Üniversiteler dahil eğitim kurumları,

• İlgili diğer kurumlar

İESP SOP 2014 – 2020
36 ay süresince uygulanacak İESP SOP Teknik Destek Projesi 
ile  tüm faydalanıcıların kapasitesini geliştirerek, AB ve 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından tahsis edilen kaynakların 
etkili şekilde kullanılması ve böylece programdan en 
yüksek verimin alınması hedefleniyor.
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IPA-I kapsamında 2007-2013 yılları arasında yürütülen

Avrupa birliği ve Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla 
509,7 milyon Avro bütçe oluşturuldu. Milli Eğitim ve 
Sağlık Bakanlıkları ile MYK, İŞKUR, SGK ve YURTKUR 
gibi ulusal kamu kurumları başta olmak üzere, 
Kalkınma ajansları, üniversiteler, belediyeler, sivil 
toplum örgütleri, TOBB, TESK, HAK-İŞ ve ATO gibi 
600 kurum ve kuruluşla çalışıldı.
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TÜRKİYE 
YETERLİLİKLER 
SİSTEMİNİN VE 
ÇERÇEVESİNİN 

UYGULANMASI 
OPERASYONU 

(TUYEP)

TUYEP ile 
Nitelikli 

İşgücü 
Sağlanacak

TUYEP Operasyonunun ama-
cı; Ulusal Mesleki Yeterlilik 
Sisteminin, MYK’nın ve pay-
daşlarının kapasitelerinin güç-
lendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesinin uygulanmasının 
desteklenmesi, VOC-Test Mer-
kezlerinin kurulmasının des-
teklenmesi ve bireylerin MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi 
olmalarının desteklenmesi yo-
luyla işgücü piyasasına nitelikli 
işgücü sağlanması olarak belir-
lendi. TUYEP Operasyonu, Tek-
nik Destek (hizmet), VOC-Test 
Merkezleri-III Hibe Programı ve 
Belgelendirme İçin Doğrudan 
Hibe-II olmak üzere üç bileşen-
den oluşuyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 
faydalanıcısı olduğu TUYEP 
Teknik Yardım bileşeninin uy-
gulama süresi 36 ay, bütçesi 
4.737.073 Avro’dur. Söz konusu 
proje ile MYK’nın, sınav ve bel-
gelendirme faaliyetlerini yü-
rütmek üzere MYK tarafından 
Yetkilendirilmiş Belgelendirme 
Kuruluşlarının ve ilgili paydaşla-
rın kapasitelerinin geliştirilmesi, 
ulusal yeterlilik sisteminin ve 
tüm kalite güvence süreçlerinin 

güçlendirilmesi, Türkiye Yeterli-
likler Çerçevesi’nin uygulanması 
ve yönetilmesi, MYK portalının 
geliştirilmesi hedefleniyor.

TUYEP teknik yardım projesi 25 
Kasım 2019 tarihinde gerçek-
leştirilen Başlangıç (Kick-Off ) 
Toplantısı ile resmen başlatıl-
dı. MYK, Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu, projenin Sözleş-
me Makamı olan Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
AB ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı, proje teknik destek 
ekibi ve yüklenici firma temsil-
cilerinin katılımlarıyla 6. Aylık 
Yönetim Toplantısı 13 Ağustos 
tarihinde online olarak ger-
çekleştirildi.  Söz konusu aylık 
yönetim toplantılarından dört 
tanesi yeni tip Koronavirüs ted-
birleri kapsamında video kon-
ferans yöntemiyle gerçekleşti-
rildi. Söz konusu aylık yönetim 
toplantılarında proje faaliyet-
lerinin takibi gerçekleştirilmiş, 
projenin uygulama dönemine 
yönelik gelişmeler tartışılmış 
ve gelecek dönem faaliyetleri-
ne ilişkin fikir alışverişinde bu-
lunuldu.

Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nun faydalanıcısı 

olduğu TUYEP Teknik 
Yardım bileşeninin 

uygulama süresi 36 ay, 
bütçesi 4.737.073 Avro.
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Dördüncü Aylık Yönetim Video 
Konferans Toplantısı (20 Mayıs 2020)

İkinci Aylık Yönetim Toplantısı (26 Şubat 2020)

Proje kapsamında hâlihazırda, 
eğitim ihtiyaç analizinin gerçek-
leştirilmesi, proje logosunun ve 
web sitesinin hazırlanması, proje 
yönetim sistemi yazılımının ge-
liştirilmesi, farkındalık artırma ça-

lışmaları kapsamında bir iletişim 
stratejisinin hazırlanması, MYK ve 
TYÇ mevzuatı ile MYK kalite gü-
vence sisteminin gözden geçiril-
mesi ve iyileştirilmesi vb. çalışma-
lar yürütülüyor. 

