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Avrupa Birliği daha önce çeşitli programlar altında aday ve 
potansiyel aday ülkelere sağladığı mali yardımları 2007 yılı 
itibariyle yeni bir mali perspektif çerçevesinde Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirmiştir. IPA, 2007-2013 dönemi 
için Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde olan aday ve potansiyel 
aday ülkelere kurumsal kapasite, sınır ötesi işbirliği, insan 
kaynaklarının geliştirilmesi, rekabet edebilirliğin geliştirilmesi, 
kırsal kalkınma alanlarında  destek sağlamayı, böylelikle ülkelerin 
ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmalarına  katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir. IPA kapsamında sağlanacak yardımlar için 
belirlenen beş bileşenden dördüncüsü olan “İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi” bileşeni kapsamında ise, aday ve potansiyel aday 
ülkelerin insan kaynakları kalitesinin ve istihdam olanaklarının 
artırılması amaçlanmaktadır. 
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Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)  

İNSAN KAYNAKLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ BİLEŞENİ 
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IPA yapılanması kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Türkiye’de IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşeninin 
Program Otoritesi olarak tayin edilmiştir. Bu kapsamda,  Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde 
2007-2011 dönemini kapsayan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı’nı (İKG OP) hazırlamıştır.

İKG OP, Avrupa Birliği (%85) ve Türkiye (%15)  tarafından ortaklaşa 
finanse edilecek olan, toplamda yaklaşık 350 milyon Avro fonun 
kullanılacağı öncelik alanlarını,bütçesel dağılımını, kullanılacağı 
coğrafi bölgeleri, desteklenebilecek faaliyetleri, ulaşılması 
düşünülen hedefleri, fonların harcanması için gerekli koşulları ve 
yapıları ortaya koyan temel strateji belgesidir. Bu fonlar, ulusal 
düzeyde İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, TOBB, gibi kurumlar 
tarafından yürütülen büyük projeler ile yerel düzeyde belediyeler, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar gibi aktörler 
tarafından yürütülen hibe projeleri aracılığıyla kullanılmaktadır.
 
Program kapsamında teknik yardım hariç dört öncelik ekseni 
(müdahale alanı) ve bu öncelik eksenleri altında on tedbir (alt hedef) 
belirlenmiştir. Hibe projeleri Operasyonel Programın istihdam, 
eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme olarak belirlenen 
öncelikleri çerçevesinde hazırlanan hibe programları altında 
yürütülmektedir. 

Bölgesel odaklanma yaklaşımına sahip olan İKG OP’nin ilk versiyonu 
2007-2009 dönemine ait bütçe planlamasını ve hedefleri içeren bir 
belge olarak hazırlanmıştır. Ardından, İKG-OP’nin revizyonu için 
gerekli performans değerlendirmeleri gerçekleştirilmiş ve bütçesel 
dağılım yeniden belirlenerek 2010-2011 dönemi için belge üzerinde 
gerekli değişiklikler yapılmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından 
onaylanarak nihai haline kavuşan İKG OP’nin (2010-2011) bu ikinci 
versiyonunda, Ülkemizin sosyal politika ve istihdam alanındaki 
durumu ile Operasyonel Programın önceliklerinin ve tedbirlerinin 
ele alındığı kısımlarda herhangi bir değişikliğe gidilmemiş, sadece 
göstergeler ve mali tablolar ile idari yapılanmaya ilişkin bazı 
kısımlar revize edilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 
OPERASYONEL PROGRAMI  (İKG OP)



Yeni İKG OP, bütçe tahsisatının öncelikler ve tedbirler bazında 
yeniden dağıtılması dışında, söz konusu bütçenin harcanabileceği 
coğrafi bölgeler açısından yeni bir yaklaşım getirmektedir. Daha 
önceden, ulusal düzeyde harcanmak üzere ayrılan % 20’lik bütçe 
payı haricindeki tahsisat miktarının tamamı sadece gayri safi yurtiçi 
gelir ortalaması Türkiye ortalamasının % 75’inin altında bulunan 
12 NUTS II bölgesinde (43 ilde) kullanılabiliyorken, getirilen yeni 
yaklaşım sayesinde bütçenin bir miktarının geriye kalan 14 NUTS II 
bölgesinde kullanılabilmesinin yolu açılmıştır.

