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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. 
This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey.

İKG OPERASYONEL PROGRAMI
HRD OPERATIONAL PROGRAMME

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından 
ortaklaşa finanse edilen İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi  Operasyonel Programı istihdam, 
eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme 
alanlarında 430’un üzerinde hibe projesinin 
yürütülmesine öncülük ediyor. Operasyonel Program, 
kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılası Türkiye 
ortalamasının % 75’inin altında olan Diyarbakır, 
Erzurum, Şanlıurfa, Van, Artvin gibi 43 ili kapsayan 
12 Düzey II bölgesinde uygulanıyor.

Human Resources Development Operational Programme, which is co-financed by 
Republic of Turkey and European Union, is leading implementation of more than 
430 grant schemes in the fields of employment, education, lifelong learning and 
social inclusion. Operational Programme has been implemented in 12 NUTS II level 
regions, which covers 43 cities whose GDP per capita is below 75% of the national 
average, such as Diyarbakır, Erzurum, Urfa, Van and Artvin.
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BAŞARI HİKAYELERİ 
SUCCESS STORIES

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı çerçevesinde 
belirlenen 43 ilden 38’inde en az bir 
hibe projesi uygulanıyor.  Bu projeler 
arasında Kayseri, Sivas, Samsun gibi 
şehirlerden Doğan Güneş, Prensesim, 
Recep Abi, Maharetli ve Şefkatli Eller 
gibi pek çok proje başarılarıyla öne 
çıkıyor. 

Within the frame of Human Resources 
Development Operational Programme 
at least one Grant Project is being 
implemented in 38 of the 43 provinces. 
Among these projects, in cities as 
Kayseri, Sivas, Samsun,  projects like  
Rising Sun, My Princess, Recep Abi, 
Skillful and Caring Hands and  many 
other projects are coming forward 
with their successful activities. s/p6

TEKNİK YARDIMLAR 
TECHNICAL ASSISTANCES
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Yararlanıcıları ÇSGB yanında MEB, 
TOBB, İŞKUR ve SGK gibi faydalanıcı 
kurumlar ve yerel aktörler olan İKG-HİT 
projesi 12 Kasım 2011 tarihi itibariyle 
çalışmalarına başladı. Proje potansiyel ve 
nihai faydalanıcıların iyi bir proje birikimi 
oluşturmasını sağlamak amacıyla proje 
hazırlama ve yürütme sürecine ilişkin 
olarak kapasitelerinin geliştirilmesini, 
potansiyel faydalanıcıları İKG OP’de 
sunulan fırsatlar, halkı ise İKG OP’nin 
uygulanması ve sonuçları hakkında 
bilgilendirmeyi amaçlıyor.

HRD-Grant project, whose beneficiaries are institutions and local actors are 
MoNE, TOBB, İŞKUR and SSI in addition to MoLSS, has made its kick-off on 
12th November 2011. The project aims capacity building of potential and final 
beneficiaries on project preparation and implementation to provide a well-
grounded project cumulation, as well as informing potential beneficiaries on 
the opportunities, provided by HRD OP, and public on implementation and 
results of HRD OP.
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RÖPORTAJ INTERVIEW
Bakan / Minister Ömer Dinçer

Temel stratejimiz, insan kaynağı potansiyelimizi 
hemen harekete geçirerek, temel sorunlarımıza 
uzun vadede çözüm üretmek olarak 
özetlenebilir. Bu noktada Bakanlığımız ve 
Avrupa Birliği’nin ilgili birimleriyle bir çalışma 
başlattık, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar 
ile birlikte bir strateji belgesi hazırladık. Biz 
bu strateji belgesine “İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)” 
diyoruz.”

Our basic strategy, can be summarized as 
activating our human resources potential 
immediately to generate long-term solutions to 

our main problems. At this point our Ministry and relevant institutions  of 
the European Union are engaged in a study and we have prepared a strategy 
document  with our relevant public institutions and organizations. We call 
this strategy document “Human Resources Development Operational 
Programme (HRD OP).”

ÖMER DİNÇER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  
Minister of Labour and Social Security s/p3
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İKG OPERASYONEL PROGRAMI HRD OPERATIONAL PROGRAMME

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) NEDİR? 
WHAT IS INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA)?

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. Daha önceleri, PHARE, ISPA, CARDS, SAPARD, gibi farklı 
adlara sağlanmakta olan katılım öncesi mali yardımlar,  Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirildi.  Avrupa Birliği 2007-2013 dönemi 
için aday (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya) ve potansiyel aday (Arnavutluk, 
Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ  ve Kosova) ülkelere sağladığı tüm katılım 
öncesi mali yardımları IPA adı altında  tek bir çerçevede topladı.

IPA’nın  temel amacı aday ülkeleri üyelik sonrası yapısal ve uyum fonlarının 
programlaması, yönetimi ve uygulamasına hazırlamak ve bu sayede AB Mali 
Yardımlarının daha yüksek derecede tutarlılığı ve koordinasyonu sağlamak 
olarak açıklanabilir. Özetle, IPA aday ülkelerin Avrupa Birliği üyeliğine mali 
olarak hazırlanmalarına destek sağlar.

Aday ülkeler ve potansiyel aday ülkelere yönelik IPA kapsamında yardım 
sağlanacak beş bileşen ve bu bileşenlerin yönetimlerinden sorumlu program 
otoriteleri belirlendi.

1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi – Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliği
2. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği -  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
3. Bölgesel Kalkınma – T.C. Sanayi , Çevre ve Ulaştırma Bakanlıkları
4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı
5. Kırsal Kalkınma – Tarım Bakanlığı

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı mali yardımların kullanılmasında yeni 
bir anlayış olarak programlama yaklaşımını getiriyor. Böylelikle aday 
ülkeler tam üyelikle birlikte kullanabilecekleri yapısal fonlara hazırlanmış 
oluyor. Programlama  yaklaşımın geçerli olduğu, Bölgesel Kalkınma, 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma bileşenleri, AB’de 
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Tarımsal 
Yönlendirme ve Garanti Fonu gibi yapısal araçlara karşılık gelmek üzere 
tasarlandı.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeniyle , daha fazla ve daha iyi istihdam 
olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik 
büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçiş amaçlanıyor. 
Kurumsal açıdan ise, aday ülkeleri Avrupa İstihdam Stratejisi ve Lizbon 
Stratejisi çerçevelerinde Avrupa Sosyal Fonuna hazırlamak ve uygun yapı ile 
sistemleri kurmayı amaçlanıyor. 

Bu bileşenin sorumlu kurumu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
görevlendirildi. Yapılan analiz sonucunda Bakanlık öncülüğü ile hazırlanmış 
olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) 
kapsamında teknik yardım hariç dört öncelik (müdahale alanı) ve bu öncelikler 
altında on tedbir (alt hedef) belirlendi. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Bileşeni kapsamında operasyon (şemsiye projeler) ve hibe projelerinin mali 
olarak desteklenmesi için, Operasyonel Programda belirtilen tedbirlere ve 
bu tedbirlerin altında yer alan faaliyetlere uygun olması ile her tedbir için 
belirlenen göstergeleri sağlaması gerekiyor.

Within the framework of a new 
financial perspective, European 
Union is incorporated its previously 
provided financial assistances to 
candidate and potential candidate 
countries under the name  of  Pre-
Accession Assistance (IPA) as of 
2007. European Union bonded 
every pre-accession instruments 
for candidate countries (Turkey, 
Croatia and Macedonia) and 
potential candidate (Albania, Bosnia 
Herzegovina, Serbia, Montenegro 
and Kosovo) for the period 2007-
2013 under the frame of IPA. 

The main objective of IPA can be explained as preparation for programming, 
management and implementation of structural and congruence funds and 
obtaining high-level of consistency and coordination of EU Financial Aids. 
In summary, IPA assists candidate countries to be financially prepared for 
European Union membership. 

Five components and operating structures responsible for managing those 
are determined for aids provided under IPA to candidate and potential 
candidate countries.

1. Assistance for Transition and Institution Building – Secreteriat General for 
EU Affairs
2. Cross-border Cooperation – Secreteriat General  for EU Affairs
3. Regional Development -  Ministry of Industry, Environment, Transport
4. Human Resources Development – Ministry of Labour and Social Security
5. Regional Development –  Ministry of Agriculture

Instrument for Pre-Accession brings the programming approach, as a 
new concept for utilizing financial aids. In this way, candidate countries 
are prepared for structural funds, which they will use after their complete 
membership. The programming is designed for Regional Development, 
Human Resources Development and Regional Development components, 
equivalent to structural instruments in EU such as European Regional 
Development Fund, European Social Fund, European Agricultural Orientation 
and Guarantee Fund. 

With the Human Resources 
Development Component, 
more and better employment 
opportunities and wider social 
harmony and transition to an 
information-based economy 
which has sustainable economic 
development feature are aimed. 
From the Corporate point of view, 
preparing candidate countries to 
European Social Fund in the frame 
of European Employment Strategy 
and Lisbon Agenda and forming the 
system with a proper structure are 
targeted. 

Ministry of Labour and Social Security is assigned for the responsible 
institution of this component. In the frame of Human Resources Development 
Operational Programme (HRD OP), prepared in leadership of the Ministry as a 
result of analysis made, four priorities (field of intervention) except technical 
assistance and ten measures (sub objectives) are determined. In order to get 
financial support for operation (umbrella projects) and grant schemes as a 
part of Human Resources Development Component, it requires consistency 
to measures defined in Operational Programme and activities under these 
measures, and obtain every indicator defined for each measure. 
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İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME OPERASYONEL PROGRAMI NEDİR?
WHAT IS HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAMME?

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında ülkemize 
verilen AB fonlarının kullanılması, program ve projelerin 
hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi, 
denetlenmesi ve değerlendirilmesi Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı insan kaynaklarına ilişkin 
politika ve uygulamaların başarıyla yürütülebilmesi 
amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı (İKG OP)’nı hazırlamıştır. Bu program, IPA İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamında, Türkiye’nin 
eş finansman sağladığı AB fonlarının kullanılacağı 
öncelik alanlarını, coğrafi bölgeleri, fonların kullanımı 
için öngörülen koşulları, önceliklere ayrılan miktarları 
ve genel itibarıyla fonların kullanımı için gerekli yapıları 
ortaya koyan temel programdır. Bu programın ekonomik 
faydalar oluşturmakla birlikte sosyal yaşamda da 
iyileşme sağlayacağı düşünülmektedir. Programın 
öncelikleri İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, 
Sosyal İçerme, Teknik Yardım şeklinde belirlenmiştir. 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı, bölgesel odaklanma yaklaşımına sahiptir. 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Ortalaması

Bu yaklaşım ile bölgesel farklılıkların azaltılması 
amaçlanmaktadır. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi 
hasıla ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan 12 
Düzey II bölgesinde bulunan 43 ilin 38’inde şu anda 
en az bir proje uygulanmaktadır. Projelerde genel 
olarak o bölgenin insan kaynaklarının geliştirilmesi 
amaçlanmakta ve özellikle kişilerin istihdam 
edilebilirliğinin arttırılması için mesleki kurslar 
düzenlenmektir.

The use of EU funds, to be given to our country in the 
scope of human resources development, preparation 
of schemes and projects and their management, 
implementation, monitoring, audit and evaluation are 
under missions of Ministry of Labour and Social Security. 
In order to implement policies and regulation relevant to 
human resources, Ministry of Labour and Social Security 
prepared Human Resources Development Operational 
Programme (HRD OP) in cooperation with relevant 
institutions. This programme is the main programme 
for utilizing the EU funds, which are co-financed by 
Turkey as a part of IPA Human Resources Development, 
defining the priority axes, geographical areas, conditions 
foreseen for usage of funds, amounts allocated for 
priority axes and general structure for usage of funds. It 
is predicted this programme will provide amelioration on 
social life, as well as forming economic benefits. Priority 
axes of the Programme are defined as Employment, 
Education, Lifelong Learning, Social Inclusion and 
Technical Assistance. 