Başlangıç toplantısından bugüne kadar; MYK, AB 
Türkiye Delegasyonu, projenin Sözleşme Makamı olan 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali 
Yardımlar Dairesi Başkanlığı, proje teknik destek ekibi 
ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımlarıyla 6 adet 
aylık yönetim toplantısı yapıldı.
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Kurumsal Çocuk Bakım 
Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı 

Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi Projesi

SGK, Çocuğunu 
Kreşe Gönderen 

Çalışan 
Annelere 

Aylık 100 Avro 
Destek Veriyor

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri 
Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi Projesi, Türkiye 
Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ta-
rafından ortaklaşa finanse edilen 
ve Sosyal Güvenlik Kurumu tara-
fından yürütülen bir mali destek 
uygulaması. Proje, kadınların işgü-
cüne katılımını ve çalışan kadın-
ların kayıtlı istihdamını artırmayı, 
çalışan annelerin iş-yaşam denge-
si kurmalarına destek olmayı, ço-
cukları kurumsal bakım hizmetleri 
ile tanıştırarak, erken çocukluk dö-
nemi eğitimlerine katkı sağlamayı 
amaçlıyor. Proje, ayrıca çalışma ve 
yaşam koşullarının iyileştirilme-
sine ve sürdürülebilir büyümeye 
etki etmeyi hedefliyor.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Sayın Zehra Züm-
rüt Selçuk’un duyurusunu yaptığı 
projenin ön kayıtları 15 Ekim 2019 
tarihinde alınmaya başlandı ve 

annelerin yoğun ilgisi ile yakla-
şık 115.000 ön kayıt aldı. 1 Kasım 
2019’dan itibaren, 0-60 ay arasın-
da çocuğu olan  4/a sigortalısı ola-
rak bir işverenin yanında çalışan 
ve proje şartlarını sağlayan 9797 
faydalanıcı annenin kesin kaydı 
gerçekleştirildi.

Ocak 2020’de başlayan mali destek 
ödemelerinde, 5 aylık süre zarfında 
toplam 37.113 mali destek öde-
mesi ve 9.486 anneye tek seferlik 
olmak üzere 100 avro kırtasiye 
ödemesi ile toplam 4.657.700 Avro 
destek sağlandı.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye www.
sgkkurumsalcocukbakimi.org web 
sitesinden ve sgksigortalianne sos-
yal medya hesaplarından ulaşabi-
lirsiniz.

Eylül 2020 - Sayı 10
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Ön kayıt işlemleri halen 
Elazığ ve Malatya illeri 
için devam ederken, 8 

yerel proje ofisinde hem 
sistemden ayrılan annelerin 
yerine yeni faydalanıcıların 

kesin kayıt işlemlerinin 
yapılması, hem de projeden 
faydalanan annelere destek 

sağlanması için yoğun bir 
mesai harcanıyor.

Kadınlar için yeni ve sigortalı gelir 
kaynağı: Evde çocuk bakımı  

Projenin çıkış noktasını, kadınların 
çalışsalar bile gelir seviyelerinin dü-
şüklüğü ve çocuk bakım hizmetleri-
nin yetersizliği nedeniyle doğumdan 
sonra istihdama tekrar katılım oranla-
rının düşük olması oluşturdu. 
Projeye ilham veren bir başka etken 
ise ev hizmetlerinde çalışan kadın-
ların kayıt dışı çalışan bir iş gücü ol-
masıydı. Bu çerçevede “Evde Çocuk 
Bakımı Projesi’yle bir yandan çocuk 

bakıcısı istihdam etmek isteyen ka-
dınlar desteklendi diğer yandan da 
binlerce kadına çocuk bakarak gelir 
elde etme ve kayıtlı çalışma fırsatı 
sağlandı. Proje kapsamında yaklaşık 
15.000 bakıcı kayıt altına alındı.
Proje, sosyo-ekonomik gelişmişlik dü-
zeyleri, sigortalı çalışan kadın sayıları, 
bir yılda annelik iznine ayrılan ortala-
ma çalışan kadın sayıları, nüfus oran-
ları dikkate alınarak, ilk olarak İzmir, 
Bursa, Antalya illerinde uygulanmaya 
başlandı, daha sonraki süreçte İstan-
bul ve Ankara da dahil edildi.