Tablo 1: 
12 NUTS II bölgeleri ve Büyüme Merkezleri 
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12 NUTS II bölgeleri Büyüme Merkezleri Artalanlar

TR A2: Ağrı, Kars, Iğdır, 
Ardahan Kars Ağrı, Iğdır, 

Ardahan 

TR B2: Van, Muş, Bitlis, 
Hakkâri Van Muş, Bitlis, 

Hakkari 

TR C3: Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt Batman Mardin, Şırnak, 

Siirt 

TR A1: Erzurum, Erzincan, 
Bayburt Erzurum Erzincan, Bayburt 

TRC2: Şanlıurfa, Diyarbakır Diyarbakır, Şanlıurfa 

TR C1: Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis Gaziantep Adıyaman, Kilis 

TR 72: Kayseri, Sivas, 
Yozgat Kayseri, Sivas Yozgat 

TR 90: Trabzon, Ordu, 
Rize, Giresun, Artvin, 
Gümüşhane 

Trabzon 
Ordu, Rize, 
Giresun, Artvin, 
Gümüşhane 

TR B1: Malatya, Elazığ, 
Bingöl, Tunceli Elazığ, Malatya Bingöl, Tunceli 

TR 82: Kastamonu, Çankırı, 
Sinop Kastamonu Çankırı, Sinop 

TR 83: Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya Samsun Tokat, Çorum, 

Amasya 

TR 63: Hatay, 
Kahramanmaraş, Osmaniye Kahramanmaraş Hatay, Osmaniye 



Yapılan yeni düzenleme ile toplam fon miktarının en az %55-60’lık 
kısmının 12NUTS II bölgesinde, % 20-25’lik kısmının ise (12 NUTS 
II bölgesindeki kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilen 
projelere öncelik vermek kaydıyla) geriye kalan 14 NUTS II 
bölgesindeki projeleri desteklemek amacıyla kullanılabileceği 
kararlaştırılmıştır. 

AB tarafından hazırlanan taslak Çok Yıllı Mali Çerçeve Belgesi 
(MIFF) uyarınca, 2012-2013 dönemi için İKG OP’ye yaklaşık 195 
Milyon Avro daha eklenmesi beklenmektedir. 

2012-2013 dönemi için İKG OP’de yapılacak yeni revizyon ile  
2014-2020 dönemini kapsayacak olan yeni İKG OP’nin hazırlıklarına 
katkı sağlamak üzere, yereldeki verilerin ve toplanmasını, 
bölgelerin ihtiyaç ve önceliklerinin tespit edilmesini amaçlayan 
Bölgesel İhtiyaç Analizi çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte 
bahsi geçen çalışmaların yanında, çeşitli çalıştaylar ve toplantılar 
yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşların 
gerek programın içeriği gerekse programın uygulanmasına ilişkin 
teknik konular hakkında diğer yollardan ileteceği görüş, öneri 
ve eleştiriler dikkate alınacak ve büyük bir titizlikle programa 
aktarılmaya çalışılacaktır. 
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ÖNCELİK EKSENİ: 
İSTİHDAM 

Bu öncelikle, kapsayıcı bir eğitim ve mesleki eğitim politikası 
çerçevesinde özellikle kadınları ve gençleri istihdama çekmek ve 
sürekli olarak istihdamda tutmak amaçlanmaktadır. Diğer amaçlar 
kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kamu istihdam hizmetlerinin 
iyileştirilmesi, daha kaliteli hizmet sağlanması ve daha etkin işgücü 
piyasası politikalarının uygulanmasıdır. 2007-2011 için yaklaşık 150 
milyon Avro kaynak ayrılan bu öncelik altında yer alan tedbirler ve 
operasyonlar şunlardır: 
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• Tedbir 1.1: Önceden tarımda çalışanlar dâhil olmak 
üzere, kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın 
istihdamının artırılması.

Kadın İstihdamının Artırılması Operasyonu

Kadınların istihdamının önündeki 
engellerin kaldırılması, daha fazla 
sayıda kadının daha iyi koşullarda 
istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. 
İşgücünün dışında kalmış olan 
kadınlar, tarımda istihdam 
edilenler dâhil olmak üzere bakım 
sorumlulukları nedeniyle işgücünün 
dışında kalmış kadınlar operasyonun 
hedef grubunu oluşturmaktadır. Söz 
konusu operasyonun faydalanıcısı 
Türkiye İş Kurumu’dur.

• Tedbir 1.2: Genç istihdamının artırılması.

Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Etkin aktif işgücü önlemleri ile gençlerin işgücü piyasasına 
entegrasyonunun teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Faydalanıcısı 
Türkiye İş Kurumu olan 27 milyon Avro bütçeli operasyonun 24 ay 
sürmesi planlanmaktadır.
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• Tedbir 1.3: Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi.

Kayıtlı İstihdamın Teşvik 
Edilmesi Operasyonu 

Operasyonun amacı kayıtlı 
istihdamın teşvik edilmesi için 
Sosyal Güvenlik Kurumu ve 
diğer ilgililerin kapasitesinin 
artırılması için teknik destek 
sağlanması ve ilgili kurumların 
bu alanda stratejilerinin 
hazırlanması ve uygulanması 
için destek verilmesi olarak 
belirlenmiştir. 21 ay sürecek, 15 
milyon Avro bütçeli operasyonun 
faydalanıcısı Sosyal Güvenlik 
Kurumu’dur. 