Human Resources Development Operational Programme 
has the regional focusing approach. 

Gross Domestic Product Average 

It is aimed to reduce regional discrepancy by this 
approach. At least in 38 out of 43 cities, which are 
included in 12 NUTS II regions whose GDP per capita is 
below 75% of the national average, there is one project, 
which has been implemented. As the development of 
human resources of the region is targeted in these 
projects, vocational courses to increase the employability 
are organized. 

ÖNCELİKLER VE TEDBİRLER  PRIORITIES AND MEASURES
İSTİHDAM ÖNCELİĞİ

 � Tedbir 1.1: Önceden tarımda çalışanlar dahil olmak üzere, kadınların işgücüne 
katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması.

 � Tedbir 1.2: Gençlerin istihdamının artırılması.
 � Tedbir 1.3: Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi.
 � Tedbir 1.4: Kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması.

EĞİTİM ÖNCELİĞİ

 � Tedbir 2.1:  Eğitimin Önemi Hakkındaki Bilincin Artırılması ve Başta Kadınlar 
Olmak Üzere İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İş Piyasasına Giriş İçin 
Okullaşmanın Arttırılması.

 � Tedbir 2.2: Özellikle Mesleki ve Teknik Eğitimin İçeriğinin ve Niteliğinin 
İyileştirilmesi.

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÖNCELİĞİ

 � Tedbir 3.1: Hayat Boyu Öğrenme için Gerekli Olan Beceri ve Yeterliliklerin 
Geliştirilmesi.

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

SOSYAL İÇERME ÖNCELİĞİ

 � Tedbir 4.1: Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Artrılması, 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.

TEKNİK YARDIM ÖNCELİĞİ

 � İKG Operasyonel Programı’nın Uygulunması için Teknik Yardım Projesi (5.1)
 � İKG Hibe  ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi (5.2, 5.3)

EMPLOYMENT PRIORITY AXIS 

 � Measure 1.1: To promote women’s participation in labour force and to increase 
female employment, including those formerly employed in agriculture.

 � Measure 1.2: To increase employment of young people.
 � Measure 1.3: To promote registered employment.
 � Measure 1.4: To increase the quality of public employment services.

EDUCATION PRIORITY AXIS

 � Measure 2.1: To raise awareness about the importance of education, and to 
increase enrollment rates, particularly of women, with a view to developing human 
resources and entrance into labour market.

 � Measure 2.2: To enhance the content and quality of especially vocational and 
technical education.

LIFELONG LEARNING PRIORITY AXIS

 � Measure 3.1: Promoting the development and implementation of coherent and 
comprehensive strategies for lifelong learning.

 � Measure 3.2: To increase adaptability of employees and employers by investing 
more in human capital.

SOCIAL INCLUSION PRIORITY AXIS

 � Measure 4.1: To increase employability of disadvantaged persons, facilitate their 
access to labour market, and eliminate barriers for their entrance into labour 
market.

 � Measure 4.2: Better functioning and coordination among the institutions and 
mechanisms in the field of labour market and social protection particularly in 
order to facilitate the integration of disadvantaged persons into the labour market.

TECHNICAL ASSISTANCE PRIORITY AXIS

 � Technical Assistance for Implementation of HRD OP in Turkey Project (5.1)
 � HRD Grant and Promotion Technical Assistance Project (5.2, 5.3)



sayfa/page 3 İKG-HABER HRD NEWS                                           4

RÖPORTAJ INTERVIEW

ÖMER DİNÇER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MINISTER OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY

1- “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” derken anlatılmak istenen nedir? AB süreci ile İnsan 
Kaynakları arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz?

Türkiye ile AB üyesi ülkeleri karşılaştırdığımızda insan kaynaklarına ilişkin göstergelerde bir 
takım farklılıklar göze çarpıyor. İşgücüne katılım ve istihdam oranları, eğitim ve mesleki eğitim 
göstergeleri, yoksulluk oranları açısından AB’den daha olumsuz koşullar içerisinde olduğumuzu 
görüyoruz. Son yıllarda önemli iyileşmeler sağlanmış olsa da bu göstergeler dikkate alındığında 
geliştirilmesi gereken  birçok alan olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu alanlarda yapılan 
çalışmaların uzun vadede meyve vereceğini de  ekleyelim. Göstergelere rağmen Türkiye’nin çok 
önemli bir avantajı olduğunu da unutmayalım. Bu avantaj da genç insan kaynağımız. Türkiye bu 
avantajını uzun süre kullanabilecek durumda.Şimdi biri olumsuz diğeri olumlu, iki temel gerçekle 
karşı karşıya kalıyoruz. Her iki gerçek de orta ve uzun vadede geçerliliğini sürdürecek. Bu aşamada 
atılması gereken adım doğru ve uzun vadeli bir “insan kaynakları” stratejisinin belirlenmesi ve 
hayata geçirilmesidir. Bu strateji; insan kaynağı potansiyelimizi hemen harekete geçirerek, temel 
sorunlarımıza uzun vadede çözüm üretmek olarak özetlenebilir. Tam bu noktada Bakanlığımız ve 
Avrupa Birliğinin ilgili organlarıyla ortak bir çalışma başlattık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlar 
ile birlikte bir strateji belgesi hazırladık. Bu strateji belgesi bir çeşit “istekler listesi” olmadı. 
Çünkü bu strateji belgesinin bir eylem planı var, eylem planında yer alan eylemler için takvim var, 
bütçesi var, bir izleme ve değerlendirme sistemi var, kimin neyi nasıl yapacağının ve nerelerde 
yapacağının bilgisi var.Biz  bu strateji belgesine “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı İKG-OP ”  diyoruz. Bu strateji belgesinde üzerinde yoğunlaşacağımız üç alan belirledik. 
Bunlar, eğitim, istihdam ve sosyal içerme’dir. Bu alanlar kendi içlerinde de bölünecek böylelikle 
müdahale alanları belirginleşecek. 

2- Yani belirlenen öncelik alanları kendi içlerinde bölündü ve müdahale edilecek alanların sayısı 
arttı. Bu sınıflandırmalar neye göre ve ne şekilde yapılacak? Biraz daha açabilir misiniz lütfen? 

Söylediğim gibi temelde üç alana müdahale edeceğiz. İstihdam, Eğitim ve Sosyal İçerme. 
Bunlar kendi içlerinde bölümlere ayrılıyor. Peki neye göre diyeceksiniz. Şöyle açıklayayım; 
mesela İstihdam önceliğini göstergeler açısından ele alalım. Türkiye ile AB ortalamalarını 
karşılaştırdığımızda görüyoruz ki; istihdam oranımız düşük, işgücüne katılım oranımız düşük ve 
işsizlik oranımız nispeten yüksek. Bu bağlamda 2010 yılı itibariyle yıllık işsizlik oranları Avrupa 
Birliği üye ülkelerinde %9.6 olarak hesaplanırken aynı oran ülkemizde %11.9. Öte yandan istihdam 
oranı aynı yıl için Türkiye’de %43 olarak gerçekleşirken AB’de 2010 yılı üçüncü çeyreğinde bu oran 
%64.6. Yıllık göstergeler göz önünde bulundurulduğunda 2010 yılı için işgücüne katılım oranları 
ülkemizde %48.8 seviyesinde seyrederken Avrupa Birliği’nde 2010 yılı üçüncü çeyreği itibariyle 
%77.2.  Peki bu farklılıklar nereden kaynaklanıyor. Öncelikle Kadınların işgücüne katılım ve 
istihdam oranlarının düşüklüğünden, genç istihdamının düşük olmasından, verilen istihdam 
hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Mesela kadınlar için 2010 yıl sonu itibariyle işgücüne 
katılım oranı %27.6 ve istihdam oranı %24. Bu göstergeler, istihdam önceliğini altında,  kadın 
istihdamının desteklenmesi, genç istihdamının desteklenmesi, kayıt dışı istihdamla mücadele gibi 
belirgin alanlar oluşturmanın gerekliliğini ortaya çıkardı. Böylelikle  istihdam öncelik alanında 
müdahale edilmesi ve proje yapılması gereken alanlar belirlenmiş oldu.

3- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın finansal yapısı hakkında kısaca 
bilgi verir misiniz? Ne kadarlık bir bütçeden bahsediyoruz?

İKG Operasyonel Programı’nın Yüzde 15’i Türkiye, yüzde 85’i AB tarafından finanse ediliyor. 2010 
yılı itibariyle kullanılmaya başlayan bütçesi ise 352.588.241 Avro.  Bütçeden istihdam tedbiri için 
155.138.825 Avro, eğitim tedbiri için 109.094.118 Avro ve sosyal içerme tedbiri için 67.200.001 
Avro’luk bir fon ayrıldı. İKG OP çerçevesinde dağıtılan IPA fonları ile yürütülecek olan projelerin 
etkili bir şekilde yönetilebilmesi için diğer bir öncelik alanı olarak belirlenen Teknik destek 
çerçevesinde, projelerin geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol 
edilmesi amaçlanıyor. Bunun için ayrılan fon miktarı ise 21.155.297 Avro’dur.

4- Yerel inisiyatiflere ne ölçüde yer veriyorsunuz? İKG OP kapsamında  yerelde uygulanmakta 
olan projeler var mı?  

İKG OP fonu, ulusal düzeyde kamu kurumları, yerel düzeyde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları ve sendikalar tarafından yürütülen hibe projeleri aracılığıyla kullanılıyor. Şu anda 
431 adet hibe projesi uygulanıyor.  Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi gelir ortalaması Türkiye 
ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan 12 Düzey II bölgesindeki 43 ilin 38’inde en az bir proje 
hayata geçiriliyor. Hibe projeleri kapsamında, uygulama bölgelerdeki bireylerin istihdam edilebilir 
hale gelmesi amacıyla mesleki kurslar düzenleniyor. Böylelikle seçili bölgelerdeki insan kaynakları 
geliştiriliyor. Örneğin, Genç İstihdamının desteklenmesi kapsamında Sivas’ta yürütülen bir hibe 
projesinde 20 işsiz gence 7 ay süreyle yabancı dil, halkla ilişkiler, iletişim, mesleki gelişim, ön büro, 
bilgisayar ve resepsiyonistlik eğitimi verilecek. Kadın istihdamının desteklenmesi kapsamında 
Kayseri’de iki ayrı projede toplam 100 kadınımıza hastabakıcılık ve tekstil eğitimleri verilecek. 
Hakkari’de kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması ile ilgili bir projemiz var. Elbette bir çok 
ilimizde çok sayıda başarılı hibe projeleri uygulamaları görmek mümkün. Bunlar yalnızca şu an 
aklıma gelenler.  

5- İstihdam başlığı altında neler yapmayı planlıyorsunuz? Diğer kurumlarla işbirliği yapacak 
mısınız?

İstihdam başlığı altında; başta köyden kente göçenler olmak üzere, kadınların işgücüne 
katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması,  gençlerin istihdamının artırılması, 
kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması gibi 
tedbirleri uygulamaya koyduk. Bu alanda yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere yaklaşık 
155 milyon avroluk bir bütçe planlaması yapıldı. Söz konusu bütçenin büyük bir çoğunluğunun 
belirlenen illerimizde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri gibi pek çok farklı kurum ve 
kuruluş tarafından hibe projesi şeklinde kullanılmasını sağlayacağız.  Bunları hayata geçirirken 
İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile işbirliği içinde olacağız.

6- “Sosyal içerme”  kavramını  biraz daha açar mısınız? 