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde 
uygulanmakta olan projeyle, aylık ortalama 10.250 kadına yaklaşık 26 
milyon Avro destek aktarılması planlanıyor.
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Sayın Bakanımız Zehra Züm-
rüt SELÇUK’un 2019 Yılı Bütçe 
Sunumunda yer alan “Başarıyla 
uyguladığımız Şartlı Eğitim Yar-
dımımızı geliştirmeye devam 
edeceğiz.” ifadesinden hare-
ketle geliştirilen, Avrupa Birliği 
ve Türkiye Cumhuriyeti ortak 
finansmanıyla yürütülen “Tür-
kiye’de Okula Katılımın Artırıl-
ması İçin Şartlı Nakit Transfe-
rinin Etkisinin Güçlendirilmesi 
Projesi” ile Şartlı Eğitim Yardımı 
(ŞEY) alan lise çağındaki yok-
sul aile çocuklarının erken okul 
terk oranlarının sosyal yardım 
ve sosyal hizmet faaliyetleriyle 
önlenmesi amaçlanıyor.

Toplam 29.650.000 avro değe-
rindeki Operasyon bütçesinin 
% 85’i AB ve % 15’lik kısmı ise 
eş finansman kapsamında Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı kaynakları ile karşıla-
nıyor.

Operasyonun doğrudan hibe 
projesi kapsamında 27.000.000 
Avro değerindeki Proje kayna-
ğı kullanılarak, hâlihazırda ŞEY 
2019 yılı Eylül ayı yararlanıcısı 
olan 9, 10, 11, 12. sınıf öğrenci-

si 325.415 kişi (165.112 kadın, 
160.303 erkek) 50 avro karşılığı 
315,77 TL nakdî destek aldı.

İkinci ödeme dönemi olarak 
ŞEY 2020 yılı Ocak ayı yarar-
lanıcısı olan 9, 10, 11, 12. sınıf 
öğrencisi 327.741 kişi (166.743 
kadın, 160.998 erkek) 32,73 
avro karşılığı 214,44 TL nakdî 
destek almıştır. Her iki ödeme 
döneminde de fayda sahipleri-
ne desteklerini PTT üzerinden 
çekebilmeleri için 6 aylık bir 
süre tanındı.

Operasyon kapsamında ka-
lan 2.650.000 milyon Avro ile 
hizmet alımı yapılarak kamu-
oyunda projeye dair farkında-
lığın geliştirilmesi için çeşitli 
görünürlük ve farkındalık çalış-
maları yürütülecektir. Buna ek 
olarak, fayda sahiplerinin okulu 
erken bırakma riskleri üzerinde 
doğrudan ya da dolaylı etkisi-
nin olması öngörülen aktif bir-
takım önlemler ve bu problemi 
bilimsel yöntemlerle inceleyen; 
eğitim, danışmanlık, rehberlik, 
anket, çalıştay ve etki değer-
lendirme çalışması gibi aktivi-
teler gerçekleştirilecek.

Liseye Devam 
Desteği için 
Buradayız...

“Başarıyla 
uyguladığımız 

Şartlı Eğitim 
Yardımımızı 

geliştirmeye 
devam 

edeceğiz.”

Türkiye’de Okula 
Katılımın Artırılması 

için Şartlı Nakit 
Transferinin Etkisinin 

Güçlendirilmesi 
Projesi
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Operasyonun doğrudan 
hibe projesi kapsamında 
27.000.000 Avro değerindeki 
Proje kaynağı kullanılarak, 
hâlihazırda ŞEY 2019 yılı 
Eylül ayı yararlanıcısı olan 
9, 10, 11, 12. sınıf öğrencisi 
325.415 kişi (165.112 
kadın, 160.303 erkek) 
50 avro karşılığı 315,77 TL 
nakdî destek aldı.

