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The most important 
opportunity of Turkey is its 

young population to overcome 
the differences between the EU 

and Turkey.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İKG Program Otoritesi 

Başkanı, Müsteşar Yardımcısı
Sayın Erhan BATUR’dan

ERHAN BATUR’S VIEW; Ministry of 
Labour and Social Security,
Head of HRD Operating Structure,
Deputy Undersecretary

Günümüzde başta AB üyesi ülkeler olmak üzere 
yaşlanan nüfus ve bununla birlikte artan sosyal 
koruma harcamaları, istihdam oranlarının 
arzulanan seviyelerde tutulamaması ve finans 
sektöründe başlayan krizin işgücü piyasalarına 
olumsuz yönde etkisi ülkeleri önemli reformlar 
yapmaya mecbur bırakmıştır.

Türkiye ise IMF verilerine göre özellikle son on 
yılda yakaladığı ivme ile ekonomik büyüklük 
açısından Dünya’da ilk yirmi ülke arasındadır. 
Ülkemiz 70 milyonu aşan nüfusuyla ve canlı 
iç talebiyle muhtemel küresel darboğazlara 
da hazır görünmektedir.  Buna ek olarak 
Ülkemizin güçlü, yaratıcı ve değişime hızla ayak 
uydurabilen bir müteşebbis altyapısı olduğu 
genel olarak kabul görmektedir. Türkiye’nin 
krize rağmen son yıllarda gösterdiği büyüme 
performansı, gerek OECD ve ILO gerekse 
AB platformlarında takdir görmektedir. 
Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusu,  
ülkemize 2040 yılına kadar “Demografik Fırsat 
Penceresi” olarak adlandırdığımız büyük bir 
imkan tanımaktadır. 

Bütün bunlara rağmen, Ülkemiz ile AB üyesi 
ülkeler kıyaslandığında, başta kadın istihdamı 
olmak üzere; genç işsizliği, kayıt dışı istihdam, 
bölgeler arası gelişmişlik farkları, eğitim kalitesi 
ve yoksulluk riski gibi göstergelerde daha 
dezavantajlı olduğumuz kabul edilmelidir. 
Ekonomik açıdan bakıldığında ise Almanya’nın 
bugünkü gayrisafi milli hasılasının bizim 
2023 hedefimizin dahi üzerinde olduğu 
unutulmamalıdır. Türkiye ve AB arasında 
ekonomik ve sosyal göstergeler bakımından 
önemli farklılıkların varlığı Ülkemizin 
yapısal sorunlarından kaynaklanmaktadır. 
Bu farklılıkları kapatmak için kısa vadeli 
çözümlerden ziyade uzun vadeli stratejik 
yaklaşıma ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu 
stratejik yaklaşımı gerçekleştirebilmek için 

Nowadays, particularly in the EU Member 
States, the aging population and increasing 
social protection expenditures, unstable 
employment rates and the negative effects 
of financial crisis on labour market oblige 
countries to take major reforms. 

On the other hand, Turkey, especially with the 
momentum in the last decade, is ranked in 
the top twenty countries in the world in terms 
of economic size according to the IMF data. 
With a population exceeding 70 million and a 
high domestic demand, Turkey is considered 
as prepared for potential global bottlenecks. In 
addition, it is generally accepted that Turkey 
has an entrepreneur infrastructure that is 
powerful, creative and keep up with changes 
easily. Despite the crisis Turkey’s growth 
performance in the recent years is appreciated 
both in OECD and ILO and in EU platforms. 
Young population of Turkey gives us a 
great opportunity till 2040 which we call as 
“Demographic Window of Opportunity”. 

However, when Turkey and EU member 
states are compared, we should accept the fact 
that we are more disadvantaged by means of 
indicators on youth employment, unregistered 
employment and interregional differences in 
terms of development, quality of education 
and risk of poverty and women employment 
in particular. In economic terms, it should 
not be forgotten that Germany’s GDP for 
today is beyond our 2023 target. The presence 
of important differences between Turkey 
and EU in terms of economic and social 
indicators arises from the structural problems 
of our country. Rather than the short-term 
solutions to overcome these differences, we 
need a long-term strategic approach. To 
achieve this strategic approach, the most 
important opportunity of Turkey is our young 

AB ile
aramızdaki farklılıkları 

kapatmak için elimizdeki 
en önemli imkan genç 

nüfusumuzdur.
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elimizdeki en önemli imkan genç nüfusumuzdur.

Tam da bu noktada Türkiye ve AB’nin ortak girişimi ile Türkiye’nin 
insan kaynağı potansiyelinin değerlendirilmesi için önemli bir 
adım atılmıştır. Bu adım, Türkiye’nin söz konusu kaynağının 
geliştirilmesi amacıyla ortak politikaların belirlenmesi ve projeler 
ile bu ortak politikaların uygulanması olarak özetlenebilir.

Ülkemiz mevcut insan kaynağının geliştirilmesini amaçlayan 
strateji belgesini yani İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı’nı (İKGOP) 2007 yılında kabul etmiş ve 
uygulamaya başlamıştır. İKG 
OP eğitim, istihdam ve sosyal 
içerme olmak üzere temelde üç 
alana vurgu yapmaktadır. 

İKG OP’nin uygulanmasında 
Bakanlığımız, Program 
Otoritesi sıfatıyla programlama, 
uygulama, ödeme, izleme ve 
değerlendirme gibi faaliyetlerin 
tamamından sorumlu 
bulunmaktadır. Bakanlığımız bu 
sorumluluğu yerine getirirken 
bir yandan ülkenin insan 
kaynağının geliştirilmesine 
katkıda bulunmakta, bir yandan 
da şeffaf, izlenebilir ve AB 
kuralları ile yönetilen yeni bir 
kurumsal yapılanma örneğini 
teşkil etmektedir. Ek olarak,  
ilgili tüm tarafların katılımı 
ile sosyal diyalog ve ortaklık 
anlayışı yaygınlaştırılmaktadır.

İKG OP çerçevesinde pek 
çok faaliyet yürütülmektedir. 
Örneğin, hibe projelerinin 
uygulandığı bölgelerde insan 
kaynaklarının geliştirilmesi 
ve bölgede yaşayan bireylerin 
istihdam edilebilirliğinin 
artırılması için düzenlenen 
mesleki eğitimlerle bölgesel 
farklılıkların azaltılması 
amaçlanmaktadır. Tüm bu eğitimler bölgelerin istihdam 
koşulları ve öne çıkan sektörlerdeki eleman ihtiyacı göz 
önünde bulundurularak verilmektedir. Ayrıca söz konusu 
faaliyetler yereldeki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde 
sürdürülmektedir. Böylelikle, çağımızda öne çıkan yerel 

population.      

At this very point, a crucial step was taken with a joint venture of 
Turkey and EU to improve Turkey’s potential of human resources. 
This step could be summarized as defining common policies 
and implementing these policies with projects to develop human 
resources.   

Turkey has accepted Human Resources Development Operational 
Programme (HRD OP), the strategic paper aiming to develop 
the current human resources, in 2007 and has started the 

implementation since then. The HRD 
OP emphasizes on three main areas 
that are employment, education and 
social inclusion.  

In the implementation of HRD OP, 
our Ministry is responsible from all 
the activities such as programming, 
management, finance, monitoring 
and evaluation while acting as 
Operating Structure.  Discharging this 
responsibility, the Ministry on the one 
hand contributes to the development 
of human resources of Turkey and 
on the other hand serves as a new 
corporate structural model that is 
transparent, tractable and managed 
with EU rules.  Additionally with the 
involvement of all the parties, social 
dialogue and partnership approach 
are being generalized. 

Several activities are being conducted 
within the framework of HRD OP. 
For instance, with the vocational 
trainings, it is aimed to decrease 
the regional differences in order to 
develop the human resources in the 
regions where the grant projects are 
being implemented and to increase 
the employability of the individuals 
living in these regions. All of these 
trainings are being designed by 
taking into consideration the regional 

employment conditions and the labour demand in regional sectors. 
Also, these activities are being implemented in corporation with the 
local institutions and organizations. In this way, we are adapting 
ourselves to the contemporary principle of strengthening local 
administrations by providing EU supported financial resources to 
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yönetimlerin güçlendirilmesi prensibine, yerel yönetimlere AB 
destekli finansal kaynak sağlayarak ve proje yönetimi tecrübesi 
kazandırarak uyum sağlanmaktadır.