Sosyal  İçerme  yeni kullanılmaya başlayan bir kavram. Avrupa Birliğinin geliştirdiği bir strateji 
ile ortaya çıktı.  Bahsettiğim stratejinin amacı, yoksul bireylerin, toplumda ekonomik ve sosyal 
hayata katılımda çeşitli zorluklar yaşayan dezavantajlı olarak niteleyebileceğimiz birey ve 
grupların toplumsal yaşama, ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılabilmelerini sağlamak. 
Engelliler, eski tutuklu ve hükümlüler, uyuşturucu bağımlıları, yoksulluk riski altında olanlar, 
özellikle gecekondu bölgelerinde yaşayan yoksullar, Roman vatandaşlarımız gibi toplumumuzda 
ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlamakta zorlanan pek çok vatandaşımızı bu kapsamda 
değerlendirebiliriz. Sosyal içerme çerçevesinde toplumun tüm taraflarına sorumluluk düşüyor. 
Yani kamu kurumlarıyla birlikte sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, özetle 
toplumun hemen her kesiminin birlikte hareket ederek dezavantajlı bireylerin sosyal ve ekonomik 
yaşama katılmalarının kolaylaştırılması için çalışmaları gerekiyor.  Biz ise İKG OP çerçevesinde 
belirlediğimiz sosyal içerme önceliği kapsamında hedefimizi “dezavantajlı kişilerin işgücüne dâhil 

olmalarının kolaylaştırılması, işgücü piyasasındaki 
engellerin ortadan kaldırılması, herkesi 
kapsayacak bir işgücü piyasasının teşvik edilmesi” 
olarak açıklayabiliriz. Bu amaçla,  dezavantajlı 
kişilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, 
işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması 
ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan 
engellerin ortadan kaldırılması ile işgücü piyasası 
ve sosyal koruma alanında faaliyet gösteren 
kurumlar ve mekanizmalar arasında daha iyi bir 
işleyiş ve koordinasyon sağlanmasına yönelik 
çalışmalar yapıyoruz. Bu alanda uygulanacak olan 
projeler için ise yaklaşık 67 milyon avroluk bir 
bütçe ayrıldı.

7- Eğitim alanında yapılması planlananlar neler?

Operasyonel Programın öncelikli hedefi Türkiye’nin 
etkin bir şekilde işleyen bir işgücü piyasasına sahip olmasıdır. Yani İKG OP’nin istihdam odaklı 
bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim öncelik ekseni altında da istihdam ile eğitim 
arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için kız çocuklarının okullaşma 
oranının arttırılmasını, mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasını, hayat boyu öğrenme kültürünün 
yerleşmesini ve işçi, girişimci ve işletmelerin değişen işgücü piyasası koşullarına uyumunun 
artırtmasını hedefleyen Operasyonlar tasarlandı ve 2010 yılı itibariyle söz konusu Operasyonların 
bazıları uygulanmaya başladı. İlerleyen dönemde de işgücü piyasası eğitim uyumunu sağlamaya 
yönelik başka Operasyonlar da yürütülmeye başlanacak. Söz konusu Operasyonların büyük bir 
kısmında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışacağız. Programın toplam bütçesinin yaklaşık olarak 
%30’u, koordinasyonu bakanlığımızda olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 
Operasyonlara tahsis edilmiş durumda.

8- Hibe projelerinde mesleki eğitimin önemli bir ağırlığı olduğu görülüyor.  İŞKUR da çok büyük 
bir bütçe kullanarak mesleki eğitim veriyor.  İŞKUR zaten bu işi yaparken, neden bir de AB bütçesi 
mesleki eğitim veriliyor? 

İKG OP kapsamında yürütülmekte olan Operasyonlar,  İŞKUR tarafından verilen eğitimleri 
tamamlayıcı nitelikte. Söz konusu mesleki eğitimlerin birçoğu da İŞKUR tarafından yürütülmekte 
olan Operasyonlar kapsamında İŞKUR bünyesinde veriliyor. Mesleki eğitim faaliyetlerimiz ile hem 
İŞKUR tarafından ulaşılmayan kişilere İŞKUR’un erişimi ve hizmet sunması sağlanıyor; hem de İŞKUR 
tarafından organize edilen mesleki eğitimlerin işgücü piyasasına ve trendlere uygun olarak yeni bir 
yaklaşımla gözden geçirilerek İŞKUR’un hizmet kalitesi artırılıyor.Ayrıca mesleki eğitim, Operasyonel 
Program kapsamında yürütülmekte olan Operasyonların sadece bir boyutunu oluşturuyor. 
Operasyonlar kapsamında mesleki eğitime ek olarak işgücü piyasası analizleri, farkındalık artırma 
faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetler de bulunuyor. İŞKUR tarafından verilmeyen bazı 
hizmetler de Projeler aracılığı ile verilmeye başlanacak. Projelerimizden birini burada örnek olarak 
anlatayım.Az önce konuştuğumuz Sosyal İçerme önceliği kapsamında bir proje uygulayacağız. Bu 
projede dezavantajlı insanlarımızla irtibata geçeceğiz. Onları bulundukları yerden alıp istihdam 
edilebilir hale getirinceye kadar onlarla birlikte hareket edeceğiz. Birlikte İŞKUR Müdürlüğüne gidip 
mesleki eğitim aldıracağız, sonra KOSGEB’e gidip girişimci eğitimi aldıracağız, Sonra kredi almasına 
aracılık edeceğiz, işini kurduktan sonra da bir süre takip edip destek olacağız. Yani “istihdam 
edilinceye kadar peşini bırakmayacağız”.  Bu şekilde 60 bin dezavantajlı kişiye ulaşmayı planlıyoruz. 
İŞKUR’un daha önce bu türden bir hizmeti yoktu. Bu hizmeti bir AB projesi ile ilk defa başlatıyoruz. 
Bir örnek daha vereyim. Yakın zamanda başlayacak bir projede uzmanlar görevlendireceğiz. Bu 
uzmanlar Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere ev ev dolaşacaklar ve Bakanlığımız ve İŞKUR’un 
verdiği hizmetleri anlatacaklar. İŞKUR tarafından kendilerine nasıl yardımcı olunacağına birlikte 
karar verilecek. Aynı zamanda işsiz olanlar İŞKUR veritabanına kaydedilecek.  İhtiyaç duyanlara 
mesleki eğitimler verilecek. Bu şekilde de yaklaşık 50 bin kişiye ulaşacağız.  Yani sadece iki projede 
biz devlet olarak vatandaşımızın ayağına gideceğiz ve hizmeti yerinde vereceğiz ve yaklaşık 110 bin 
kişi ile birebir ilişki kuracağız. Onların sorunlarına ortak olacağız. 

9- Bakanlığınızın yönettiği projeleri izleyip sonuçlarını analiz edebilme  olasılığınız var mı?

Projelerin, operasyonel programdaki göstergeleri ölçebilecek düzeyde izlenmesi, etkin şekilde 
uygulanması, faydalanıcılara yeterli desteğin verilmesi, yaşanabilecek düzensizliklerin önlenmesi, 
bürokrasi ve iş yüklerinin azaltılması için kapsamlı bir izleme süreci uyguluyoruz. 

Bakanlığımız koordinatörlüğünde kamu görevlileri arasından, merkezde MEB, SGK ve İŞKUR 
bünyesinde toplam 31 ve yerelde 12 ilin valiliği bünyesinde toplam 106 izleme uzmanı atandı. 
Konu ile ilgili eğitim ve seminerler verildi ve rehberler hazırlandı. Ayrıca projelerin uygulanması 
ve izlenmesine destek olmak üzere, internet tabanlı bir İzleme Bilgi Sistemi kuruldu. Yönetim Bilgi 
Sistemi (MIS) adı verdiğimiz bu  sistemin otomatik rapor ve istatistikler üreten bir veri tabanı, iletişim 
kanalı, dosya yönetim ve uyarı sistemi özellikleri bulunuyor. Projeler kapsamındaki kursiyerlerin iş 
arama, işe yerleşme ve sosyal güvenlik statüleri de sistem tarafından otomatik olarak sorgulanıp 
raporlanıyor. Yine izleme faaliyetleri kapsamında, her bir projeye en az 3 yerinde ziyaret yapılıyor ve 
masa başı izleme faaliyetleri kapsamında da “Yönetim Bilgi Sistemi ”MIS üzerinden faydalanıcılar 
tarafından sorulan sorulara yanıtlar veriliyor, projelerin satın alma ve kurs faaliyetleri ile performans 
göstergeleri sürekli takip ediliyor. 

10- Yürütmekte olduğunuz projelerden kaç kişi faydalanacak?

Projeler kapsamında, 10.000 genç insana mesleki eğitim, 12.000 gence staj ve işbaşı eğitim ve 
2.500 gence girişimcilik eğitimi verilmesini hedefliyoruz. Ayrıca, yaklaşık 20.000 kadına mesleki 
eğitim, 2.000 kadına çocuk ve yaşlı bakımı eğitimi, 8.000 kadına girişimcilik eğitimi verilmesi ve 
24.000 kadına mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi hedefliyoruz. Ayrıca, 25.000 kişiye 
koçluk hizmeti verillmesi planlanıyor.Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik olarak, kayıtdışı 
istihdamla mücadele için merkezi ve yerel düzeydeki 2.400 Sosyal Güvenlik Kurumu personeline 
ve kamu istihdam hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak 1.200 İŞKUR personeline 
çeşitli konularda eğitimler vereceğiz.Ayrıca Projeler kapsamında, yaklaşık 20.000 aileye kız 
çocuklarının okula gönderilmesi için eğitimler verilmesini, 100 meslek okulu ve meslek yüksek 
okulunun tefrişatının yapılmasını, 260 modüler programın güncellenmesi ve hazırlanması ve 4.000 
öğretmenin eğitim almasını hedefliyoruz. Mesleki eğitimle ilgili olarak ayrıca 80 meslek standardının 
geliştirilmesi ve yaklaşık 20.000 kişinin sertifikalandırılmasını sağlayacağız. Çalışanların ve 
işverenlerin değişen koşullara uyumunu sağlamak üzere, değişik sektörlerde 3.500 çalışanın iş 
sağlığı ve güvenliği, kayıtdışı ve mesleklerine yönelik konularda eğitilmesini hedefliyoruz.  Kısa 
bir hesap yaparsanız yalnızca verdiğim örnek projeler ile yaklaşık 150 bin kişiye ulaşılmasının 
hedeflendiğini görürsünüz.Biraz önce değindiğim 110 bin kişi bu hesabın dışındadır. Özetle şunu 
söyleyebilirim ki biz İnsan Kaynakları Operasyonel Programını uygulamak suretiyle 250 bin’den fazla 
kişi ile birebir irtibat kuracağız ve başta istihdam ile ilgili sorunları olmak üzere birlikte çözeceğiz. 
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1- What is really meant by saying “Human Resources Develeopment”? What kind of link can we 
establish between the EU process and Human Resources?

When comparing Turkey and EU member states, certain differences in indicators regarding human 
resources are worth attention. We see that we face more negative conditions than the EU with 
respect to participation in labour force and employment rates, education and vocational training 
indicators, and powerty rates. Although significant improvements have been achieved in the recent 
years, taking into consideration these indicators, we can say that there are many areas that still 
have to be improved.  Of course, it should be said as well that efforts made in these areas shall 
render positive results on the long-term. In spite of these indicators, we should not forget that 
Turkey has a very important advantage. This advantage is the pool of young human resources. 
Turkey is able to use this advantage for a long period. Now we have one positive and one negative 
basic fact that we have to face. Both of them shall maintain to be valid in the medium-long and 
long term. At this point, we need to take a step to identify and implement a correct and long term 
“human resources” strategy. This strategy can be summarized as immediately mobilizing our 
human resources potential and to find a long-term solution for our basic problems. Exactly at 
this point, we have started an activity jointly conducted by our Ministry and the relevant bodies of 
the European Union and have prepared a strategy document together with the concerned public 
institutions and establishments. This strategy document should not be seen as a kind of “wish 
list”. Because this strategy document includes an action plan, with a time table for the actions to 
be taken, a budget, a monitoring and assessment system, a group of people assigned for these 
tasks as well as a scope, method and location for these tasks. We call this strategy document the 
“Human Resources Development Operational Programme - HRD OP”. We have defined three focus 
areas in this strategy document. These are education, employment and social inclusion. Each of 
these areas shall be subdivided in areas which require combat. 