• Tedbir 1.4: Kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin 
artırılması.

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması 
Operasyonu

Operasyon, İŞKUR, ÇSGB, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının 
kurumsal ve idari kapasitelerinin artırılması yoluyla kamu istihdam 
hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılmasını amaçlıyor. 
Operasyonun faydalanıcısı Türkiye İş Kurumu olan operasyonun 12 
milyon avroluk bir bütçeyle, 30 ayda tamamlanması planlanıyor.
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ÖNCELİK EKSENİ: 
EĞİTİM
Bu öncelik çerçevesinde eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki 
bağın kuvvetlendirilmesi, başta kız çocukları olmak üzere 
okullaşma oranının yükseltilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması 
amaçlanmaktadır. 60 milyon Avro civarında bütçeye sahip olan bu 
öncelik altında yer alan tedbirler ve operasyonlar şunlardır:

• Tedbir 2.1:  Eğitimin Önemi Hakkındaki Bilincin Artırılması 
ve Başta Kadınlar Olmak Üzere İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
ve İşgücü Piyasasına Giriş için Okullaşma Oranının Artırılması.

Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının 
Artırılması Operasyonu

Bu operasyon ile ortaöğretimde ve mesleki eğitimdeki özellikle 
kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılması, özellikle kız 
çocuklarının okul terk oranlarının azaltılması, başta kadınlar ve kız 
çocuklar olmak üzere işgücünün mesleki beceri ve yeterliliklerinin 
arttırılması ve ailelerin özellikle kız çocuklarının eğitiminin önemi 
konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 16 milyon Avro 
bütçesiyle 24 ay sürmesi planlanan operasyonun faydalanıcısı ise 
Milli Eğitim Bakanlığı’dır.
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ÖNCELİK EKSENİ: 
HAYAT BOYU ÖĞRENME
Bu önceliğin amacı, ülkemizde Hayat Boyu Öğrenme olanaklarının 
yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, işçi, işletme ve işverenlerin 
uyum yeteneklerinin artırılması olarak belirlenmiştir. Yaklaşık 50 
milyon avro fon bütçeli öncelik altında iki tedbir yer almaktadır:

• Tedbir 3.1: Hayat Boyu Öğrenme İçin Gerekli Olan Beceri 
ve Yeterliliklerin Geliştirilmesi.

Hayat Boyu Öğrenme Operasyonu

Bu operasyon ile, AB uygulamalarıyla uyumlu Hayat Boyu 
Öğrenme perspektifi doğrultusunda bir sistemle, bireylerin eğitime 
ulaşmalarını destekleyerek istihdam imkanlarını artırmak için 
kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturmak amaçlanmaktadır. 
Faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı olan, 15 milyon Avro bütçeli 
operasyonun 24 ay sürmesi planlanmaktadır.

• Tedbir  3.2:  İnsan Sermayesine Daha Fazla Yatırım Yaparak 
İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Artırılması

İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Artırılması

Bu operasyonla özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde işçi 
ve işverenlerin uyum yeteneklerinin artırılması ile KOBİ’lerde 
daha yüksek katma değer yaratılmasına, ürün çeşitliliğine, 
teknolojik gelişmeye ve kurumsallaşmaya katkıda bulunulması 
hedeflenmektedir. Bu özellikleriyle Operasyon işletmelerin rekabet 
edebilirliğini artıracaktır. Operasyon faydalanıcı TOBB olan, 5 
milyon Avro bütçeli operasyonun 24 ay sürmesi planlanmaktadır.
.
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Sosyal içerme, sosyal dışlanmaya maruz kalan kişilerin ve grupların 
(engelliler, eski hükümlüler, madde bağımlıları gibi dezavantajlı 
gruplar) ekonomik ve sosyal hayatta yer almalarına engel olan 
faktörlerin ortadan kaldırılarak toplumla bütünleşmelerinin 
sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Bu öncelik kapsamında, 
sosyal dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı kişilerin, işgücü 
piyasasına erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması ve 
istihdama ve sosyal korumaya erişimlerinin kolaylaştırılması 
hedeflenmektedir. Yaklaşık 70 milyon Avro bütçeye sahip olan bu 
öncelik altında yer alan tedbir ve operasyonlar şunlardır: 
 
• Tedbir 4.1: Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin 
Artırılması, İşgücü Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması ve 
İşgücü Piyasasına Girişlerinin Önünde Yer Alan Engellerin Ortadan 
Kaldırılması.