Proje kapsamında hedef kitleye ulaşmayı sağlayan basılı malzemeler üretilip, dağıtıldı.
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Bütünleştirici Eğitim 
İçin Özel Eğitim 
Hizmetlerinin 
Kalitesinin 
Artırılması İçin 
Teknik Yardım 
(BEGEP)

Bütünleştirici Eğitimin 
Geliştirilmesi Projesi ile 
“Farklılıklarımızla 
Bir Bütünüz”

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuri-
yeti tarafından finanse edilen, Millî 
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür-
lüğünün Operasyon Faydalanıcısı 
olduğu “Bütünleştirici Eğitimin Ge-
liştirilmesi Projesi” (BEGEP), Ağustos 
2019 tarihinde, “Millî Eğitim Bakan-
lığı 2023 Eğitim Vizyonu” ile uyumlu 
bir şekilde ülkemizdeki bütünleştir-
me çalışmalarında aktif rol alan tüm 
paydaşların katılımı ile bütünleştiri-
ci bir eğitim modeli oluşturma he-
defiyle yola çıktı. 

Proje kapsamında, öğrencilerin özel 
eğitim ihtiyaçlarına uygun eğitim 
ortamlarının yaratılması ve sunulan 
kaynaştırma/bütünleştirme uygu-
lamalarının kalitesinin artırılması 
yoluyla tüm öğrencilerin topluma 
entegrasyonunun sağlanması he-
defleniyor. 

Projenin hedef gruplarını örgün 
eğitim kurumlarında görev yapan 
öğretmen ve idareciler, rehberlik 
ve araştırma merkezleri çalışanları, 
aileler ve konuyla ilgili çalışmalar 
yapan sivil toplum kuruluşları oluş-
turuyor.

BEGEP; rehberlik öğretmenleri, 
özel eğitim öğretmenleri ve örgün 
eğitim kurumlarında görev yapan 
öğretmenlere yönelik hazırlana-
cak olan eğitimlerin yanı sıra hedef 
grupların farkındalığının artırılması-
na yönelik kampanyaların da uygu-
lanacağı bir çatı altında toplanıyor. 
Bu çerçevede, 12 pilot ilde görev 
yapan 5000 öğretmen ve okul yö-
neticisi verilen eğitimlerden ya-
rarlanacaktır. Buna ek olarak, 700 
BİLSEM öğretmeninin de STEM eği-
timlerinden faydalanması sağlana-
caktır. Operasyon süresince ayrıca, 

Proje kapsamında, 
öğrencilerin özel eğitim 

ihtiyaçlarına uygun 
eğitim ortamlarının 

yaratılması ve sunulan 
kaynaştırma/bütünleştirme 
uygulamalarının kalitesinin 

artırılması yoluyla tüm 
öğrencilerin topluma 

entegrasyonunun 
sağlanması hedefleniyor. 
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biri okul yöneticilerine diğeri aileler 
ve sivil toplum kuruluşlarına yöne-
lik olmak üzere iki tane farkındalık 
kampanyası düzenlenecek. 

Bu kapsamda düzenlenen Açılış 
Konferansı, 17 Aralık 2019 tarihinde 
kamu kurum ve kuruluşlarının, üni-
versitelerin ve sivil toplum kuruluş-
larının temsilcilerinin katıldığı farklı 
ve renkli bir etkinliğe sahne oldu. 

Farkındalık artırma bileşeni kap-
samında 9 Ocak 2020 tarihinde 
gerçekleşen diğer bir etkinlik ise; 
STK temsilcileriyle özel eğitim ve 
kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi 
konusunda koordinasyon ve iş birli-
ğinin sağlanmasını amaçlayan “Sivil 
Toplum Kuruluşları ile İş Birliğinin 
Güçlendirilmesi Çalıştayı” oldu. Ça-
lıştay Sivil Toplum Kuruluşlarının 
yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Bunun yanı sıra, 
“BENİM HİKÂYEM” 
isimli ULUSAL KISA FİLM 
YARIŞMASI başvuru 
süreci devam ediyor. 
Yarışma kapsamında 
çekilecek olan kısa 
filmlerin, toplumu 
bütünleştirici eğitimin 
önemi konusunda 
bilgilendiren, değişimin 
başarılabileceğine 
inanmalarını sağlayan 
filmler olması bekleniyor. 
Yarışmanın son başvuru 
tarihi ise 16 Ekim 2020.