2- So, that means that the identified priority areas have been subdivided and the combat areas 
have increased. According to which criteria and in what way is this classificaton going to happen? 
Could you please explain this in a more detailed way? 

As I said before, we shall interfere in three basic areas. Employment, Education and Social 
Inclusion. Each of these have their own subdivisions. The question is according to which criteria? 
Let’s explain it by taking the indicators of the Employment priority. When comparing the averages 
of Turkey and the EU, we see that our employment rate is low, our participation in labour is low 
and our unemployment is relativly high. In this context, the annual unemployment rates for 2010 
has been calculated as 9.6% for EU member states and 11.9% for our country. On the other hand, 
the employment rate for the same year was 43% in Turkey, while it was 64.8% in the third quarter 
of 2010 in the European Union. Taking into consideration the annual indicators, the participation 
in labour force was 48.8% in 2010 for Turkey, while it was 77.2% in the third quarter of 2010 in the 
European Union. Then, where do these differences derive from? Mainly because the participation 
and employment of women in labour force is low, the employment of young people is low and the 
provison of employment services are insufficient. For example, the participation in labour force for 
women in 2010 was 27.6% and the employment rate was 24%. These indicators reveal the necessity 
to identify specific areas under this priority such as the improvement of women employment, the 
improvement of youth employment, and the combat with unregistered employment. In this way, 
the areas that need to be improved and that require projects under the priority area of employment 
are being identified. 

3- Could you please give some brief information about the financial structure of the Human 
Resources Development Operational Programme? What is the amount of this budget?

15% of the budget of the HRD Operational Programe is financed by Turkey and 85% by the EU. This 
budget, which has started to been used as of 2010, totals 352.588.241 Euros.   From this budget a 
fund of 155.138.825 million Euros has been allocated for the employment measure, 109.094.118 
Euros for the education measure and 67.200.001 Euros for the social inclusion measure. In order to 
be able to efficiently manage the projects that are implemented with IPA funds allocated under the 
framework of HRD OP, Technical assistance has been identified as another priority area and under 
this framework it is aimed at developing, implementing, evaluating, monitoring and controlling the 
projects. The fund allocated for this purpose is 21.155.297 Euros. 

4- To what extent shall local initiatives be involved? Are there locally implemented projects in 
the context of HRD OP?  

The HRD OP fund is being used through grant projects carried out by nationwide public institutions, 
local municipalities, universities, NGO’s and trade unions.Currently, there are 431 grant projects in 
implementation. At least one project is being implemented in 38 out of the 43 provinces in 12 NUTS II 
regions which have an average GDP per capita that is 75% lower than the Turkey average. Vocational 
trainings are being organized to enable the employment of the individuals in the implementation 
regions within the scope of the grant projects. Consequently, the human resources in the selected 
regions are improved. To give an example, within the scope of strenghtening Youth Employment 
there is a grant project implemented in Sivas for which 20 umemployed young people shall be 
provided a training on foreign language, public relations, communication, vocational development, 
front office management, computer skills and reception for a period of 7 months.  Within the scope 
of strenghtening women employment there are two separate projects implemented in Kayseri for 
which 100 women shall be provided training on nursing and textile. There is a project to increase 
the school enrollment rate of girls in Hakkari. Similarly, it is possible to observe many other 
successful grant projects in other provinces. These are just some examples that I recall at the 
moment.

5- What do you plan under the heading of employment? Are you going to establish cooperation 
with other institutions?

Under the heading of employment, we have implemented certain measures for the improvement of 
women’s participation in the labour force, strengthening youth employment, improving registered 
employment, and strengthening the quality of employment services mainly targeting those 
migrating from the villages to the cities. A budget has been planned totalling 155 million Euros for 
activities in this area. We will provide that most of this budget shall be used for the grant project 
by the municipalities, universities, NGO’s and many other institutions and establishments in the 
identified provinces. We shall be in cooperation with İŞKUR and the Social Security Institution when 
realizing all of this. 

6- Could you please explain the concept of “Social Inclusion”? 

Social Inclusion is a concept that has been started to be used recently. It has come to the fore with 
a strategy developed by the European Union. The objective of this strategy is to enable a better 
participation in social and economic life for poor individuals and the so-called disadvantaged 
individuals and groups who experience various difficulties in participation in social and economic 
life. In this context we can list the handicapped, former imprisoned and convicted persons, narcotic 
addicts, those who are under the risk of poverty, poor people mainly living in shantytowns, Romany 
citizens and many other citizens who face difficulties in participating in our social and economic 
life. Under the framework of social inclusion all parties of the society have their responsibilities. 
This means that along with public institutions trade unions, NGO’s, universities, in summary all the 
sectors of the society should act together and try to facilitate the participation of the disadvantaged 
in social and economic life. It is possible to describe our aim for the priority of social inclusion 
under the scope of HRD OP as “ facilitating the inclusion of the disadvantaged into our labour 

force, to eliminate the obstacles in he labour market and to promote a labour market that includes 
everyone”. For this purpose we conduct activities aiming at increasing the employability of the 
disadvantaged, facilitating their access to the labour market, and eliminating the obstacles for 
their entrance in the labour market as well as establishing a better functionality and coordination 
between the institutions and mechanisms active in the area of labour market and social protection. 
A budget totalling 67 million Euros has been allocated for projects to be implemented in this area..

7- What are the plannings for training?

The principal objective of the Operational Programme is to provide an efficiently functioning labour 
market in Turkey. Thus, we can say that HRD OP has an employment focused approach. Under the 
education priority, the objective is to strengthen the link between employment and education. To 
achieve this objective, Operations have been designed aiming at increasing the school enrollment 
of girls, increasing the quality of vocational training, establishing the culture of lifelong learning 
and increasing the adaptation of employees, enterpreneurs and businesses to the changing labour 
force market and as of 2010 some of these Operations have been started. In the coming period, 
other Operations aiming at the harmonization of labour force market and education shall be 
implemented as well. We shall work together with the Ministry of National Education in most of 
these Operations. 30% of the total budget for this programme has been allocated for the Operations 
to be conducted by the Ministry of National Education but its coordination shall remain with our 
ministry. 

8- It is noticed that there is a higher focus on vocational 
training in the Grant projects. İŞKUR is also giving 
vocational training using a very huge budget. Since İŞKUR 
is already giving such training, why is this vocational 
training also given with an EU budget? 

Operations conducted under the scope of HRD OP are 
complementing the trainings given by İŞKUR. Most of 
these vocational trainings are given by İŞKUR under the 
scope of the Operations. By means of these vocational 
trainings it is provided that İŞKUR reaches those people 
who were previously not reachable and renders service 
to them and at the same time the quality of İŞKUR is 
being improved by reviewing these vocational trainings 
organized by İŞKUR with a new approach aligned with 
the labour force market and trends. Moreover, vocational 
training only constitutes one dimension of the Operations 
that are conducted under the scope of the Operational 
Programme. Other than these vocational trainings, the Operations also includes activities such 
as labour market analyses, awareness increasing activities, and counselling. Certain services 
that were not rendered by İŞKUR, shall be initiated by means of Projects. I would like to brief 
one of the projects as an example. We are going to implement a project under the scope of the 
Social Inclusion priority that I have just mentioned. In this project we are going to reach out to 
our disadvantaged people. We shall find them and work together with them until they become 
employable. We shall go to the İŞKUR Directorate together and have them take vocational training  
and then go to KOSGEB to have them receive entrepreneurship training.  Next, we will mediate 
in getting them a loan. After having set up their business we will monitor and supoort them for a 
while. In other words, “they will be followed until they are employed”. In this way, it is planned to 
reach about 60 thousand disadvantaged people. İŞKUR did not use to have such a service. We have 
initiated such a project for the first time with an EU project. Now another example. In a project that 
is going to start soon, we shall assign experts. These experts shall visit the households mainly in 
the Eastern and Southeastern regions and shall explain these services rendered by our Ministry 
and İŞKUR. They shall decide together how İŞKUR can assist them. Those who are unemployed 
shall be registered in the database of İŞKUR. Vocational training shall be provided for those who 
require such a training. In this way, we shall reach approximatley 50.000 people. So, in two project 
the state shall render these services at the spot and an one-to-one relation shall be set up with 
almost 110.000 people. We shall share their problems.  

9- Does the ministry have any capabity to monitor and analyze the public service results of these 
implemented projects?

A comprehensive monitoring process is being implemented in order to enable the monitoring  of 
the operational program’s indicators of the projects, to provide effective implementation, to provide 
sufficient support to the beneficiaries, to avoid any potential irregularities, and to decrease the 
burden of bureaucracy and workload. 

Under the coordination of our ministry, monitoring experts have been assigned among various 
public officers, totalling a number  of 31 in the MoNE, SSI and İŞKUR in the center and a number of 
106 in the governorships of 12 provinces locally. Related to this issue, trainings and seminars are 
being given and guides have been prepared. Moreover, in order to support the implementation and 
monitoring of the projects, an internet-based monitoring information system has been set up. This 
system has been called the Management Information System (MIS) and is featured with an database 
that automatically generates  reports and statistics, a communication channel, file management, 
and a warning system. The job seeking, job placement and social security status of the trainees in 
this projects are automatically been searched and reported by the system. Again within the scope 
of the monitoring activities, at least three visits at the spot are being made to each project and, 
in the context of at-the-desk monitoring activities, questions asked by the beneficiaries through 
the Management Information System (MIS) are being answered and the procurement and training 
activities as well as the performance indicators of the projects are monitored on a continous basis. 

10- How many persons shall benefit from these projects?

Within the scope of the projects, we aim at providing vocational training for 10.000 young people, 
internship and on-the-job training for 12.000 young people, and entrepreneurship training for 
2.500 young people. Apart from this, it is also aimed to provide vocational training for nearly 20.000 
women, child and eldercare for 2.000 women, entrepreneurship training for 8.000 women and to 
render vocational guidance and counselling services for  24.000 women. Moreover, it is planned 
to couch 25.000 people. In order to strengthen the institutional capacity, various trainings shall 
be given regarding the combat of unregistered employment to 2.400 Social Security Institution 
staff on the central and local level and trainings on various topics shall be given to 1.200 İŞKUR 
staff on strengthening the efficiency of public employment services. Moreover it is aimed to 
provide trainings in the scope of projects for approximately 20.000 families to provide the school 
enrollment of girls, to furnish 100 vocational secondary and trietary schools, to update and prepare 
260 modular programmes and to train 4.000 teachers. With respect to vocatonal training we shall 
also provide the development of 80 vocational standards and the certification of approximately 
20.000 people. To enable the adaptation of the employees and employers to changing conditions, it 
is aimed to provide 3.500 employees of various sectors training on occupational health and  safety, 
unregistered employment and other topics related to their jobs. A quick calculation will show 
that only by the projects which I have given as an example it is aimed to reach approximately 150 
thousand people having not included the 110 thousand people that I mentioned earlier. I can say 
briefly that by implementing the Human Resources Operational Programme, we shall establish 
one-to-one contact with more than 250 thousand people and solve together their problems mainly 
related to employment.



sayfa/page 5 İKG-HABER HRD NEWS                                          6

MAKALE ARTICLE

İNSAN KAYNAKLARI OPERASYONEL PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE DÖNÜŞÜM BAŞLADI 
THE EVOLUTION CONTINUES WITHIN THE FRAME OF HRD OPERATIONAL PROGRAMME

2010-2011 dönemi için 165 milyon Avro olarak belirlenen bütçe, İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde, pek 
çok farklı kurum ve kuruluş tarafından hibe şeklinde kullanılacak. Fonlar, 
programın önceliklerini içeren başlıklar altında yürütülen projelerin 
finansmanı için harcanacak. Programın öncelikleri istihdam, eğitim, 
hayat boyu öğrenme, sosyal içerme ve teknik yardım olarak belirlendi.