İKG OP kapsamında hazırlanan günümüze kadar tamamlanan 
5 hibe programı, toplam 431 hibe projesi ile ülkemizin bu 
alandaki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygulanmış ve geçen 
yılın sonunda tamamlanmıştır. Projeler kapsamında 90.000 kişi 
rehberlik eğitimleri, mesleki eğitimler, seminerler, çalıştaylar, 
girişimcilik kursları ve stajlar gibi hizmetlerden faydalanmıştır. 
Bu eğitimler özellikle kadınlara ve gençlere mesleki nitelik 
kazandıracak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, okula gönderilmeyen 
kız çocuklarının ailelerini ikna etmek için yerinde ziyaretler 
düzenlenmiştir. Proje uygulayan dernekler, vakıflar, kurum ve 
kuruluşlar, üniversiteler ve meslek liseleri, meslek edindirme 
eğitimlerini bölge sektörlerinin ihtiyaçlarını gözeterek 
tasarlamıştır; böylelikle bölgedeki işverenler ile potansiyel işgücü 
kaynaştırılmıştır. Girişimcilik eğitimleri sonrasında yüzlerce 
kadın ve genç, kendi işyerlerini açarak istihdama katılmıştır. 
Yine ülkemizin en ciddi gündem maddelerinden birini oluşturan 
kayıtlı istihdamın desteklenmesi konusunda, işçi ve işvereni bir 
araya getiren çalışmalar yürütülmüş, seminerlerle binlerce kişiye 
ulaşılmıştır. 

Bunların yanı sıra, İKG OP kapsamında açılacak yeni hibe 
programlarıyla istihdama katılma imkânı bulamayan dezavantajlı 
vatandaşlarımıza ulaşmayı planlamaktayız. Son yıllarda Avrupa’da 
da öne çıkan sosyal içerme önceliği altında uygulayacağımız 
projelerle, dezavantajlı vatandaşlarımızla irtibata geçerek onları 
istihdam edilebilir duruma getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedefi 
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimiz başta olmak üzere, İKG OP’nin 
uygulandığı tüm bölgelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını 
yerlerinde belirlemek suretiyle gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda 
on binlerce kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Devlet olarak, onların 
sorunlarına ortak olup en uygun çözümü sunacağız ve bunu 
vatandaşlarımız, kamu kurumlarımız, sendikalarımız, sivil 
toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimizle yani toplumun hemen 
her kesiminin aktif rol aldığı bir oluşumla gerçekleştireceğiz. 

Son olarak, İKG OP kapsamında Program Otoritesi görevini 
sürdüren T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa 
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile faaliyetlerimize 
katılım ve katkı sağlayan tüm taraflara Bakanlığımız ve şahsım 
adına gönülden teşekkür ediyorum.

local administrations and by giving them the opportunity to gain 
experience on project management.

5 grant schemes with a total of 431 grant projects, which had 
been prepared in the scope of HRD OP and accomplished up to 
day, were implemented to meet the needs of our country in this 
area and completed at the end of last year. Under these projects, 
90.000 people were benefited from guidance trainings, vocational 
trainings, several seminars, workshops, entrepreneurship courses 
and internships. These trainings were designed especially for women 
and youth to acquire qualifications. Besides, family visits were 
organized to convince the parents who do not allow their daughters 
to go to schools.   The associations, foundations, institutions, 
universities and vocational schools implementing projects planned 
their vocational trainings regarding the sectoral needs. By this 
way, the employees of the region and the potential labour force 
were integrated. After these entrepreneurship trainings, hundreds 
of women and young people opened their own workplaces and 
therefore became employed. As one of the most serious agenda 
items of our country, to promote registered employment, several 
activities aiming to bring employers and employees together were 
implemented and thousands of people were reached by seminars. 

In addition, with the new grant schemes in the scope of HRD OP, 
we are planning to reach the disadvantaged people who could not 
find the opportunity to become employed. We are aiming to get in 
touch with those disadvantaged people and make them employable 
via the projects under the priority of social inclusion which has 
also became prominent in Europe recently. We will accomplish this 
goal by means of specifying the people’s needs on the spot in all 
regions under the HRD OP implementation, especially in Eastern 
and South-Eastern cities. In this regard, we are targeting to reach 
thousands of people. Governmentally, we will share their problems 
and provide the most appropriate solutions. This will be held with a 
formation of all relevant parties i.e. all citizens, public institutions, 
labour unions, NGO’s, and universities that will actively take part.

Finally, I would like to thank sincerely all the parties that have 
been part in and provided their contribution to the HRD OP 
implementations and the Ministry of Labour and Social Security, 
European Union Coordination Department acting as the Program 
Authority. 
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Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal 
İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü 

Analiz, Değerlendirme ve Dış İlişkiler 
Direktörü Sayın Georg FISCHER: 

Türkiye ve AB, İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi İçin Çalışıyor

Georg Fischer, Director for “Analysis, 
Evaluation, External Relations” in the 
Directorate General for Employment, 
Social Affairs and Inclusion at the 
European Commission: Turkey 
and the EU: Working Together for 
Developing Human Resources

Türkiye ve AB İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için birlikte 
çalışıyor Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde her ne kadar 
kamuoyunun büyük bir bölümü Türkiye’nin katılım süreci ile 
ilgili siyasi tartışmalara yoğunlaşsa da, iki taraf arasında aslında 
sessiz ama güçlü ve başarılı bir mali işbirliği sürdürülüyor. 
İstihdam ve sosyal politika alanındaki zorlukların aşılması, 
Türkiye’nin AB’ye katılım süreci açısından kilit bir role sahiptir. 
Türkiye’de AB tarafından mali olarak desteklenen ve 2007’den 
bu yana üzerinde birlikte çalıştığımız İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı (HRD OP) da bu alana 
yönelik önemli bir araçtır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı, eğitimler yoluyla işçi ve işletmelerin 
uyum kapasitelerini ve esnekliklerini geliştirmek ve 
dezavantajlı bireyleri işgücünün bir parçası haline 
getirerek sosyal kapsayıcılığı kuvvetlendirmek 
gibi, istihdama daha fazla insan çekebilmek 
ve istihdamda daha fazla insan tutabilmeyi 
amaçlayan “yumuşak yatırımlar”la ilgilidir. İşte bu 
nedenle Program, Türk vatandaşlarının gündelik 
yaşantılarını doğrudan etkileyen temel konulara 
parmak basmaktadır.

Bu Programa yönelik olarak 2007-2013 dönemi 
için AB, kendi bütçesinden yaklaşık 485 milyon 
Euro’luk bir bütçe ayırmıştır.   

Bu hedeflere ulaşılmasında temel unsurlardan biri, Türkiye 
içi ve dışındaki ilgili tüm paydaşlarla kurulacak ortaklıklardır. 
Ortaklık derken kastımız, bu toplumunun insan kaynaklarının 
geliştirilmesi konusunda arzusu bulunan tüm kesimlerinin gerçek 
anlamda katılımıdır. Burada ekonomik ve sosyal ortaklardan, 
yerel otoritelerden, STKlardan, kadın erkek eşitliğini geliştirmek 
ve desteklemekten sorumlu oluşumlardan vs bahsediyoruz. Bu, 
programlama ve uygulamanın başarısı açısından çok önemli 
bir koşuldur. Bunun yanında sosyal ortakların rolü de hayati 

While most people in Turkey and in the EU are focusing on political 
debates concerning Turkey’s accession process, a quiet yet strong and 
successful financial cooperation is ongoing between the two entities. 
Addressing forward employment and social policy challenges are 
key to Turkey’s accession process. And the Human Resources 
Development Operational Programme (HRD OP) funded by the 
EU in Turkey is a tool to address precisely this field, with which we 
have been working together since 2007.

Human Resources Development Operational Programme is 
about “soft investments” aimed attracting and retaining more 

people in employment; improving the adaptability 
and flexibility of workers and enterprises through 
education; and strengthening social inclusion 
through the integration of disadvantaged people into 
the workforce.  The Programme touches therefore 
upon key issues which directly affect the daily lives of 
Turkish citizens.

For the period 2007-2013, the EU has already 
allocated around € 485 million for this programme 
from its own budget. 

One key element to achieving these goals is partnership 
with all relevant stakeholders, inside and outside of 
Turkey. Partnership is the genuine involvement of 
all parts of the society which maybe concerned by 
human resources development in this country. We 

talk about economic and social partners, local authorities, NGOs, 
civil society, bodies responsible for promoting equality between 
men and women, etc. This is an essential condition for the success 
of programming and implementation. 