Projenin hedef gruplarını 
örgün eğitim kurumlarında 
görev yapan öğretmen 
ve idareciler, rehberlik 
ve araştırma merkezleri 
çalışanları, aileler ve konuyla 
ilgili çalışmalar yapan 
sivil toplum kuruluşları 
oluşturuyor.
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BİLGEİŞ Hedeflerine Ulaştı

Temel amacı işçi ve işverenlerin 
yeni teknolojilere uyum sağlama-
sı olan Bilgeİş (İşçi ve İşverenlerin 
Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Yoluyla Geliştirilme-
si Projesi) kapsamında, içerisinde 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) 
alanında 100 adet e-eğitim ba-
rındıran, açık eğitim formatında, 
kolay ulaşılan ve herkesin ücretsiz 
yararlanabildiği bir e-öğrenme 
portalı olan bilgeis.net kuruldu. 
Aralık 2015 - Ağustos 2017 tarih-
leri arasında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) tarafından 
yürütülen operasyon, Avrupa Bir-
liği Katılım Öncesi Mali Yardım 
aracı IPA I kapsamında Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığınca yürütülen 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilme-
si Operasyonel Programı altında 
uygulandı. Teknik destek ve hibe 
bileşenleri çerçevesinde yürütü-
len operasyon bütçesinin yüzde 
85’i Avrupa Birliği, yüzde 15’i ise 
ulusal kaynak kullanılarak hayata 
geçirildi. 

BİT kullanımını ve hayat boyu 
öğrenmeyi yaygınlaştırmayı ve 
işçi-işveren uyumunu geliştir-
meyi hedefleyen projenin uygu-
lama döneminde, 70970 çalışan 
ve 7633 işveren faydalanırken 
125.000’den fazla sertifika verildi. 

Ulaşılan bu sayılarla proje başlan-
gıç aşamasında belirlenen hedef-
lerin üzerine çıkıldı. Projenin he-
deflerine ulaşabilmesi için Avrupa 
Birliği kurumlarında uygulanan, 
BİT için kariyer geliştirme, BİT ile 
ilgili sektörlerde iş piyasası bek-
lentileri, online BİT eğitimleri ile 
ilgili en iyi uygulamalar yerinde 
incelendi. Beşeri sermaye yatı-
rımlarının artırılmasının önemine 
vurgu yapan proje kapsamında 
Ar&Ge faaliyetlerini desteklemek 
amacıyla Hackathon etkinlikleri 
gerçekleştirildi. 

Eğitim İhtiyaçları 5 Pilot İlde Be-
lirlendi

Eğitimlerin hazırlanma sürecinde 
Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep 
ve Eskişehir’de faaliyet gösteren 
işçi ve işverenlerin eğitim ihtiyaç-
ları belirlendi. Bu illerde toplamda 
176 kişinin katılımı ile birer günlük 
toplantılar düzenlendi. Projenin 
sürdürebilirliği noktasında 5 ilden 
54 paydaş ile ODTÜ arasında res-
mi protokoller imzalandı. Yine bu 
5 pilot ilde e-öğrenme hakkında 
farkındalığın artırılması amacıy-
la 160 kişinin katıldığı seminerler 
düzenlendi; faydalanıcı, paydaş ve 
KOBİ’ler için çalışma ziyaretleri ya-
pıldı. Ayrıca kamuoyunda portalın 
bilinirliğinin artırılması amacıyla 
ODTÜ yerleşkesinde yaklaşık 1000 
kişilik bir teknoloji koşusu etkinli-
ği gerçekleştirildi. 
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Bilgeİş Projesi özellikle ülkemizdeki 
KOBİ çalışan ve yöneticilerine yönelik 
dersler oluşturma hedefiyle yola 
çıksa da, çok geniş ve farklı kitlelerin 
beğenisini kazandı. Çalışmayan kişiler, 
dezavantajlı bireyler, lise ve üniversite 
öğrencileri dahil pek çok kullanıcı 
Bilgeİş Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerini 
(KAÇD) tamamlayarak sertifika sahibi 
oldu. Portaldaki 100 dersin de kolay 
tamamlanabilir modüler yapısı, 
etkileşimli uygulamalar ve gerçek hayat 
örneklerine dayalı videolar ile Bilgeİş’in 
kısa zamanda ülkemizin en çok 
tercih edilen KAÇD Portalı olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 
ODTÜ GİSAM Başkanı