İKGOP kapsamında kişi başına düşen yurtiçi hasılası Türkiye 
ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan Düzey II bölgelerinde 431 hibe 
projesi uygulanıyor. Bu projeler genç ve kadın istihdamının desteklenmesi, 
kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, hayatboyu öğrenmenin desteklenmesi 
ve kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması başlıkları altında 
yürütülüyor.

İSTİHDAM ODAKLI EĞİTİM

Türkiye’nin yapısal işsizlik sorununun çözümüne kalıcı katkı sağlamayı 
amaçlayan “İstihdam” önceliği, temel olarak istihdam ve eğitimi bir araya 
getirerek işgücüne katılım oranının ve istihdam kalitesinin artırılmasına 
yönelik projelerle çalışacak. Bu başlık altında yapılan projeler, kadınların, 
gençlerin ve dezavantajlı grupların işgücü piyasasına katılımını teşvik 
ederek ve kayıt dışı istihdamı azaltarak Türkiye işgücü piyasasını sağlıklı 
yönde geliştirmeyi amaçlıyor. İstihdam önceliği çerçevesinde 155 milyon 
Avro fon kullanılması hedefleniyor. 

Operasyonel Programın “Eğitim” önceliği istihdam ile eğitim arasındaki 
bağın kuvvetlendirilmesini hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için kız 
çocuklarının okullaşma oranının ve mesleki eğitimin kalitesinin 
artırılmasını, hayat boyu öğrenme kültürünün yerleşmesini, işçi, 
girişimci ve işletmelerin değişen işgücü piyasası koşullarına uyumunun 
artırılmasını hedefleyen operasyonlar tasarlandı ve bunlardan ikisi 
2010 yılından itibaren uygulanmaya başladı. Kız çocuklarının okullaşma 
oranının ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması alanlarında İKG-
OP eğitim öncelik ekseni altında tahsis edilen fonların kullanımında 
Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışılıyor. Ayrıca, mesleki eğitimlerin 
birçoğu da İŞKUR tarafından yürütülmekte olan projeler kapsamında 
İŞKUR bünyesinde veriliyor. Eğitim projeleri ile hem İŞKUR tarafından 
ulaşılmamış kimselere İŞKUR’un hizmet sunması sağlanacak, hem de 
İŞKUR’un sunduğu mesleki eğitimlerin işgücü piyasasına ve eğilimlere 
uygun olarak yeni bir yaklaşımla gözden geçirilerek İŞKUR’un hizmet 
kalitesi artırılacak. Mesleki eğitime ek olarak işgücü piyasası analizleri, 
farkındalık artırma faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetler 
de bulunuyor. Eğitim projelerine harcanması planlanan bütçe miktarı 59 
milyon olarak belirlendi.

HERKESİ KAPSAYACAK BİR İŞGÜCÜ PİYASASI

“Sosyal İçerme”, Avrupa Birliği tarafından, yoksulların ve toplumda 
ekonomik ve sosyal hayata katılımda zorlanan kişi ve grupların toplumsal 
yaşama daha fazla katılımlarını amaçlayan bir strateji olarak geliştirildi. 
Bu öncelik çerçevesinde herkesi kapsayacak bir işgücü piyasasının teşvik 
edilmesi amaçlanıyor. Engelliler, eski tutuklu ve hükümlüler, uyuşturucu 
bağımlıları, gecekondu bölgesinde yaşayanlar özetle toplumda 
dezavantajlı olarak tanımlanan grupların sosyal korumaya erişimlerinin 
kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına erişimlerinin önündeki engellerin 
kaldırılması amaçlanıyor. Bu alanda uygulanacak olan projeler içinse 
yaklaşık 59 milyon Avro olarak belirlendi.

TEKNİK YARDIM ALINIYOR

Teknik yardım önceliği, İKG-OP çerçevesinde dağıtılan IPA fonları ile 
yürütülecek olan projelerin etkili bir şekilde geliştirilmesi, uygulanması, 
değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için merkezi ve yerel 
düzeyde kapasitenin güçlendirilmesini amaçlıyor. Teknik yardım tedbiri 
için ayrılan fon miktarı ise 21.155.297 Avro olarak açıklandı. 

DENETLEME İÇİN İZLEME UZMANLARI ATANDI

Yönetilen projelerin, etkin bir şekilde yürütülmesi, faydalanıcıların 
desteklenmesi, olası aksiliklerin önlenmesi, bürokrasi ve iş yüklerinin 
azaltılması için kapsamlı bir izleme süreci uygulanıyor. Bu  süreçte 
kamu görevlileri arasından seçilen 106 izleme uzmanı atandı. Projelerin 
uygulanmasına ve izlenmesine destek olmak üzere internet tabanlı bir 
hibe izleme bilgi sistemi kuruldu. Sistemin otomatik rapor ve istatistikler 
üreten bir veri tabanı, dosya yönetimi ve uyarı sistemleri bulunuyor. Aynı 
zamanda faydalanıcılar tarafından sorulan sorulara yanıt veriliyor.

Programla ilgili çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa 
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı sürdürüyor. Bakanlık 50 kişilik 
uzman ve uzman yardımcılarından oluşan kadrosu ve teknik destek 
sağlayan İKG-HİT ve İKG- OP projelerinin ekipleri ile birlikte programın 
teknik anlamda verimli ve etkili şekilde yürümesine, süreçlerin 
aksamamasına yardımcı oluyorlar. 

The budget, which is projected 165 million Euros for the period 2010-2011, will be used by 
various institutions as grants within the frame of Human Resources Development Operational 
Programme. Funds will be spent for financing the projects, which are implemented under the 
priorities of the programme. Priority axes of the programme are determined as  employment, 
education, lifelong learning and technical assistance. 

431 grant projects have been implemented as a part of HRD OP in NUTS II whose GDP per 
capita is lower than 75% of national average. These projects have been implemented under 
promoting youth and women employment, promoting registered employment, promoting 
lifelong learning and increasing school enrolment rates especially for girls headings. 

EMPLOYMENT FOCUSED TRAINING 

“Employment” priority axis, which aims to contribute to the solution of  Turkey’s structural 
unemployment problem, will be implemented basically by projects which combine employment 
and education together to increase participation to labour force and quality of employment. 
Projects, which are implemented under this axis, aim to develop the Turkey’s labour market 
by promoting participation of women, youth and disadvantaged people to labour market and 
decreasing unregistered employment. 115 million Euros is aimed to be utilized within the 
scope of  employment priority axis. 

The “Education” priority axis of Operational Programme aims to strengthen the bond between 
employment and education. For this particular reason, operations are designed to improve the 
school enrollment rate of girls and quality of vocational education, to establish  lifelong learning 
culture and to improve the accordance of labour, entrepreneurs and businesses to the changing 
labour market conditions. Two of the operations is started to be implemented by 2010. Utilizing 
the funds for improving school enrollment rates especially for girls and quality of vocational 
training is conducted in cooperation with the Ministry of Education. Moreover, many of the 
vocational trainings are given by İŞKUR in the scope of projects managed by İŞKUR. With the 
education projects, both service is provided by İŞKUR for people whom İŞKUR never reached 
before. Service quality of İŞKUR is improved by revising the vocational trainings provided with 
a new approach, in line with the labour market and drifts. Labour market analysis, awareness 
raising activities will be done and consulting services will be given in addition to vocational 
education. The budget planned to be spent for education projects is 59 million Euros. 

A LABOUR MARKET EMBRACES EVERBODY  

“Social Inclusion” is developed as a strategy by European Union, aiming increasing the inclusion 
of people who have difficulties in being included in the economic and social life like poor people 
and disadvantaged groups. Promotion of labour market embracing everbody is aimed in the 
frame of this priorty axis. The aim is to break the barrier in front of accessing social protection 
and labour market of people who are disabled, previously convicted, drug addicts and living 
in slum area; in summary disadvantaged groups. For the projects which will be implemented 
under this axis 67 million Euros is allocated.  

TECHNICAL ASSISTANCE IS BEING RECEIVED 

Technical Assistance priority axis, aims to strengthen the capacity on central and local level 
for the preparation, implementation, evaluation, monitoring and auditing of projects which will 
be implemented by IPA funds allocated within the frame of HRD OP. The amount of funds 
allocated for technical assistance measure is announced as  21.155.297 Euros.

MONITORING EXPERTS ARE ASSIGNED 

A comprehensive monitoring process is being carried out for an effective implementation of  
ongoing projects, assisting beneficiaries, preventing the possible mischances, and decreasing 
the bureaucracy and workload. 106 monitoring experts from civil servants are assigned within 
this process. A web-based Grant 
Monitoring Information System is 
formed for assisting implementing 
and monitoring the projects. The 
system has database, which creates 
statistics and reports automatically, 
file management and warning 
systems. Meanwhile, it can answer 
the questions of beneficiaries. 

Ministry of Labour and Social 
Security European Union Funds 
Coordination and Implementation 
Centre is currently maintaining the 
works regarding the Program. The 
Ministry’s staff, which consist of 50 
experts and assistant experts, and 
the technical assistance teams of 
HRD-GP and HRD-OS projects, try 
to prevent delays of processes, and 
work on the program to function 
efficiently and effectively.
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BAŞARI HİKAYELERİ SUCESS STORIES

PAYAS’TA BİR MESLEK LİSESİ NELER YAPIYOR?

Türkiye’de ilk kez bir meslek lisesinin 
önderliğinde meslek standartlarının 
hazırlanması ve yeterliliklerin geliştirilmesi 
üzerine bir proje gerçekleştiriliyor. “Sosyal 
Diyalog Yoluyla Metal Sektöründe Mesleki 
Yeterliliklerin Geliştirilmesi “ projesi 13 Mayıs 
2010’dan bu yana uygulanıyor.  Hatay Payas 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından 
hazırlanan ve 12 ay sürecek projenin bütçesi 123. 
282, 00 Avro.  Proje ülkemizde mesleki eğitimin 
gelişmesi, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi 
ve geliştirilmesi ve istihdamın artırılması 
için  mesleki yeterlilik sistemine işlerlik 
kazandırmayı ve işverenin aradığı yeterlilikte 
işgücünün yetiştirilmesini hedefliyor. Proje 
faaliyetleri kapsamında kurulan Payas Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi, Çelik-İş Sendikası 
ve bölgede bulunan 11 işletme temsilcilerinden 
oluşan İskenderun Körfezi Mesleki Yeterlilikler 
Platformu, meslek standartları ve yeterlilikler 
konularında farkındalık oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Platform tarafından 
meslek standartlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak üzere 12 
kişilik Meslek Standardı Hazırlama Grubu (MSHG) oluşturuldu. Grup, Kasım-2010 
ayında İrlanda-Dublin’e çalışma ziyaretlerinde bulundu.
        