The role of social partners is also crucial. In the EU, we consider 
a functioning social dialogue a key element of the European 
social model and for reaching high levels of employment and 
employability. A prerequisite to the unfolding of a modern and 
effective social dialogue is to ensure full trade union rights. 
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bir önem taşımaktadır. AB’de bizler, işleyen 
bir sosyal diyalogu sadece Avrupa sosyal 
modelinin ana unsurlarından biri olarak değil 
aynı zamanda, yüksek istihdam ve istihdam 
edilebilirlik düzeylerinin yakalanmasında kilit 
öğelerden biri olarak görüyoruz. Modern ve 
etkin bir sosyal diyalogun oluşabilmesinin 
önkoşullarından biri de sendikal hakların tam 
anlamıyla sağlanmasıdır. 

Bu da, işyeri dâhil olmak üzere tüm katmanlarda 
örgütlenme özgürlüğünün; her hangi bir eşikle 
kısıtlanmaksızın olası tüm düzeylerde toplu sözleşme hakkının 
ve kamu sektöründeki hakların tesis edilmesi anlamına geliyor. 
2010’da Türkiye’deki Anayasa değişikliklerini memnuniyetle 
karşılamıştık. Şimdi Türkiye’yi yeni mevzuat değişiklikleri 
konusunda ilerlemesi için teşvik ediyoruz. 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı için sağlanacak 
desteklerin önemli bir kısmı, hibe şeklinde olup 2010’dan bu 
yana 430’dan fazla hibe projesine finansman desteği sağlanmıştır. 
Bu, çok sayıda küçük miktarın, süreçte yer alan birçok operatöre 
dağıtılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle programı 
yürütebilmek için, yönetim ve kontrol sistemlerinin uygun 
yapılara ve yeterli eğitimi almış personele sahip olması bir 
ihtiyaçtır. Bu bağlamda istihdam ve eğitim alanlarındaki ilgili 
bakanlık ve kurumların kapasitesini geliştirmeye dönük teknik 
yardım projeleri uygulanıyor. 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (HRD 
OP) için oluşturulan idari yapının geliştirilmesi amacıyla AB 
tarafından Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına sağlanan destek de 
bu teknik yardım projelerinin bir parçasıdır. Program Otoritesine 
ait yeni hizmet binasının gerektiği şekilde tamamlanarak hazır 
hale getirildiğini görmekten memnuniyet duyduk. Program 
Otoritesinin etkin ve verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi 
için artık tüm koşullar yerine getirilmiş durumdadır. 

Program-temelli çok-yıllı yaklaşımın 
temelde birbirinden kopuk projelere değil, 
etkisi program süresinin ötesinde geçen ve 
kapsamlı ve uyumlu bir stratejinin altında 
yer alan projelere dayandığını da hatırlatmak 
isterim. Aynı zamanda, yürütülen faaliyetlerin 
sürdürülebilirliğinin temin edilmesi 
gerekmektedir. Programların doğuracağı olumlu 
sonuçların etkisi dış finansman sona erdikten 
sonra da devam edebilmeli ve proje sonuçları, 
gelecekteki teklifler için yeni fikirler üreterek 
edinilen tecrübelerden ders çıkarılmasını 

This means freedom of association rights at all 
levels including at the workplace level; right to 
collective bargaining at all appropriate levels 
without obstacles in form of high thresholds; 
and ensuring rights in the public sector. We had 
welcomed the revision of the Turkey’s constitution 
in 2010. Now we encourage Turkey to move on 
with legislative changes.

For the Human Resources Development 
Programme, the essential part of the interventions 
is made up of grants, since more than 430 grant 

projects have already been financed since 2010. This implies the 
distribution of a large number of small amounts, in a context 
of numerous operators taking part in the process. Therefore the 
management and control systems should benefit from suitable 
structures and adequately trained staff to handle the programme. 
In this context, technical assistance projects to improve the capacity 
of relevant Ministries and institutions in the employment and 
education fields are being implemented.

The EU support to the Ministry of Labour and Social Affairs in 
view of improving the management structure set up for the HRD 
OP is part of these technical assistance projects. We are very pleased 
to note that the new premises of the Operating Structure are fully 
completed and properly secured and that all the conditions are now 
met for the Operating Structure to operate effectively and efficiently.  

I also wish to recall that the key to a multi-annual and programme-
based approach is not to have isolated projects but actions fitting 
into a wider coherent strategy and having an impact beyond their 
planned duration. At the same time, sustainability of undertaken 
activities needs to be ensured. Positive outcomes of the operations 
should be likely to continue after external funding ends and the 
results of these projects should then bring new ideas, and lessons 
learnt from experience, to future new proposals. In this way we 
will be able to benefit more fully of the possibilities opened by the 

IPA programme, contributing to its success, and 
to Turkey’s progress.

Investing in human capital by providing better 
education, facilitate social inclusion and promote 
access to employment is essential to tap the 
considerable resources Turkey has at its disposal 
and to promote its economic growth. And it serves 
also a wider goal: one of social justice, aiming to 
help people forward when they are willing and 
able. This programme is not only a financial 
instrument but is a tool to contribute to Turkey’s 
EU accession bid in the field of social policy and 

Bu Programa 
yönelik olarak 2007-

2013 dönemi için AB, 
kendi bütçesinden 

yaklaşık 485 milyon 
Euro’luk bir bütçe 

ayırmıştır.

For the period 
2007-2013, the EU 

has already allocated 
around € 485 million 
for this programme 

from its own 
budget.
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sağlamalıdır. Bu şekilde, IPA programının sunduğu fırsatlardan 
tam olarak istifade edebilir, ayrıca programın başarısına ve 
Türkiye’nin ilerlemesine katkı sağlayabiliriz. 

Türkiye’nin sahip olduğu önemli kaynakların etkin kullanılması ve 
ekonomik büyümenin desteklenmesi için, eğitimin iyileştirilmesi 
yoluyla insan kaynaklarına yatırım yapılması, sosyal içermenin 
kolaylaştırılması ve istihdama erişimin yaygınlaştırılması bir 
gereksinimdir. Bunlar aynı zamanda daha kapsamlı bir hedefe 
hizmet edilmesini de sağlayacaktır: insanların istekli ve yapabilir 
oldukları durumlarda ilerlemelerine yardımcı olan sosyal adalet 
hedefi. Bu program sadece mali bir araç olmakla kalmayıp, aynı 
zamanda sosyal politika ve istihdam alanında Türkiye’nin AB’ye 
katılım sürecine katkıda bulunacaktır. 

Türkiye’nin etkileyici bir ekonomik büyüme sürecinde olduğu 
bir dönemde istihdam reformu alanında ilerleme kaydetmesi 
son derece isabetli bir adımdır. Türkiye’nin Ulusal İstihdam 
Stratejisini tamamlama yönündeki çabalarını memnuniyetle 
karşılıyoruz. Burada Türkiye’nin istihdam hedeflerine ve AB’nin 
Avrupa 2020 Stratejisi’nin özellikle kapsayıcı büyüme bileşeni 
çerçevesinde ortaya koyduğu hedeflere ilişkin yararlı bir diyalog 
süreci oluşturabiliriz.    

Son yıllarda kaydedilen ilerlemeye karşın toplumsal cinsiyet 
eşitliği AB’de ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu nedenle 
Avrupa 2020 stratejisinde AB kadın istihdamının arttırılmasını 
öncelikli hedeflerden biri olarak belirlemiştir. Türkiye’de 2010 yılı 
kadın istihdam oranı (%26,2) AB ortalamasıyla kıyaslandığında 
(%58,2) oldukça düşüktür. Ulusal düzeyde kadınlar için olumlu 
tedbirler öngören anayasa değişikliği ve de kadın istihdamının 
arttırılmasına ilişkin Başbakanlık genelgesinden olumlu adımlar 
olarak söz edilebilir. Öte yandan çalışma hayatının farklı 
alanlarında kadınlar yeterince temsil edilmemekte, önyargılarla 
karşılaşmakta, istihdam ve eğitime erişimde ciddi güçlükler 
yaşamakta ve uygun ücretli çocuk bakım hizmetlerinden yeterince 
yararlanamamaktadırlar. Bu bağlamda, İnsan Kaynaklarını 
Geliştirme Operasyonel Programı kapsamında kadınların 
çalışma piyasasına katılımının, sosyal hizmetlere erişiminin ve 
kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılmasına yönelik 
tedbirler yer alıyor, ancak tabii ki kadın ve de erkekler için 
geleneksel meslekler dışındakilerin de özendirilmesi gibi daha 
yapılması gereken şeyler vardır.  