Bilgeİş projesi ODTÜ’nün topluma 
hizmet kapsamında gerçekleştirdiği 
bir projedir. Ücretsiz ve kaliteli 
eğitimlerin Türkçe olarak sunumunda 
iş dünyası ve üniversite işbirliğinden 
yararlanılmış ve Avrupa Birliği 
uyum çerçevesinde ülkemizdeki 
insan kaynaklarının geliştirilip 
güçlendirilmesine yönelik problemlere 
farklı açılardan çözüm sunulmuştur. 
Bilimsel katkı açısından baktığımızda, 
proje ile ilgili 2 adet doktora tezi 
çalışması devam etmektedir. 
Uluslararası literatüre oldukça 
önemli katkı sağlayabilecek bir 
kitapta projenin tanıtımına dair 
bir bölüm yayınlanmış ve projenin 
etkilerine yönelik bir bölüm de, 
farklı bir kitapta şu an yayın 
aşamasındadır. Ayrıca projeyle ilgili 
yurtiçi ve yurtdışı konferanslarda 
pek çok sunum gerçekleştirilmiş, tam 
metin bildiriler yayınlanmıştır.

Sezin ESFER 
ODTÜ Doktora Öğrencisi 
ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi

KOBİ çalışan ve işverenlerinin 
mesleki kapasitelerinin artırılması, 
teknolojiye uyumu geliştirilmiş bir 
iş gücü piyasası oluşturulmasına ve 
Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin 
geliştirilmesine destek vermek 
hedefleriyle Bilgeİş hizmete devam 
etmektedir. Her ne kadar iş dünyası 
yönetici ve çalışanlarına yönelik dersler 
hazırlanmış olsa da öğrenmek ve 
kendini geliştirmek isteyen herkese açık 
olarak hazırlanan Bilgeİş dersleri, hem 
teknik becerilere yönelik hem de kişisel 
gelişime yönelik konuları içermektedir. 
Bilgeİş dersleri hedefe yönelik, kısa 
sürede tamamlanabilen, Türkçe bilgiye 
ulaşmanın mümkün olmadığı pek 
çok güncel konuda pratik ve güvenilir 
bilgi sunan yapısı ile oldukça dikkat 
çekmiş ve yalnızca üniversitemizin değil 
tüm Türkiye’nin projesi haline gelmesi 
hedeflenmiştir.

Nergis A. Gürel Köybaşı
ODTÜ Araştırma Görevlisi
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi

Eğitimlerinden 100 binin Üze-
rinde Kişi Yararlandı 

Ağustos 2020 itibariyle, Bilgeis.net’e 
kayıtlı katılımcı sayısı 200.000’i geç-
ti. Bu katılımcıların yaklaşık yüzde 
60’ı Türkiye’nin 5 büyük kentinden 
(İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 
Antalya) portala kayıt oldu. “Tüm 
Türkiye için Ücretsiz Eğitimler” slo-
ganıyla yola çıkan bilgeis.net diğer 
ülkelerden de katılımcıların ilgisini 

çekti. Katılımcıların yüzde 57.3’ü er-
keklerden oluşurken yüzde 42.7’sini 
ise kadınlar oluşturdu. Ortalama ka-
tılımcı yaşının 27 olduğu portalda 
katılımcıların yaşları 13 ile 70 arasın-
da değişmektedir.

En Çok İlgi Gören Eğitim: “Dro-
ne’lar ve Ticari Amaçlı Kullanımı” 

“Kişisel Stres Yönetimi”, “Zor İnsan-
larla Baş Etme”, “Liderlik”, “Python”, 

“Genel İş Sağlığı ve Güvenliği” gibi 
sertifika programlarının yer aldı-
ğı projede bu programlara katılım 
yoğundu. En çok ilgiyi, geleceğin 
meslekleri derslerinden “Dronelar 
ve Ticari Amaçlı Kullanımı”görür-
ken, onu “3 Boyutlu Yazıcı Tekno-
lojisi” dersi takip etti. Bunların yanı 
sıra “Kobiler için Sanal Gerçeklik”, 
“Lilypad ile Giyilebilir Teknolojiler” 
dersleri de yoğun ilgi gördü. 



İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı 
Teknik Destek Projesi
Technical Assistance for Institutional Capacity Building for the Implementation of 
Employment, Education and Social Policies Sectoral Operational Programme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın Program otoritesi olduğu, 
IPA I ve II kapsamında hayata geçirilen 
bine yakın proje ile; istihdamın, eğitim 
kalitesinin ve sosyal kapsayıcılığın 
artırılması yoluyla yüzbinlerce 
vatandaşımız desteklendi ve 2025 yılına 
kadar devam edecek. 
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