• Tedbir 4.2: İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Alanındaki 
Kurumlar ve Mekanizmalar Arasında Daha İyi Bir İşleyiş ve 
Koordinasyon Sağlanması.
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ÖNCELİK EKSENİ: 
SOSYAL İÇERME



Bu önceliğin amacı, İKG OP çerçevesinde dağıtılacak olan IPA fonları 
ile yürütülecek olan projelerin etkili bir şekilde geliştirilmesi, 
uygulanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi 
için merkezi ve yerel düzeyde kapasitenin güçlendirilmesidir. Bu 
öncelik için ulusal katkı dahil yaklaşık 11 milyon Avro’luk bir kaynak 
ayrılmıştır.

• Tedbir 5.1 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programının Uygulanması için Teknik Yardım Projesi

Projenin genel hedefi, İKG OP’nin programlanması, uygulanması, 
koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda Program  
Otoritesi’ne ve ilgili kuruluşlara teknik destek sağlamak olarak 
belirlenmiştir. Projenin özel hedefi ise, İKG OP’nin etkin ve etkili 
bir şekilde yönetilmesi ve AB’ye üyelik ile birlikte uygulanacak olan 
Avrupa Sosyal Fonu’nun yönetimi konusunda gerekli hazırlıkların 
gerçekleştirilmesi için Program Otoritesi’ne teknik destek 
sağlamaktır. 13 Kasım 2010 tarihinde başlayan projenin 36 ay 
sürmesi planlanmaktadır. 

• Tedbir 5.2/5.3 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hibe ve Tanıtım 
Teknik Yardım Projesi 

Ana yararlanıcısı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(ÇSGB) ile birlikte İKG OP çerçevesinde çeşitli operasyonlar 
yürüten Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yararlanacağı 
İKG-HİT Projesinin hedefi, potansiyel ve nihai faydalanıcıların 
projelerin hazırlanmasına ve yürütülmesine yönelik kapasitelerinin 
artırılması, potansiyel faydalanıcıların İKG OP’de sunulan fırsatlar 
hakkında bilgilendirilmesi suretiyle fonların kullanım oranın 
artırılması ve kamuoyunun İKG OP kapsamında yürütülen faaliyetler 
ve programın sonuçları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla 
gerçekleştirilecek faaliyetlerin teknik açıdan desteklenmesi olarak 
belirlenmiştir. 12 Kasım 2010 tarihinde başlayan projenin 36 ay 
sürmesi planlanmaktadır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Broşürü 

12
ÖNCELİK EKSENİ: 
TEKNİK YARDIM



• İKG OP çerçevesindeki hâlihazırda toplam 431 adet Hibe 
Projesi yürütülmektedir.
• En fazla sayıda hibe projesi 64 proje ile TR 83 (Samsun, 
Tokat, Amasya) bölgesinde uygulanmaktadır.
• En fazla sayıda hibe projesinin uygulandığı ilk üç ilimiz: 
Kayseri (33), Samsun (32) ve  Hatay (27).
• Bu illerimiz proje sayılarının yanı sıra, hibe bütçeleriyle de 
ilk sıralarda yer almaktadırlar. Yaklaşık 7 milyon Avro ile Samsun en 
başta gelmektedir. 
• Eğitim alan kişi sayılarına bakıldığında toplamda 60 proje 
ile 8000 kursiyeri eğitmeyi hedefleyen Samsun(32) ve Hatay(27) 
illerimiz ilk sıralarda yer almaktadır. 
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SAYILARLA İKG OP

	  



“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” 
bileşeninin Program Otoritesi 
olarak belirlenen Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bünyesinde söz 
konusu çalışmalar hâlihazırda AB 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
tarafından  yürütülmektedir. Burada 
yetişmiş nitelikli uzmanlar bulunmakta 
olup son dönemde yapılan uzman 
yardımcısı alımlarıyla birlikte kurumsal 
kapasite yeterli olmamakta birlikte 
önemli ölçüde artırılmış ve toplamda 
50 kişilik bir yapılanma ortaya çıkmıştır. 
Kurumsal anlamda söz konusu 
fonların yönetimine ilişkin gerekeli 
yasal düzenlemelerin yapılması ile 
birlikte ÇSGB fonların yönetiminde tam 
anlamıyla söz sahibi olacaktır.
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İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 
PROGRAM OTORİTESİ (İKG PO)



Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının 
içeriğinden yalnız Konsorsiyum sorumlu olup, hiçbir şekilde 

Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır

İLETİŞİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve 
Uygulama Merkezi

713. Sokak No:4  Yıldızevler Mahallesi, Çankaya, 
06550, Ankara

Tel: 0 (312) 440 99 02
Faks: 0 (312) 212 11 48
E-posta: calisab@csgb.gov.tr
İnternet adresi: www.csgb.gov.tr / www.ikg.gov.tr

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hibe 
ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi   
Proje Ofisi

Yıldızevler Mahallesi 713. Sokak No:4, Çankaya, 
06550, Ankara

Tel: 0 (312) 440 24 65
Faks: 0 (312) 440 24 76
E posta: info@ikg-hit.net 