Komisyon, Türkiye’nin Kamu İstihdam Kurumu hizmetlerini 
daha profesyonel hale getirerek işsizlere modern danışmanlık 
hizmetleri sunma çabalarını ve de daha ciddi bir izleme sistemiyle 
kayıt dışı istihdamla mücadele planlarını memnuniyetle 
karşılamaktadır. Türk makamları bu girişimlerin hepsine destek 
vereceğimizden ve sosyal ve istihdam politikası alanında somut 

employment.

Turkey advancing on employment reform appears quite timely in 
a period of impressive economic growth in Turkey. Let me welcome 
Turkey’s efforts towards finalising a National Employment Strategy. 
Here, we could have a useful dialogue on the employment objectives 
of Turkey and the objectives that the EU has defined in the 
framework of its Europe 2020 Strategy, particularly its component 
on inclusive growth. 

Despite progress made over the last years, gender equality remains 
a major concern in the EU. That is why in its Europe 2020 strategy, 
the EU has placed increasing female employment as a priority 
issue. In Turkey, the 2010 employment rate of women is extremely 
low (26,2 %) compared to the EU average (58,2 %). At national 
level, the constitutional amendment allowing for positive measures 
for women, and the Prime Ministerial circular for promoting 
women’s employment are all worth mentioning as positive steps.  
However, women are still under-represented in the different spheres 
of working life, they are facing prejudices and serious difficulties in 
access to employment, education and affordable child care services. 
In this context, I am pleased to note that the HRD OP includes 
measures to increasing women’s labour market participation, 
strengthening women’s access to social services, and improving 
girls’ schooling rates but certainly more need to be done including 
emphasising non traditional professions for women and men. 

The Commission recognises Turkey’s efforts to professionalise its 
Public Employment Service and to offer modern counselling to the 
unemployed. We welcome Turkey’s plan to combat informal work 
with more serious monitoring. Turkish authorities can be sure of 
our support on all these initiatives and our critical eyes on the road 
map towards starting concrete accession negotiations in the field of 
social and employment policy.

We are sure Turkey will get the most out of the limited resources and 
will use it as an opportunity, not only to finance projects, but also 
to see how policies can be organised in a way to bring maximum 
benefit to the citizens.

müzakerelerin başlatılmasına yönelik yol haritasını ciddiyetle ele 
alacağımızdan emin olabilirler.    

Türkiye’nin IPA kapsamındaki sınırlı kaynaklardan en iyi şekilde 
yararlanacağını ve bunu yalnızca projeleri finanse etmek için 
değil aynı zamanda politikaların vatandaşlara maksimum fayda 
sağlayacak şekilde nasıl düzenleneceğini görmek için bir fırsat 
olarak değerlendireceğine inanıyoruz.    
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Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkan Vekili Ercüment Işık

Ercüment Işık, Head of EU 
Coordination Department of MoLSS

Soru 1- AB uyum politikaları çerçevesinde ÇSGB en 
aktif kurumların başında geliyor. İKG OP de Bakanlık 
sorumluluğunda yürütülüyor. AB Koordinasyon Dairesi’nin 
programdaki  konumu ve çalışmaları hakkında bilgi verir 
misiniz?

“İKG OP işsizlik sorununu Stratejik Bakış açısıyla ele alan ilk 
faaliyettir.”

Türkiye’de önümüzdeki 30 yıl boyunca 15-64 yaş arası yani 
çalışma çağındaki nüfus artacaktır ve Türkiye ekonomik ve sosyal 
anlamda kalkınmak, daha demokratik ve daha rekabetçi bir 
ülke olmak istiyorsa bunu, bu genç nüfusla, yani insan kaynağı 
ile yapacaktır. Bizim T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
olarak, İnsan Kaynaklarını geliştirmek için 30 yıllık bir stratejik 
hedefimiz var. Stratejik hedef, stratejik bir bakış ve programlama 
yaklaşımı ile hareket etmeyi gerektirir. Bu da Türkiye’nin 
ihtiyaçlarının neler olduğunu belirlemek, programlamak, 
çözümleri uygulamak ve bunları izlemek demektir. Bugüne 
kadar Türkiye’de mevcut insan kaynağının geliştirilmesine 
stratejik bir müdahale yapılmadı. Elbette birçok kurum konuyla 
ilgili çalışmalar yaptı fakat bütüncül bir yaklaşımla bir faaliyet 
gerçekleştirilmedi. Bu programla birlikte Türkiye ve Avrupa 

Question1: MoLLS is one of the most active institutions 
within the framework of the EU cohesion policies. HRD OP 
is carried out under the responsibility of the Ministry. Could 
you give us information about EU Coordination Department’s 
responsibilities and activities about the program?

“HDR OP is the first activity to address the problem of 
unemployment with a Strategic Overview.”

Turkey’s working age population between 15-64 will increase 
in following 30 years. If Turkey wants an economical and social 
progress and hopes to become more democratic and competitive, 
these will be done with this young population, that is human 
resources. As MoLLS, we have a 30-year strategic target to 
improve our human resources. Strategic target requires a strategic 
point of view and acting within the programming approach. 
Programming approach means to determine Turkey’s needs, 
organizing the schedule, implementing solutions and monitoring 
them. A strategic movement has never been performed in Turkey 
in terms of developing the human resources until now. Of course 
many institutions worked on the issue but no activity conducted 
with a programming approach. With this program, Turkey and 
European Union take the unemployment problem with a strategic 

RÖPORTAJ
INTERVIEW
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Birliği işsizlik sorununa stratejik bir bakış açısıyla neşter vurmuş 
oldu. Bu anlamda İKG OP için bir ilk diyebiliriz. İKG OP 
çerçevesinde, önce – eğitim, istihdam, yoksullukla mücadele- 
alanlarını, daha sonra ihtiyaçları,  hedefleri ve hedeflere ulaşmak 
için uygulanacak yöntemleri belirledik ve bunları hibe projeleri 
vasıtasıyla uygulamaya başladık.

Soru 2- Program Bölgesel odaklanma mantığıyla işliyor. Bu 
bölgeler belirlenirken hangi kriterler esas alındı?

Türkiye’de hayata geçirdiğimiz uygulamalar için Avrupa 
Sosyal Fonu’nun küçük  modülleri diyebiliriz. Avrupa Sosyal 
fonunda, bölgeler arası farklılıkların giderilmesi temel amaç. 
Biz de müdahalede bölgesel yaklaşım esasını kabul ettik. Bu 
nedenle İKGOP, Türkiye’nin kişi başı 
gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 
75’inden daha az geliri olan ve nispi 
olarak fakir olan bölgelerde ağırlıklı 
olarak uygulanıyor. NUTS II (düzey) 
sınıflandırması dahilinde iki-üç il 
birlikte bir bölge oluşturuyor. Bölgeler 
itibariyle gelirler hesaplandı ve düşük 
gelirli illerde program çerçevesinde 
uygulamalar başlandı. Daha sonra 
Türkiye geneline yayılacak şekilde bir 
genişleme sağlandı. Bölgesel esası çok 
katı olmamakla birlikte çoğunlukla 
daha yoksul bölgelere ağırlık vererek 
uyguluyoruz. Bu bölgeler de Türkiye 
haritası düz bir çizgiyle ortadan bölündüğünde Ankara’nın 
doğusunda kalan bölgelere tekabül ediyor. 

Soru 3-  Sosyal İçerme önceliği denildiğinde ne anlamalıyız?

Sosyal içerme, yaratılıştan dezavantajlı olan veya yaşadığı 
ortamın olumsuz koşullarından dolayı ekonomik ve sosyal 
hayata katılmakta zorlanan bireylerin devlet desteğiyle ekonomik 
ve sosyal hayata katılmaları anlamına geliyor. Bireyin ekonomik 
hayata katılması, istihdam edilmesi, sosyal hayata katılması da 
sağlık, eğitim gibi hizmetlerden yararlanabilmesi demektir. 
Devlet desteği derken asıl önemli nokta şudur: Biz kamu olarak, 
bizden hizmet alanı tanıyoruz, oysa bize erişemeyen insanlar 
var. Bizim onlara ulaşmamız önemli. Anlayış ve uygulamada 
sosyal içermenin çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. 
Kavram yeni kullanılmaya başlamış olsa da bizler aslında kamu 
olarak sosyal içerme politikalarını uzun zamandır uyguluyoruz. 
Örneğin taşımalı okul sistemi bir sosyal içerme politikasıdır. 
Okula ulaşımını sağlayamayan çocukların, köylerinden alınıp 
ilçedeki okula taşınması, öğle yemeği için eve dönemediklerinden 
yemeklerini devletin sağlaması başlı başına bir sosyal içerme 

point of view. In terms of that, HRD OP can be considered as a 
first. Within the framework of HRD OP, we determined the 
“education, employment, fighting against poverty areas, and then 
we determined the needs, goals and methods to be applied to reach 
the goals. Now we are implementing those with projects.