SİVASLI “RECEP ABİ”LER VE “PRENSES”LER

SİVAS Hizmet Vakfı tarafından 
televizyon dizilerinde otellerdeki 
resepsiyon görevlilerine ‘Recep Abi’ 
diye hitap edilmesinden esinlenerek 
hazırlanan ve 20 işsiz gencin 
yetiştirilmesi amaçlanan projeye 
Avrupa Birliği (AB)  kaynaklarından 
178 bin Avro’luk hibe yapıldı. Proje 
kapsamında en az lise mezunu ve 

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı 20 işsiz gence 7 ay süreyle yabanci dil, halkla ilişkiler 
ve iletişim, mesleki gelişim, önbüro, bilgisayar ve resepsiyonistlik dallarında 
eğitim verilecek.

“Sivas İl Özel İdaresi tarafından 156 bin 273 bin Euro bütçeyle “Prensesim” adlı proje 
hazırlandı. Projeyle kentte yaşayan çocuklar ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesi 
yoluyla özellikle kız çocuklarının okullaşma oranını artırmak ve okul bırakma 
oranlarının azaltmak amaçlanıyor.

KAYSERİ SARIOĞLAN’DAN DOĞAN GÜNEŞ 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde kadınların piyasa 
beklentilerine uygun şekilde eğitilerek, kadın istihdamın artırılmasına katkı 
sağlamak amacı ile Sarıoğlan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 
hazırlanan,  Doğan Güneş projesi hayata geçti. Proje kapsamında, Sarıoğlan 
ilçesinde faaliyet gösteren firmaların, nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması 
amacıyla 18-35 yaş arası 40 kadına 6 Aralık 2010’dan beri pazarlama, bilgisayarlı 
muhasebe ve halkla ilişkiler eğitimleri veriliyor. Bu amaçla ilçe hükumet konağında 
proje ofisi oluşturuldu. Toplam eğitim 360 saat sürecek. 

MAHARETLİ VE ŞEFKATLİ ELLER

Kayseri Develi Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma (SYD) Vakfı›nın 
hazırladığı ve Avrupa Birliği›nin 
desteğiyle yürütücülüğünü 
üstlendiği iki ayrı proje ile Kayseri’de 
100 kadın meslek sahibi olacak. 
“Maharetli Eller Projesi“, Avrupa 
Birliği’nin Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi Hibe Programı 
kapsamında destekleniyor. Yaklaşık 
168 bin Euro’luk hibe bütçesi ile 
uygulanacak proje kapsamında, 
50 kadına tekstil alanında mesleki eğitim veriliyor. Proje, 10 ay sürecek. Proje 
hem tekstil sektörünün kalifiye eleman sorununa hem de kırsaldan gelmiş veya 
ev işleriyle meşguliyet nedeniyle işgücüne dâhil olamayan kadınların istihdam 
sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor. Develi SYD Vakfı, Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi Hibe Programı Şefkatli Eller Projesi’nin de proje ortaklarından. 
Proje ile 169 bin 560 Euro hibe alınıyor. İşgücüne dahil olamayan 50 kadın, proje 
kapsamında çocuk, yaşlı ve hasta bakımı konusunda eğitim alıyor.

WHAT DOES A VOCATIONAL SCHOOL IN PAYAS DO? 

A project has been carried out on preparing 
vocational standards and develop,ng vocational 
qualifications under the leadership of a 
Vocational School, for the first time in Turkey. 
“Vocational Qualifications Development by 
Social Dialogue in the Metal Sector” project 
is been implementing since 13th May 2010. 
This project, which is prepared by Hatay Payas 
Technical and Industrial Vocational High-
School, has a 123.282,00 EURO budget and a 
duration of12 months. The project aims to make 
the vocational qualifications system function 
properly by vocational training development, 
educating and coaching qualified labour force 
and increasing employment of well educated  
and  competent labour force which the 
employer seek. The İskenderun Gulf Vocational 
Qualifications Platform is established within 
the scope of the Project,  with the participation 
of Payas Technical and Industrial Vocational 

Highschoolchool, Steel-Workers› Union and  the  11 business representatives of 
the region , and has been working on awareness raising on vocational standards 
and qualifications. A 12-people Vocational Standards Preparation Group (VSPG) 
is formed by the Platform to make relevant studies on vocational standards 
preparation. The Group has made a study-visit to Ireland-Dublin in November 
2010. 

“RECEP ABİ” AND “PRINCESS” FROM SİVAS 

178.000 EURO is allocated from European Union (EU) funds for the project, aiming 
to educate 20 unemployed young people, which is prepared by Sivas Foundation 
of Service, inspired by the TV series in which the receptionist is called “Recep 
Abi”.  Under the Project , foreign language, public relations and communications, 
vocational development, front office, computer trainings will be delivered for a 
period of 7 months to 20 young people who are at least highschool  graduates and 
registered to İŞKUR.

“My Princess” project, prepared by Sivas Provincial Administration with a budget 
of 156.273 EURO, is aiming to raise school enrollment rates especially for girls 
and decreasing school drop outs  by raising  awareness of parents and children 
living in the region. 

RAISING SUN FROM 
KAYSERİ SARIOĞLAN 

Within the frame of 
Promoting Women 
Employment Grant 
Scheme, Raising Sun 
Project prepared by 
Sarıoğlan Social Solidarity 
and Support Organisation 
is being implemented 
with the aim of supporting 
women employment by 
training them according to 

the demands of the labour market. Marketing, computer accounting, and public 
relations trainings have been delivered to 40 women between ages 18 and 35 
since 6th December 2010, in order to fulfil the qualified labour force demand 
of businesses of Sarıoğlan district. For this purpose, a project office is set up in 
the government office. For this purpose, a project office is set up in the district 
government office . The total trainings will take 360 hours.

SKILLFUL AND CARESSIVE HANDS 

100 women in Kayseri will be employed with two different projects which are 
prepared by Kayseri Develi Social Solidarity and Support Organisation, and being 
implemented with the support of the European Union. “Skillful Hands Project” is 
assisted under Promoting Women Employment Grant Scheme. Vocational training 
on textile is delivered to 50 women as a part of the Project which has a 168.000 
EURO  budget. The project aims at finding a solution for both lack of qualified labour 
in textile sector and rural women who  could not participate in labour force due to 
housework. Develi SSI Organisation is also a partner of “Caring Hands Project” of 
Promoting Women Employment Grant Scheme. With a budget of  169.560 EURO, 
this project aims to train 50 unemployed women by delivering trainings on child, 
adult and patient care. 
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HABERLER NEWSTEKNİK YARDIMLAR TECHNICAL ASSISTANCES

Judit Juhász
İKG-HİT Takım Lideri / 
HRD GP Team Leader

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hibe 
ve Tanıtım projesi, bu güne kadar görev 
yaptığım en muazzam projelerden bir tanesi. 
İKG HİT projesiyle gerçekleştirilecek başarılı 
çalışmalardan sorumlu olmak ise büyük bir 
onur ve ciddi bir mücadele. Bu projeyi neden 
muazzam olarak adlandırıyorum? Çünkü bu 

proje, Avrupa Birliği’nin işbirliğiyle, Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde sosyo-
ekonomik sorunlar ve farklılıkları gidermeye yönelik projeler geliştirilmesi 
ve uygulanması konularında birçok kurum ve kuruluşun kapasitelerinin 
geliştirilmesini amaçlıyor. Aslında hedef grubumuz, en küçük sivil toplum 
örgütlerinden başlayarak potansiyel ve nihai hibe faydalanıcılarına, yine 
potansiyel ve hâlihazırdaki operasyonel faydalanıcıları olan büyük devlet 
kurulumlarına kadar herkesi kapsıyor. Yerel, bölgesel ve merkezi düzeylerde 
paralel olarak çalışıyoruz. Kapsayıcı bir toplum ve fırsat eşitliği adına işsizliğin 
azaltılması,  kayıt dışı istihdamın ortadan kaldırılması gibi konuların yanı 
sıra, eğitim düzeyi düşük bireylerin eğitim sistemine dâhil edilmesi gibi 
toplumun çözümü en zor ve en önemli sorunlarına çözüm arıyoruz. Avrupa 
Birliği Üye Devletlerinden ve Türkiye’den katılan uzmanlardan oluşan proje 
ekibimizle, Türk kurum ve kuruluşlarının AB-Türkiye işbirliği fonlarından 
azami şekilde yararlanarak kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu fonların 
sosyal problemlerin azaltılması noktasında en etkili şekilde kullanılması için 
çaba harcıyoruz. Ekibimizdeki kilit uzmanlardan ikisi,  AB’ye yeni üye olan 
devletler olan Macaristan ve Romanya’dan geliyorlar. Umuyorum ki bizler, 
ülkelerimizin AB üyelik süreçlerinde kazanmış olduğumuz tecrübelerimizle 
Türkiye’deki meslektaşlarımızı destekleyeceğiz. Çünkü bizler, Türkiye’deki 
meslektaşlarımızın AB fonlarının yönetiminden sorumlu olacak bir kurumsal 
sistemin kurulması ve güçlendirilmesi, hibe başvurularının ve yararlanıcılarının 
artırılması süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ve zorluklarla önceden 
yüzleştik. Ülkelerimizin AB üyeliği sürecinde takip ettiği yol ise oldukça 
engebeliydi. Hatalar yapıp, çıkmaz yollara saptığımız zamanlar oldu. Halen 
yönetim sistemlerimizi geliştirmek ve öğrenme kapasitemizi artırmak için 
çaba göstermemiz gerekiyor. Umarım Türkiye’deki meslektaşlarımızın bizlerin 
yanlışlarından öğrenmesine destek olarak, bu yanlışlardan kaçınmalarını 
sağlayabiliriz. Sonuç olarak Türkiye’nin başarısı bizim de başarımız olacak ve 
bizler bunun bir parçası olmaktan gurur duyacağız.        

Our project Human Resource Development – Grant and Promotion is one of the 
most grandiose projects, the management of which I was ever entrusted with. 
Being responsible for making a hit of İKG-HIT project is a great honour on the 
one hand and a great challenge on the other hand. Why do I cite the project as 
grandiose? Because it aims at building the capacities with co-operation assistance 
of the European Union Member States of the broadest range of organisations 
to develop and implement projects aiming at addressing socio-economic 
problems and disparities in the less developed regions of Turkey. So we really 
have everybody as our target group, starting from potential and awarded grant 
beneficiaries that can be of any kind starting from the smallest NGOs to potential 
and actual operation beneficiaries being huge governmental organisations. We 
work on local, regional and central level in parallel. Not to forget, we address the 
most difficult and most important problems in society: reducing unemployment, 
eliminating grey economy, channelling into the system of education people with 
low educational level, in many cases illiterate, as well as promoting an inclusive 
society and equal opportunities for all. Our project team, which is comprised 
of experts from EU Member States as well as from Turkey is dedicated to help 
Turkey and Turkish organisations to develop their capacities in a way that the EU-
Turkey co-operation funds are utilised to the maximum possible extent and the 
most effective way in reducing social problems in the country. In our team both 
key experts are from relatively new EU member states, namely from Hungary and 
Romania. I strongly hope that we can support our counterparts in Turkey with 
our experiences gained while our countries went through the accession process 
and became Member States. We have faced the same problems and difficulties 
our Turkish counterparts are facing now while building up and strengthening the 
institutional system responsible for the management of the EU funds as well as 
improving the absorption capacities of grant applicants and beneficiaries. The road 
to becoming a Member State was bumpy for our countries. Sometimes we made 
mistakes and ended up in dead end. Even now there is room for improvement of 
both our management systems and absorption capacities. I hope that our Turkish 
counterparts will be able to utilise our support by learning from our mistakes and 
avoiding those deadlocks we entered. Your success, will be our success as well 
and we will be proud being part of it.       