Question 2: The program is being conducted with the regional 
focusing approach. Which criteria was used while stating the 
regions? 

Implementations in Turkey are minor models of the ones in 
the European Social Fund. European Social Fund is aiming to 
eliminate the economical differences between the regions. So, we 
acknowledged the regional focusing approach. That’s why HRD 

OP is implemented in relatively poor 
areas, where income is less than 75 % 
of Turkey’s Gross Domestic Product. 
Within the NUTS II classification, 
two or three cities generate a region. 
Incomes on regions have calculated and 
implementations started in low-income 
cities. Then we relatively expanded 
the areas to entire Turkey. We are not 
very strict while applying the regional 
focusing but we mostly implement the 
program on more needy regions. These 
regions refer to the cities, which remain 
on the right-hand side of Ankara when 
a vertical line is drawn in the middle of 

map of Turkey. 

Question 3: What should we understand from Social Inclusion 
priority? 

Social Inclusion means to provide governmental support to people - 
who are disadvantaged from birth or those who cannot participate 
in economic and social life due to their negative conditions- in order 
to get them to participate in economic and social life. Participating 
in economic life means to be taken to work, participating in 
social life means to benefit from the health services, educational 
supports. While mentioning about the governmental support the 
important point is this: As government we only know people who 
are in our service area but there are many people who cannot 
access us. Reaching them is very important. So Social Inclusion 
has to be understood very well in terms of mentality and practice. 
Although Social Inclusion is a new concept, as government we have 
been implementing the social inclusion policies for a long time. 
For example, school bussing Project is one of the social inclusion 
policies. Collecting students from villages and transporting them to 
districts, and providing their lunch by the government when they 
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politikasıdır.

Soru 4- Dezavantajlı bireylerin istihdamında izlenecek yolu 
anlatır mısınız? Daha önce bu konuda yapılan çalışmalardan 
farkı nedir?

“Dezavantajlı bireyin istihdamında, uzmanlar tek nokta ofisi gibi 
çalışacak.”

Dezavantajlı bireyler için hizmet sağlayan çeşitli vakıflar, 
dernekler, belediyeler ve sosyal yardım yapan kuruluşlar var.  
Fakat sosyal yardıma ve istihdama ihtiyacı olan bir kişinin maddi 
ya da fiziksel durumu tüm  kurumları dolaşıp hizmet almasına 
engel teşkil edebilir. Biz burada “Tek Nokta Ofisleri” sistemini 
örnek alıyoruz. Bu sistem kamudan hizmet alan girişimcilerin, 
işverenlerin kurumdan kuruma gezerek vakit kaybetmelerini 
önlemek ve tüm hizmetleri tek bir yerden alabilmelerini 
sağlamak amacıyla geliştirildi. Bizim Bakanlığımız da, İŞKUR’un 
SGK’nın ofislerini tek nokta halinde Ostim’de biraraya getirdi. 
Fakat bizim sosyal yardım yapan tüm kuruluşları tek noktaya 
toplamamız imkansız. Bu nedenle İŞKUR tarafından istihdam 
edilecek sosyal yardım uzmanlarını birer tek nokta ofisine 
çevirelim diye düşündük. Bu uzmanlar, dezavantajlı bireylere 
dilekçe yazımından, kredi başvurusuna, banka işlerinden kamu 
işlerine kadar her konuda yardımcı olacaklar. Rehabilitasyona 
ihtiyacı olan vatandaşımızı rehabilitasyona götürecekler. Diyelim 
ki bu işlemler bir yıl sürecek; işte bu bir yıllık yolculuk esnasında 
vatandaşımızla uzmanımız birlikte yürüyecekler. Elbette bu 
AB bütçesiyle yapacağımız bir uygulama. Onun haricinde de 
Bakanlığımız ve diğer kamu kurumları da çeşitli çalışmalarla, yasa 
çıkarmak gibi uygulamalarla dezavantajlı kişilerin istihdamını 
kolaylaştıracak adımlar atıyor. 

Soru 5- Eğitim önceliği kapsamında sözü geçen eğitimin 
istihdam amaçlı olduğu anlaşılıyor. Peki nasıl bir mesleki 
eğitimden ve süreçten bahsediyoruz?

Türkiye’de istihdam konusu ile ilgili strateji belirleyen her 
kurum, söz söyleme yetkisi olan herkes, eğitim - işgücü 
piyasası uyumsuzluğundan bahseder. Çünkü şu andaki eğitim 
sistemimiz esnek değil ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap 
veremiyor. Biz İKG OP kapsamında MEB ve İŞKUR ile birlikte 
belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde, mesleki eğitim sisteminin 
geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışıyoruz. Amacımız 
yalnızca mesleki eğitim vermek değil, aynı zamanda verilen 
mesleki eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olmasını 
sağlamak. Bunu, uzun dönemli mesleki eğitimin yanında, kısa 
dönemli esnek mesleki eğitimlerle gerçekleştireceğiz. Şu an 
projeler kanalıyla mesleki eğitimler veriliyor. Verilen eğitimler 
izleme ve değerlendirme mekanizmasıyla sürekli denetleniyor. 

cannot go back to their home is a total social inclusion in itself. 

Question 4 – Could you tell us about the path to be followed 
for the employment of disadvantaged individuals? What is the 
difference from the previous activities?

 “Experts will work as one-stop-offices for employment of 
disadvantaged individual”

There are various foundations, associations, municipalities and 
social welfare organizations who provide services to disadvantaged 
individuals. However, financial or physical condition of a 
disadvantaged person; who needs social aid or employment, may 
not let him go around all the institutions to receive service. At this 
point we are influenced by one-stop-offices. One-stop-office system 
provides the employers and entrepreneurs a single spot to get all 
the necessary service, preventing them to lose time going around 
many institutions.  Our ministry brought the İŞKUR and SGK 
offices together and formed a one-stop-office in Ostim. But it is 
impossible to bring all the social welfare organizations together. 
So we decided to make our experts -who will be hired by İŞKUR- 
work as a one-stop-office. These experts will assist disadvantaged 
individuals in every aspect like writing of petitions, applying for 
credits, bank and public affairs. If the individual is in need of 
rehabilitation, our experts will go with him.  If this process takes a 
year, our disadvantaged citizen and our expert will walk together 
for a year every step of the way. Of course, this is a practice which 
will be done by EU budget. Besides that, our ministry and other 
government institutions are trying to ease the employment process 
of disadvantaged individuals by practices such as making laws etc.

Question 5 – It is understood that education will be provided 
in the context of Education Priority is aimed at Employment. 
What kind of vocational education and process we are talking 
about? 

In Turkey, each employment strategy determining institution and 
each related authority have a common thought that there is an 
education – labor market incompatibility. Because our current 
educational system is neither flexible nor responsive to the needs of 
labor market. Within the scope of HRD OP, we are working together 
with İŞKUR and MoNE on development and implementation of the 
vocational education system. Our aim is not only to give vocational 
trainings but also to make sure that the trainings meet the needs 
of the labor market. We will achieve this by short term flexible 
vocational trainings besides the long term vocational education. 
Vocational trainings are currently provided through grant projects. 
Trainings are being audited by the monitoring and evaluation 
mechanism. In this way we have the change to get feedbacks and 
we can clearly see our mistakes. I think that this mechanism will 

RÖPORTAJ
INTERVIEW
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Böylelikle geri bildirim alma şansımız oluyor, nerelerde hata 
yaptığımızı hızlı ve net olarak görebiliyoruz. Bu da hedeflerimize 
daha kolay ulaşmamızı sağlıyor.

Soru 6- Program çerçevesinde yürütülen hibe projelerinden 
bahseder misiniz?

“Hibeler sivil toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmaya 
katkısıdır.”

Hibe projeleri, İKGOP’un hedeflerine ulaşmasını sağlayacak 
uygulamalar olmalarından dolayı çok önemli. Bununla birlikte 
yerel insiyatiflerin harekete geçirilmesi noktasında - ki ben bunu 
kişisel olarak çok önemsiyorum- çok faydalı. Avrupa Birliği’nin 
son 15 yılına bakıldığında adem-i merkeziyetçi yapıyı öne çıkaran 
bir felsefe değişikliği görüyoruz. Türkiye’de de yerinden yönetim 
anlayışı benimsenmeye başlıyor. Merkezden bir müdahaleye 
gerek duymadan yerel ihtiyaçların belirlenmesi, planlanması 
ve uygulanmasından bahsediyoruz. İşte biz bu yapıyı hibelerle 
güçlendiriyoruz. Hibeler için aktif sivil toplumun ekonomik ve 
sosyal kalkınmaya katkısıdır diyebiliriz. Hibeler yerel aktörlerin 
istihdam meselesine daha derinden bakmasını sağlıyor. Böylelikle 
istihdam sorunu onu bizzat yaşayanların eliyle çözülebilecek. Bu, 
bizi çok rahatlatacaktır. Şu ana kadar İKG OP kapsamında 431 
hibe projesi uygulandı. Uygulama bölgelerindeki kurumlarımız, 
derneklerimiz, vakıflarımız, eğitim kurumlarımız proje uygulama 
konusunda bizzat tecrübe edinmiş oldular. Bir sonraki proje 
uygulamalarında bu tecrübelerin büyük faydasını görecekler. 
Bizlerde bu faydayı ülke olarak göreceğiz.

Soru 7– Hibe projelerini yerlerinde ziyaret ettiğiniz oluyor 
mu? Bu ziyaretler size neler kazandırıyor?

Zaman zaman ziyaret etme fırsatı buluyorum. Gidemediğim 
projeler hakkında, giden arkadaşlarımdan bilgi alıyorum. Proje 
ziyaretlerinin bize katkısı şu, bizler burada gündemimizdeki 
konularda yetkin, okuyan, yazan, düşünen kimselerle toplanıp, 
yazıyor çiziyor fikir üretiyoruz. Projeler oluşturuyoruz ama 
sonuçlarını birebir görmediğimiz zaman, yaptıklarımızı 
bürokratik bir süreç gibi algılamaya başlayabiliriz. Oysa ki 
biz Akdenizli ve Doğulu bir toplumuz. Yaptıklarımızı yerinde 
görünce daha çok etkileniyoruz. Çalışma arkadaşlarımla çok 
çalışıyoruz ve bunun sonuçlarını somut olarak görmek bizlere 
ileride yapacağımız projeler için şevk veriyor. Örneğin Hatay’daki 
hibe projesinde mesleki eğitim gören kadınlarımızı ziyaret etme 
imkanımız oldu. Orada kadınlarımızın öğrenmeye ve çalışmaya 
ne kadar hevesli olduğunu gördük ve çok mutlu olduk. Hayalleri 
var ve kendilerine hedefler koymuşlar. Sosyal güvenlikten 
istifade edecek şekilde istihdam edildiklerinde daha mutlu 
olacağız. Bu ziyaretler genç uzmanlarımız için de yaptıkları işi 

help us to reach our goals more easily.

Question 6- Can you tell us about the grant projects implemented 
within the scope of HRD OP? 

“Grants are civil society’s contribution to the economic and social 
development”

Grant projects are very important because of the fact that they 
are the implementations which will make us to reach HRD OP’S 
goals. Besides – which I personally care a lot - triggering the local 
initiatives is very beneficial. When we look at the last 15 years of 
European Union, we see the change of philosophy that brings the 
decentralized structure forward. Turkey is also starting to adopt 
the concept of decentralization. We are talking about determining 
local needs, planning and implementing solutions without any 
intervention of central authorities. Here we are strengthening 
this structure with grant projects. We can say the grants are civil 
society’s contribution to the economic and social development. 
Grant projects provide local actors a deeper look about the issue 
of employment. Thus, the problem of unemployment will be solved 
by the people who are already experiencing it. That will relieve 
us. Until now, 431 grant projects have been implemented in the 
scope of the HRD OP. Institutions, associations, organizations and 
education institutions in the implementation areas have gained 
experience in terms of project implementation. For the upcoming 
project implementations they will take advantage from these 
experiences. And we as Turkey will benefit from these experiences. 

Question 7 – Are you visiting grant projects on their own places? 
What do these visits provide you?

I am visiting the projects time to time. I am getting information from 
my co-workers about the projects which I could not visit.  Visiting 
the projects allow us to see what we did in its own place. We are 
gathering here with the people who are thinking, reading, writing 
and competent about the subjects of our agenda, and we generate 
ideas and forming projects. Unless we see the results of our projects 
we could start to perceive our jobs as operating the bureaucratic 
process yet we are a Mediterranean and an Eastern society. We are 
much more impressed when we saw our projects on-site. We are 
working very hard with my co-workers and seeing the result of our 
work motivates us for our future projects. We have recently had the 
change to visit our woman citizens in vocational education within a 
grant project in Hatay. We were very happy to see that these women 
are very eager to learn and improve themselves.  They have hopes 
and have set goals to themselves. We will be even happier when 
they will be employed in a way benefit social security. These visits 
are very important for our young experts in terms of internalizing 
their job. Because worrying for your own people’s problems give you 
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içselleştirmeleri için çok etkili oluyor. Kendi insanının derdiyle 
dertlenmek, ileride yapılacak çalışmalar açısından şevk veriyor.

Soru 8- Projelerin uygulandığı bölgeler içinde öne çıkan 
bölgeler var mı? Bölge başarılarını hangi faktörler etkiliyor?

Kayseri, proje sayısı ve kalitesiyle öne çıkan illerin başında geliyor. 
Aklınıza bir proje gelip uygulamak için araştırma yapmaya 
başladığınızda bu fikrin Kayseri’de uygulanıyor olduğunu 
görebilirsiniz. Sivas ve Gaziantep’te de çok sayıda hibe yapılıyor. 
Samsun da son zamanlarda adını çok duyuran illerden. Bu illerde 
yoğun başvuru oranı ve kaliteli projeler var. Elbette birçok ilde ve 
bölgede, başarılı projelere rastlamak 
mümkün. Bu bölgelere baktığınızda 
yerel yönetimlerin özellikle valilerin, 
vali yardımcılarının meseleyi 
sahiplendiklerini görürsünüz.  
Halkın eğitim düzeyi, kapasitesi 
ve insanlardaki girişimcilik ruhu 
da önemli. Çünkü bir hibeye 
başvurmak, hazırlanmak, uygulamak 
girişimci bir ruh istiyor. İllerin genel 
havası hibelere de yansıyor. İyi bir 
proje uygulanmaya başladığı zaman 
etraftakiler de bundan etkilenerek 
neler yapabileceklerini düşünmeye 
başlıyorlar. Tabi bunun tersi de 
mümkün. Uygulamada sorunlar 
yaşanan bölgelerde başvuru oranları 
düşebiliyor. Bu nedenle geometrik 
artış ve azalışlar görülebiliyor. 
Örneğin, terörün etkilediği bölgelerde başvuru ve uygulamalar 
biraz zayıf kalıyor. Bu durumu dikkatle değerlendiriyoruz. 
Çünkü bizim öncelikli hedefimiz iyi yerleri daha iyi yapmak 
değil, zayıf yerleri güçlendirmek. Özellikle sınır bölgelerinin 
desteğe ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde, bu desteğin nasıl 
verileceğini bölgelerin yerel aktörleriyle konuşacağız. İyi bir geri 
bildirim alacağımızı düşünüyorum.

Soru 9- Program hayata geçirilirken teknik yardım 
alıyorsunuz. Teknik yardım neden önemli?

Türkiye AB mali ilişkilerinin son 15 yılına bakıldığında, AB 
projeleri yapılırken AB menşeli ülkelerden birileri teknik destek 
sağlıyor, parayı alıp gidiyor diye bir düşünce var. Açıkçası böyle 
düşünen bürokrasi kesimine zaman zaman hak veriyorum. Şimdi 
bu sistem olumsuzdur deyip vazgeçebilirsiniz ya da  nerede 
hata yaptık diye araştırırsınız. Biz başkanlık olarak bunları 
araştırıyoruz ve yenilikçi yöntemlere geçmeye çalışıyoruz. 
Teknik desteğin doğru planlandığı sürece oldukça faydalı bir 

enthusiasm for the future studies.

Questions 8 – Are there any remarkable regions among the 
selected regions? What factors affect the success of the region?