Paulo Pedroso
İKG PO Takım Lideri /  
HRD OS Team Leader

Türkiye,  AB fonlarının yönetimi 
konusunda oldukça uzun bir yolun 
başında yer alıyor. Bu yolculuğu 
destekliyor olmak bana hem 
büyük bir gurur hem de büyük bir 
sorumluluk veriyor. Doğrusu, tüm 
iyi olan ve bir o kadar da iyi olmayan 

yönleriyle ünlü AB bürokrasisi, yönetim yapıları ve örgütsel kültürde 
önemli uyarlamalar gerektirecek. Ekim ayında gelişimden bu yana 
geçirdiğim kısa zaman bana ancak yapacağım işlerin uzunluğunu ve 
Avrupa standartlarında bir fon yönetimi için gereken her şeyi yapmaya 
istekli insanları tanıma fırsatı verdi. Bu kişilerin önümüzdeki yıllarda 
yönetecekleri fon miktarının, ülke boyutunda ve ele alınacak sorunlarla 
birlikte düşünüldüğünde, oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Fakat 
onlar Avrupa Birliği ve Türkiye arasında insani gelişim odaklı ve düzgün 
işleyen bir ortaklığın kurulması konusunda tam bir kararlılık içindeler. 
Bu insanlar aktif istihdam politikasının oluşturulmasını, temel eğitimin 
iyileştirilmesini, yoksulluğun azaltılmasını, sosyal ayrımcılık ve cinsiyet 
eşitsizliklerin kaldırılmasını destekleyecekler. Öte yandan, insanların 
yaşamlarını iyileştirmeyi hedefleyen bu fonlarının yönetilmesi her yıl 
biraz daha karmaşık hale geliyor. 2007-2011 yılları arasında,  yıllık 
tahsis edilen fon miktarı neredeyse iki katına çıktı. Bu miktar AB - 
Türkiye ilişkilerindeki ilerlemeler ve yönetim kapasitemizin gelişmesi 
ile artmaya devam edecektir. (Bunu söylerken kendimi buradaki 
personelin bir parçası gibi hissediyorum) Türkiye’nin bu fonların 
yönetimindeki başarısı,  Program Otoritesi’nden eğitim alanlara, tüm 
ara yapılardan geçmiş olan faaliyetlerin son faydalanıcılarına kadar 
kapsayan geniş bir insan ağına bağlı. Farklı Avrupa geçmişlerinden 
gelen teknik destek takımımız, başarıya giden işbirliği okyanusunda 
yalnızca birer damla.  Ancak bizler, Avrupa fonlarını önceden kullanmış 
ülkelerin tecrübelerinden çıkardıkları dersleri Türkiye’ye aktarmak için 
elimizden geleni yapacağız. Portekizli, İtalyan, Finlandiyalı ve Türklerden 
oluşan, zaman zaman  İngiltere, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden 
gelen uzmanlarla da desteklenen takımımızla, geçmiş tecrübelerimizi 
Türkiye’nin yararına kullanmak için çalışacağız. Bazen geçmişte 
yaptığımız hataların nasıl önlenebileceğini anlatırken, bazen de 
olumlu tecrübelerimizi paylaşacağız. Türkiye’nin bu çalışmalarımızdan 
yararlanmasına yardımcı olmak için gerçekten çok istekliyiz.  Çünkü 
günün sonunda bizler de gururla bu başarının parçası olacağız.

Turkey is in the beginning of a long road regarding EU funds management. 
Supporting this journey is simultaneously an honor and a big responsibility. 
Indeed, the famous EU burocracy, in all its good and not so good aspects, 
will imply substantial adaptations in management structures and 
organizational cultures. Having just arrived in October, these months only 
allowed me to discover the extension of the work to do and the willingness 
of people involved to everything that is need to arrive o a European class 
performance in funds management. The funds they are going to manage in 
next few years  might seem very limited regarding the country dimension 
and the problems to be addressed. But they are fully aimed at establishing 
a working partnership between EU and Turkey focused in human 
development. They will support active employment policy, basic education, 
poverty reduction, and social discrimination and gender inequalities. On 
the other hand, the challenge of managing these funds aimed at improving 
people’s lives is increasing in complexity every year. Between 2007 and 201 
the annual allocation almost doubles. It is highly probable that it continues 
to grow after 2013 as both negociations between EU and Turkey progress 
and our management capacity develops (I feel part of the staff by saying 
this). The success of Turkey in managing these funds will depend mostly 
of an extended network of people going from Operating Structure to 
trainees and final beneficiaries of actions that passes by all intermediate 
structures. The technical assistance staff, coming from different European 
backgrounds, isn’t but a drop of water in that ocean of co-operation for 
success. Nevertheless we will do our best to help Turkey to learn the 
lessons of different previous experiences of countries that used European 
funds. Our team, a mix of Portuguese, Italian, Finnish and Turkish people, 
supported from time to time by experts from different backgrounds, that 
already included UK, Bulgaria and Romania, will do its best to share 
experiences for the profit of Turkey. Several times we can speak about how 
to avoid our past errors, sometimes we can have good experiences to share. 
We hope Turkey profits from our work, because we are really committed to 
be helpful. In the end of the day, we will proudly be part of your success.
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İKG-PO İKG OP’NİN UYGULANMASI İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ  (5.1)
TECHNICAL ASSISTANCE FOR IMPLEMENTATION OF HRD OP (5.1)

İKG-HİT İKG HİBE VE TANITIM TEKNİK YARDIM PROJESİ (5.2, 5.3)
HRD GRANT AND PROMOTION TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT (5.2, 5.3)

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hibe ve Tanıtım Teknik 
Yardım Projesi, İKG OP’nin 5.2 - 5.3 tedbirlerine bağlı bir 
projedir. Bu proje, 12 Kasım 2010 tarihinde Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu (EUD), Merkezi Finans ve İhale 
Birimi(MFİB), Teknik Destek Ekibi (TDE) ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) AB Fonları Koordinasyon 
ve Uygulama Dairesi altındaki Proje Uygulama Birimi 
(PUB) arasındaki Başlangıç Toplantısı ile başlamıştır. Proje 

süresinin 36 ay olduğu göz önüne alındığında, Kasım 2013 tarininde sona erecektir. 
Ana yararlanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)’nın yanı sıra, 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 
İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kurumlar tarafından da 
yararlanılacak olan İKG-HİT Projesinin hedefi, potansiyel ve nihai faydalanıcıların 
iyi bir proje birikimi oluşturmasını sağlamak amacıyla proje hazırlama ve 
yürütme sürecine ilişkin olarak kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler 
gerçekleştirmesinin desteklenmesi ve potansiyel faydalanıcıları İKG OP’de sunulan 
fırsatlar, halkı ise İKG OP’nin uygulanması ve sonuçları hakkında bilgilendirmektir.

Teknik desteğin sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir: 

1. Hibe ve Eğitim Bileşeni:

 � Bölgesel Hibe İzleme ve Teknik Yardım Ekiplerinin (BHİTYE) hibe izleme, 
potansiyel ve nihai faydalanıcılara teknik yardım sağlama konusundaki 
kapasitelerinin geliştirilmesi

 � Potansiyel ve nihai faydalanıcıların proje hazırlama ve yönetme hususunda 
kapasitelerinin geliştirilmesi (yetkinliklerinin artırılması)

 � Operasyonlar ve hibe projelerinin başarılı bir şekilde hazırlanması ve 
uygulanması 

2. Tanıtım Bileşeni:

 � Halkın ve faydalanıcıların İKG OP faaliyetleri ve gerek AB gerekse ulusal 
kurumların oynadıkları rol hakkında bilinçlerinin artırılması

 � Proje başvuru sayısının artırılması

HRD GRANT AND PROMOTION TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT (5.2 , 5.3)
Human Resources Development Information and Publicity Technical 
Assistance Project is under the Measures 5.2-5.3 of the Human Resources 
Development Programme (HRD OP) Turkey. The project has started with 
the Kick-off Meeting between the European Enion Turkey Delegation (EUD), 
Central Finance and Contracting Unit (CFCU), Technical Assistance Team (TAT) 
and Programme Implementation Unit (PIU), under the Centre for EU Funds 
Coordination and Implementation of Ministry of Labour and Social Security 
(MoLLS) on 12th November 2010 and the project will end in November 2013, 
at the end of duration which is 36 months.  The project is carried out by EU 
Funds Coordination and Implementation Center of Ministry of Labour and 
Social Security.  The purpose of HRD-GP, which its main beneficiary is Ministry 
of Labour and Social Security (MoLSS) and Ministry of National Education 
(MoNE), The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), 
Turkish Employment Organisation (İŞKUR) and Social Security Institution 
(SSI), is to increase the capacity of potential and final beneficiaries on project 
preparation and management as well as to inform potential beneficiaries 
about the opportunities provided by the HRD OP and the general public about 
the HRD OP implementation and outcomes.

The following outputs are expected at the end of technical assistance: 

1. Grant and Training Component:

 � Increased capacity of Regional Grant Monitoring and Technical Assistance 
Teams (RGMTT) on grant monitoring and delivering technical assistance to 
potential and final beneficiaries

 � Increased capacity (competence) of potential and final beneficiaries on 
project preparation and management 

 � Successful operations and grant projects prepared and implemented by 
operation and grant beneficiaries 

2. Publicity Component:

 � Increased awareness of the general public and beneficiaries on the HRD 
OP activities and results 

 � Increased number of project applications

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı’nın (İKG OP) Uygulanması için Teknik Yardım 
Projesi, İKG OP’nin 5.1 Tedbiri’ne bağlı bir projedir. Bu 
proje, 13 Ekim 2010 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu (EUD), Merkezi Finans ve İhale Birimi(MFİB), 
Teknik Destek Ekibi (TDE) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB) AB Fonları Koordinasyon ve Uygulama 

Dairesi altındaki Proje Uygulama Birimi (PUB) arasındaki Başlangıç Toplantısı 
ile başlamıştır. Proje süresinin 36 ay olduğu göz önüne alındığında, Ekim 2013 
tarihinde sona erecektir. Bu projenin genel hedefi, İKG OP’nin koordinasyonunun, 
kontrolünün ve uygulanmasının artırılması ve Program Otoritesi’ne ve ilgili 
kuruluşlara ileriki programlama, izleme, değerlendirme ve görevleri yerine 
getirme konusunda destek vermektir. Bu projenin özel hedefi Türkiye’deki İKG OP 
dâhilindeki Program Otoritesi’ne (PO) destek ve yardım sağlayarak programın hem 
etkin bir şekilde yönetilmesini, hem de Avrupa Sosyal Fonu’nun ilerideki yönetimi 
öncesinde değerli bir hazırlık gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

Proje kapsamında aşağıdaki alanlarda teknik destek verilecektir.

 � Operasyonların hazırlanması ve uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
kalite kontrolü konularında AB Fonları Koordinasyon ve Uygulama Dairesi’nin 
kurumsal, teknik ve yönetimsel kapasitesinin artırımı, aynı zamanda ihale, 
sözleşme, finans ve muhasebeden sorumlu Finans ve İhale Birimi’nin kurulup, 
görevlerinin artırılması.

 � İç Denetim Birimi’nin denetim ve rehberlik görevleri bakımından kurumsal, 
teknik ve yönetimsel kapasitenin artırılması. 

 � Kurumsal eğitim politikasının oluşturulması konusunda katkı sağlanması. 
 � AB Fonları Koordinasyon ve Uygulama Dairesi’nin genişletilmiş merkezi 

olmayan uygulama sistemi’ne (EDIS) geçişi için gerekli yönetimsel ve prosedürel 
gerekliliklerin belirlenmesi. 

 � Düzgün çalışan İzleme Bilgilendirme Sistemi ve internet sayfasının kullanıma 
sunulması. 