In order to make a clear assessment we should examine the data of 
our monitoring and evaluation unit. But according to my personal 
information and what I heard from colleagues, Kayseri is one of the 
prominent cities with the number of applications and quality of the 
projects. If you come up with a project idea, and start to research 
you can see that the idea is already being implemented in Kayseri. 
Also an extensive number of grants are being implemented in Sivas 

and Gaziantep. Samsun is coming 
forward recently. In these provinces 
number of applications qualified 
projects are very high. Of course it 
is possible to see high application 
rates and quality projects in many 
other regions. In that regions local 
authorities, especially governors and 
deputy governors are internalizing the 
subject. Educational level of society, 
capacity and entrepreneurial spirit 
are also important. Because applying 
for a grant requires an entrepreneurial 
spirit. Grants reflect the spirit of cities. 
A good implemented project affects 
people around and makes them think 
what they can do about these matters. 
Of course, the opposite is also possible. 
Application rates can decrease in 

regions where people are having problems in implementing projects. 
For this reason, geometrical increases and decreases can be seen. 
For instance, application rates can be low, project implementations 
can be weak in regions which are affected by terrorism. We consider 
this matter carefully. Because our primary goal is not to make 
successful areas to do better, it is to strengthen weak areas. Border 
regions are in need of support in particular. We will speak with the 
local actors of weak areas about how we can support these areas in 
the coming period. I think we will get a useful feedback this way.

Question 9 – You receive technical assistance while applying the 
program. Why technical assistance is important?

A certain part of Turkish bureaucracy has a negative thought that 
the money is spent for the people from EU countries who provide 
technical support. Sometimes I think they are right. In this case 
you have two options. You can say the technical support system is 
unfavorable or you can find your mistakes. As EU Coordination 
Department we are trying to find our mistakes in order to adapt 

RÖPORTAJ
INTERVIEW
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sistem olduğunu düşünüyorum. Teknik destek sisteminin yapı 
itibariyle esnek oluşu bizim elimizi güçlendiriyor. Çünkü kamu 
yapısı esnek değil. Ben bu dairede kamu bütçesi ile tek bir uzman 
çalıştırmak istesem bunun bütçesini bir yıl önceden planlamak 
zorundayım. Teknik yardım sayesinde, şu niteliklerde uzmana 
ihtiyacımız var dediğimizde burada çalışmaya başlaması bir 
hafta on günden uzun sürmüyor. Yani süreç çok hızlanmış 
oluyor. Gün odaklı çalışma sistemi boş oturma, çalışmama 
gibi bir durumun oluşmasına engel oluyor. Kim hangi işi ne 
kadar sürede yapacaksa yapıyor ve işi bitince gidiyor. Ayrıca 
Avrupa Birliği’nin bizim ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek 
en iyi uzmanları burada çalışıyorlar. Örneğin, Paulo Pedroso 
ülkesi olan Portekiz’de Çalışma ve Eğitim Bakanlığı yaptı. Bizim 
şimdi yaşadıklarımızı önceden yaşamış olduğu için bize vizyon 
kazandırabilecek ve olacakları şimdiden görüp, bizi önceden 
uyarabilecek bir isim. Ayrıca IPA sistemi Avrupa Sosyal Fonu’na 
çok benziyor. 2007-2013 yılı içerisine 486 milyon Avro tutarında 
bir fonu kullanacağımız düşünülürse fonu çok iyi bilen birinden 
destek almak oldukça faydalı oluyor. Şu anda çalıştığımız yerli 
yabancı tüm uzmanlar çok tecrübeli ve yetenekli. Kamu olarak 
bizim bu şekilde esnek biçimde bir uzman kadrosu istihdam 
etme olanağımız yok. Teknik yardım bu nedenle önemli.

Soru 10 - Programın seçilen bölgelerde nasıl değişiklikler 
meydana getireceğini öngörüyorsunuz? İstihdam  ve işgücüne 
katılım oranlarına bir etkisi olur mu? 

Türkiye 70 milyonluk bir ülke, elimizdeki fon ise yıllık 50 milyon 
Avro. Yani bir kişiye 1 Avro bile düşmüyor. Fakat bir kişinin 
nitelikli bir işte istihdam edilmesinin maliyeti aşağı yukarı 100 
bin TL. Dolayısıyla, programın, Türkiye’nin rakamsal istihdam 
göstergelerini belirgin bir düzeyde yukarıya taşıyabileceğini 
öngöremeyiz. Fakat oran olarak ciddi değişiklikler yaratmasa 
dahi bir Güneydoğu ilinde istihdam edilen 200 kişi , aileleriyle 
birlikte 1000 kişinin yoksulluktan çıkması anlamına gelir ve bu 
çok önemli bir değerdir. İşte asıl katkı burada. Bir iş yapış usulu 
getiriyor. Bir para harcama mekanizması kuruyoruz. Bakanlığımız 
başta olmak üzere İŞKUR, SGK, TOBB vs gibi faydalanıcılar ve 
potansiyel faydalanıcılar bu  mekanizmaya uyuyor. Böylelikle 
yereldeki birimler, dernekler, vakıflar bu usullere göre para 
harcamaya ve bu şekilde düşünmeye başlıyorlar. 

Soru 11 - Size göre bu programın Türkiye’nin istihdam 
sorununun çözümüne sağlayacağı en önemli katkı ne olacak ? 

En önemli katkısı iş yapış biçimine yeni bir yaklaşım getirmesidir. 
Bu program usuller ve standartlar oluşturuyor.  İzleme ve 
değerlendirme olanağı sağlıyor.  İşte bu metodolojik yaklaşımdır 

to the new systems. I think technical support is a very useful if it is 
planned right. Technical assistance has a flexible structure which 
helps us. Since our governmental structure is not flexible, flexible 
structure of technical assistance system strengthens our structure. If 
I want to employ single expert with public budget, I should plan the 
budget a year ago. With technical assistance, it doesn’t take 10 days 
for a qualified expert to start working here. That means the system 
makes the process very accelerated. Day-oriented working system 
is preventing the attempt of not working. Everyone finishes their 
assignments in a designated time and leaves. In addition to that, 
qualified experts of European Union are working here according 
to our needs. For instance, Paulo Pedroso was the Minister of 
Labor and Education in Portugal. He can warn us in advance as 
he experienced the issues which we are about to face and he can 
give us a vision. Plus, IPA system is very similar to European Social 
Fund. If we consider that we be using 486 million Euros between 
2007-2013 period, it will be very useful for us to be supported by 
someone who has a great knowledge about European Social Fund. 
All local and foreign experts that we are currently working with 
are very talented and experienced. As public sector, we don’t have 
the opportunity to employ an expert staff like this. That makes 
technical assistance important.

Question 10 – What changes would program bring to the 
selected regions? Do you think it will affect the employment and 
labor force participation rates?

Turkey has a 70 million population and our fund is 50 million euro 
per year. That means it is less than 1 euro per person. But it is at least 
100 thousand Turkish Liras to employ an individual in a qualified 
job. Therefore, we cannot expect a significant rise in rates. Although 
it doesn’t cause a remarkable change in rates, 200 people employed 
in Southeast regions, means 1000 thousand people out of poverty 
and it is a very valuable contribution. İŞKUR is already spending 
10 times the budget of the HRD OP’s for employment. But with 
only 10 percent of İŞKUR budget, we proceed more systematically. 
The main contribution of the program is bringing a style of doing 
business. We are building a mechanism of spending money. Our 
ministry, other beneficiaries İŞKUR, SSI, TOBB are adjusting 
to this system. So that the local units, foundations, associations 
are starting to act this way and spend money according to this 
procedures.

Question 11 – In your opinion, what will be the main contribution 
of the HRD OP to the problem of unemployment in Turkey? 

The most important contribution of the program is bringing a new 
approach to the way of doing business. It is creating procedures and 
standards. It is providing an opportunity to monitor and evaluate. 
This is methodological approach and that is very important. This 
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approach helps us to do serious work with larger budgets in the 
future. If we learn to apply these methods with yearly 50 million 
Euros, all institutions will start to use their budgets an funds much 
more efficiently in the future. And some of them started to do this 
way already. 

ve çok önemlidir. Bu yaklaşım bize ileride daha büyük bütçelerle, 
çok ciddi şeyler yapabilmenin yolunu açar. Bugün biz yıllık 50 
milyon Euro’yla bu metotları uygulamayı öğrenirsek yarın tüm 
kurumlar fonlarını ve bütçelerini çok daha verimli kullanmaya 
başlarlar ki bunun örnekleri oluşmaya başladı. 

RÖPORTAJ
INTERVIEW
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Publicity Event Held for Human 
Resources Development Operational 
Programme (HRD OP)
18th MAY 2011 - HILTON / ANKARA

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı (İKG OP) 
çerçevesinde farkındalık yaratmak, 
gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi 
planlanan faaliyetleri anlatmak, basın 
mensupları aracılığıyla halka İKG OP’yi 
tanıtmak amacıyla 18 Mayıs 2011’de 
Ankara Hilton Otelinde İKG OP Tanıtım 
Etkinliği düzenlendi.  Bu konferansta, 
İKG OP’nin hedefleri, beklenen çıktıları, 
başarıları, AB – Türkiye ilişkilerindeki rolü ve katılım sürecine 
katkısı paydaşlar, kamuoyu ve basınla paylaşıldı. 