Technical Assistance for Implementation of Human Resources Development 
Operational Programme (HRD OP)is the project under the Measure 5.1 of 
the HRD OP in Turkey. The project has started with the Kicked-off Meeting 
between the Technical Assistance Team (TAT) and Programme Implementation 
Unit(PIU), under the Centre for EU Funds Coordination and Implementation of 
Ministry of Labour and Social Security (MoLLSS) on 13th October 2010 and the 
project will end in October 2013, at the end of duration which is 36 months. 
The overall objective of this project is to improve the coordination, control 
and implementation of HRD OP and to assist the Operating Structure and 
relevant institutions in the further programming, monitoring, evaluation and 
implementing tasks. The specific purpose of this project is to provide support 
and assistance to the Operating Structure (OS) of Turkey’s HRD OP so that 
programme is both managed effectively and serves as a valuable preparation 
for the future management of the European Social Fund. 

The following results are expected to be achieved at the end of technical 
assistance. 

 � Increased institutional, technical and administrative capacity of Centre 
for EU Funds Co-ordination and Implementation for project preparation, 
implementation, monitoring, evaluation, quality assurance and control, 
also establishment of Finance and Contracts Unit which is responsible for 
tendering, contracting, financing and accounting and improvement of its 
functions. 

 � Increased institutional, technical and administrative capacity of the Internal 
Audit Unit for audit and guiding functions. 

 � Provided contributions for establishing an institutional training policy. 
 � Set necessary administrative and procedural requirements in place for the 

Centre for EU Funds Co-ordination and Implementation in order to pass 
decentralised implementation system without ex-ante controls (EDIS). 

 � A well functioning MIS and web site is in place. 
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İKG Hibe ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi (5.2, 5.3) 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde 
yürütülen hibe projelerinin, Avrupa Birliği kuralları doğrultusunda şekillenmesi 
ve teknik anlamda aksamaların yaşanmamasını sağlamak amacıyla, İKG – HİT 
Projesi Teknik Destek Ekibi Hibe ve Eğitim Uzmanları tarafından eğitimler 
veriliyor.

Bu yönde verilen eğitimlerden iki farklı kullanıcı grubu faydalanıyor. İlk grubu, 
hibe projelerini yürüten belediyeler, üniversiteler, STK’lar, meslek okulları, 
ilköğretim okulları gibi çeşitli alanlardan gelen hibe yararlanıcıları oluşturuyor. 
Eğitim, projelerin sözleşme koşullarına göre ilerlemesi, etkin bütçe kullanımı, 
satın alma, raporlama, AB görünürlük kurallarına uyum gibi çeşitli konularda 
sağlanıyor. Diğer grubu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
görevlendirilmiş izleme ekipleri oluşturuyor. Bu gruba, proje yönetimiyle ilgili 
verilen genel eğitimin yanı sıra projelerin etkin ve etkili bir şekilde izlenmesi, 
izleme araçları kapsamında izleme ziyaretleri, rapor inceleme, satın almaların 
gözden geçirilmesi, AB görünürlük kurallarının uygulanması konularında 
bilgilendirilme yapılıyor. Özetle,  eğitimlerde bir proje en doğru ve etkili şekilde 
nasıl yürür, nasıl izlenir detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Eğitimlerde ayrıca her iki grubunda yoğun bir şekilde kullanacağı/ kullandığı 
internet tabanlı bilişim sistemi “Bilgi İzleme Sistemi (MIS)” hakkında da geniş 
bilgi almak mümkün. MIS ’in etkin kullanımı hibe yararlanıcılarının çalışma 
takvimlerini, personel giderlerini, harcamalarını, faturalarını kısacası tüm 
bilgilerini dijital ortamda kayıt altına alınmasına olanak sunuyor. Böylelikle hibe 
faydalanıcılarının ihtiyaç duydukları her şey, her an ulaşılabilir oluyor. İzleme 
ekiplerine ulaştırılması gereken belgeler de bu sistem üzerinde bulunuyor. 
İzleme uzmanları projelerin başlangıcından bitimine kadar izlemeleri  gereken 
bilgi ve belgelere MIS üzerinden ulaşabiliyorlar. 

İKG-HİT Eğitim Tarihleri:

 � 8-9 Aralık 2010: Hibe Faydalanıcıları için Proje Yönetimi Eğitimi (Hayat Boyu 
Öğrenme Hibe Programı, Kadın İstihdamınının  Desteklemesi Hibe Programı, 
Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı)

 � 13 -14 Aralık 2010 : Hibe Faydalanıcıları için Proje Yönetimi Eğitimi (Genç 
İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı)

 � 18 – 19 Ocak 2011: Hibe Faydalanıcıları için Proje Yönetimi Eğitimi (Özellikle 
Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Hibe Programı)

 � 10 Şubat 2011: İletişim Teknikleri Eğitimi
 � 14 – 15 – 16 Şubat 2011 : Merkezi Hibe İzleme Ekibi Eğitimi (MHİE) 1.Kısım
 � 15 -16 -17-18 Şubat 2011: Bölgesel Hibe İzleme ve Teknik Yardım 

Ekibi(BHİTYE) Eğitimi
 � 21-22-23 Şubat 2011: Merkezi Hibe İzleme Ekibi Eğitimi (MHİE)2. Kısım
 � 22 Şubat 2011 : İKG OP Güncelleme Çalıştayı
 � 21 – 22 Mart 2011: Hibe Uygulama Rehberi Eğitimi
 � 31 Mart-04 Nisan 2011: Teknik Şartname ve Pazar Araştırması Eğitimi (MEB, 

Kız Çocukları)
 � 18-19 Nisan 2011: İş Tanımı Belgesi Eğitimi
 � 25-26-27 Nisan 2011 : Hibe Faydalanıcıları için Raporlama Eğitimi
 � 25-26-27 Nisan 2011: İş Tanımı Belgesi ve Operasyon Tanımlama Belgesi 

Eğitimi
 � 25-26 Nisan 2011 : MIS Eğitimi
 � 3-4-5 Mayıs 2011: BHİTYE Raporlama Eğitimi / Şanlıurfa
 � 3-4-5 Mayıs 2011: BHİTYE Raporlama Eğitimi / Samsun

İKG OP‘nin Uygulanması için Teknik Yardım Projesi (5.1)

Eğitimlerin amacı, IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesinin 
(İKG PO) kurumsal, teknik ve idari kapasitesini güçlendirerek, proje hazırlama, 
uygulama, izleme, değerlendirme, kalite güvencesi ve kontrol süreçlerinin 
etkili ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamaktır. IPA birimleri personelinin 
sorumluluklarına odaklanarak uygulanacak sistematik bir eğitim programıyla 
birlikte bu alandaki en iyi uygulamaları öğrenmek için gerçekleştirilecek 
çalışma ziyaretleri ile amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir. Projenin eğitim 
faaliyetlerinin nihai sonucu,  Program Otoritesinin kurumsal bir eğitim politikası 
oluşturmasına katkıda bulunmak olacaktır.

İKG OP Eğitim Tarihleri:

 � 6-24 Aralık 2010: “AB İstihdam ve Sosyal Politika” Giriş Eğitimi 
 � 10-21Ocak 2011: “IPA İKG OP Yönetimi” Giriş Eğitimi 
 � 25-28 Ocak 2011 : “Harcamaların Uygunluğu” üzerine Giriş Eğitimi 
 � 28 Şubat - 1Mart 2011: İleri seviye Finansal Yönetim Birimi Eğitimi
 � 14-18 Mart 2011: İleri seviye İç Denetim Birimi Eğitimi 
 � 24-27 March 2011 : PRAG Kuralları Eğitimi 
 � 5-6-7 Mayıs 2011: Düzensizlikler ve Risk Yönetimi Eğitimi

HRD Grant and Promotion (5.2 , 5.3) 

In order to shape the grant schemes, which have been implemented in the frame 
of Human Resources Development Operational Programme, in the direction 
of European Union rules and prevent the technical delays, trainings have been 
delivered by HRD-Grant Technical Assistance Team and Grant Scheme and Training 
Experts. 

Two different user groups are benefiting from these trainings. The first group 
consists of grant beneficiaries, municipalities, vocational schools, universities, 
NGOs and schools, who are implementing projects and coming from different 
areas. Trainings are delivered on the topics of progress of the project on the 
terms of contract, efficient use of budget, procurement, reporting and following 
the EU visibility rules.  The other group is consisted of monitoring teams, which 
are assigned by Ministry of Labour and Social Security. This group is informed 
on effective monitoring of projects, monitoring visits in the scope of monitoring 
tools, audit of reports, procurement overview, following the EU visibility rules, as 
well as overall training on project management. In summary, how a project can be 
effectively implemented and monitored is explained in a detailed way. 

It is also available to get wide information on the internet based IT system “Monitoring 
Information System (MIS)”, which both two groups are currently/will be intensely 
using. The effective use of MIS will provide the opportunity to record all information, 
such as the working schedule, personnel expenses, expenditures and invoices 
digitally. In this context, the Grant beneficiaries can reach all information required 
in any time. Documents, which need to be delivered to monitoring teams, can be 
delivered in any time via this system. Monitoring experts can reach the information 
and documents, which they have to follow until the end of implementation period, 
on MIS. 

HRD GP Training Schedule:

 � 8-9 December 2011: Project Management Training for Grant Beneficiaries 
(Lifelong Learning Grant Scheme, Promoting Women Employment Grant 
Scheme, Promoting Registered Employment Grant Scheme) 

 � 13 -14 December 2010 : Project Management Training for Grant Beneficiaries 
(Promoting Youth Employment Grant Scheme) 

 � 18 – 19 January 2011: Project Management Training for Grant Beneficiaries 
(Increasing School Enrolment Rates Especially for Girls Grant Scheme) 

 � 10 February 2011: Communication Techniques Training 
 � 14- 15-16 February 14-15-16: Central Grant Monitoring Team Training (CGMT) 

1st Part 
 � 15-16-17-18 February 2011: Regional Grant Monitoring and Technical Assistance 

Team (RGMTT) Training 
 � 21-22-23 February 2011: Central Grant Monitoring Team Training (CGMT) 2nd 

Part
 � 22 February 2011: HRD OP Updating Workshop 
 � 21 – 22 March 2011: Grant Management Manual Training 
 � 31 March-04 April  2011: Technical Specifications and Marketing Research 

Training (MoNE,IER)
 � 18-19 April 2011: ToR Training 
 � 25-26-27 April 2011 : Reporting Training for GB’s
 � 25-26-27 April 2011: ToR and OIS Training
 � 25-26 April 2011 : MIS Training
 � 3-4-5 May 2011: RGMTT Reporting Training / Şanlıurfa
 � 3-4-5 May 2011: RGMTT Reporting Training / Samsun

Technical Assistance for Implementation of HRD OP (5.1)

The goal of trainings are strengthening the institutional, technical and administrative 
capacity of IPA HRD Operation Structure (OS), to operate efficiently and effectively 
especially on project preparation, implementation, monitoring, evaluation, quality 
assurance and control. This is to be achieved by implementing a systematic training 
programme specifically concentrating on the responsibilities of the staff of IPA 
Units as well as by study visits to learn from the best practices in the field. The final 
result of the training activities of the project is to be a contribution for establishing 
an institutional training policy for the Operation Structure.

HRD OP Training Schedule:

 � 06-24 December 2010 : Introductory training on EU Employment and Social 
Policy

 � 10-21 January 2011: Introductory training on IPA HRD OP Management
 � 25-28 January 2011: Cross-cutting Training on Eligibility of Expenditure
 � 28 February - 01 March 2011: Advanced level unit based Training for Financial 

Management Unit
 � 14-18 March 2011: Advanced level unit based Training for Internal Audit Unit 
 � 24-27 March 2011: Cross-cutting Training on PRAG Rules
 � 5-6-7 Mayıs 2011: Cross-cutting Training on Irregularities and Risk Management

EĞİTİMLER TRAININGS

EĞİTİMLER TRAININGS
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