Tam gün süren konferans, başta Program Otoritesi görevini 
sürdüren T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa 
Birliği Koordinasyon Dairesi ve operasyonel faydalanıcılar olan 
İŞKUR, MEB, SGK olmak üzere  ilgili bakanlıklardan, kamu 
kurum ve kuruluşlarından, sosyal ortaklardan, sivil toplum 
örgütlerinden ve üniversitelerden üst düzey temsilcilerin katılımı 
ile gerçekleştirildi. Merkezden ve bölgelerden 400 davetlinin 
iştirak ettiği etkinliğe yerel ve ulusal basından temsilciler de 
katılım gösterdi.

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkan Vekili Ercüment 
Işık tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan konferans,  
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi, Marc Pierini’nin 
konuşmasıyla devam etti. Pierini konuşmasında AB ile 
Türkiye’nin benzer problemleri olduğunu belirterek, AB üyeliği 
öncesi bu tür yardımların günlük hayatta etkili olacağını ifade 
etti. Programın, kadınların istihdamı, kız çocuklarının eğitimi, 
hayat boyu eğitim gibi çok önemli konuları kapsadığını ifade eden 
Pierini, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, sendikalar, 
üniversitelerin oluşturduğu geniş katılım 
ağından duyduğu mutluluğu belirtti.

Konferansta başarılı hibe projelerinden 
de örnekler sunuldu. TEPAV’ın yürüttüğü 
“Amasya’da Kadın İstihdamının 
Artırılmasına Destek”, Şanlıurfa İsmail-
Nazif Bayraktar Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
tarafından yürütülen “Sizin İçin Varız”, 
Türkiye Haber-İş Sendikası’nın Çorum’da 

A publicıty event for HRD OP has been 
organized in the Ankara Hilton Hotel 
on 18 May 2011 with the aim to raise 
awareness concerning the Human Resources 
Development Operational Programme 
(HRD OP), to introduce the activities that 
have been or shall be implemented, and to 
publicize the HRD OP through the press. 
With this event, information has been given 
to the stakeholders, public opinion and the 

press concerning the the objectives of the HRD OP, the expected 
results, the successful outcomes, its role in the EU-Turkey relations 
and its contribution to the accession process. 

This full day event was realized with the high-level participation 
from the European Union Coordination Center and the operational 
beneficiaries such as ISKUR, MoNE, SSI as well as from the 
relevant public institutions and ministries, social partners, non-
governmental organizations and universities. Apart from a total 
of 400 participants from and outside of Ankara, local and national 
press respresentatives were also present at the event. 

The event started with the opening speech of Ercüment Işık, the 
Deputy Head of the EU Coordination Center, and continued with 
the speech of Ambassador Marc Pierini, the  Head of the European 
Union Delegation to Turkey. In his speech, Pierini noted that the 
EU and Turkey encountered similar problems and that prior to 
EU membership this kind of assistance could be effective in daily 
life.  Stating that this program covered important areas such as 
women employment, education of girls and lifelong learning, 
Pierini expressed his pleasure for the broad attendance by non-
governmental organizations, local authorities, trade unions, and 

universities. 

Examples of successful grant projects  were 
presented at the event. The implementers 
of each of the following projects made a 
brief presentation :”Assistance to Promoting 
Women Employment in Amasya” 
implemented by TEPAV, “We Are There 
For You” implemented by  Şanlıurfa İsmail-
Nazif Bayraktar Technical and Vocational 

İKG OP Tanıtım Konferansı
Ankara’da Gerçekleştirildi

18 MAYIS 2011 - HILTON / ANKARA
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Highschool for Girls, “Outsiders Will Lose” 
implemented in Çorum by the Turkish 
Haber-İş Trade Union, “Development of 
Vocational Qualifications in the Metal Sector 
Through Social Dialogue” implemented by  
the Technical and Industrial Highschool in 
Hatay- Dörtyol/Payas, 

Following the speech delivered by former 
Minister of Labour and Social Security Mr. 

Ömer Dinçer, presentations took place by Judit Juhasz and Paulo 
Pedroso, the Team Leaders of the Technical Assistance Teams

yürüttüğü “Dışarıdakiler Kaybeder”, 
Hatay Dörtyol Payas Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi tarafından yürütülen 
“Sosyal Diyalog Yoluyla Metal Sektöründe 
Mesleki Yeterliliklerin Geliştirilmesi” gibi 
projelerin uygulayıcıları, kısa birer sunum 
gerçekleştirdi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı 
Ömer Dinçer’in de konuşma yaptığı 
konferans, Teknik Destek Projelerinin Takım Liderleri Judit 
Juhasz ve Paulo Pedroso tarafından yapılan sunumlardan sonra 
sona erdi.
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First Closing Fair of Grant Programs - 
Ankara CerModern
4th JULY 2011 - CER MODERN / ANKARA

AB ile Türkiye işbirliği çerçevesinde, İKG OP kapsamında 
uygulanan Kadın İstihdamının Desteklenmesi, Hayat Boyu 
Öğrenmenin Desteklenmesi,  Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi 
Hibe Programları altında yürütülen toplam 215 Hibe Projesi, 
4 Temmuz 2011 Pazartesi günü Ankara Cer Modern Sanatlar 
Müzesinde yapılan Hibe Programları Kapanış Fuarı ile 
çalışmalarını sona erdirdi. 

Türkiye’nin 48 ilinden katılan hibe projesi uygulayıcıları 
müze içine kurulan stantlarda, projeleri sonucunda ürettikleri 
ürünlerini ve sundukları hizmetlerle ilgili yayınlarını sergiledi. 
Çeşitli bölgelerden 8800 kadının dahil olduğu Kadın İstihdamı 

hibe projelerinin stantlarında 
kursiyer kadınlar tarafından 
üretilen bal, reçel gibi organik 
gıdalar, ahşap oyuncaklar, 
el işlemesi gümüş takılar, 
kilimler büyük ilgi topladı. 
Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı 
İstihdamın Desteklenmesi 
Hibe Programı altında 
yürütülen, bu güne kadar 
4300 faydalanıcıya ulaşan 

hibe projelerinin uygulayıcıları yaptıkları başarılı uygulamaları 
yansıtan yayınlarını katılımcılarla paylaştı.  Hayat Boyu 
Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında 

Within the framework of cooperation between the European Union 
and Turkey, 215 Grant Projects, which were implemented under 
Grant Schemes for Promoting Women Employment, Promotion of 
Lifelong Learning, and Promoting Registered Employment, have 
concluded their activities by 
the Grant Schemes Closing 
Fair organized on Monday, 4 
July 2011 in the Cer Modern 
Arts Museum in Ankara.

Grant project implementers 
who participated from 48 
different provinces in Turkey 
displayed in stands set up in 
the museum. The products 
they produced or publications of the services they rendered were 
displayed  as a result of their projects. Great interest was shown 
to the stands of the Women Employment grant projects, totalling 
8800 women from various regions, where they displayed products 
produced by course attendees such as organic food like honey and 
jam, wooden toys, handmade silver jewellery, and rugs. The Grant 
Scheme for Promoting Registered Employment Through Innovative 
Measures has until now reached 4300 beneficiaries through grant 
projects and the implementers of these projects have shared the 
publications of their successful implementations. By means of 
the projects that have been carried out under the Grant Scheme 

I. Hibe Programları Kapanış Fuarı 
CerModern Sanatlar Müzesi

4 TEMMUZ 2011 - CER MODERN / ANKARA

Such fairs
are an opportunity 

for grant beneficiaries 
to lay grounds for 

cooperation
in future.

“Bu fuarlar, 
hibe faydalanıcıları
açısından işbirliği 
temelleri atmaları 

için büyük bir 
fırsattır.”
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uygulanan projeler ile de mesleki becerilerini geliştiren 3200’den 
fazla kursiyerin çalışmaları katılımcılara tanıtıldı. 

Fuara katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve 
Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Javier Menendez-Bonilla,  2007-
2013 yılları arasında Türkiye AB işbirliği kapsamında toplamda 
4,8 milyar dolarlık bir fon kullanılacağına vurgu yaparak,  politik 
ilişkilerin durumundan bağımsız olarak Türkiye ve Avrupa 
Birliği arasındaki ilişkinin her zaman çok güçlü olduğunun 
altını çizdi.  Menendez- Bonilla, en büyük Avrupa Birliği 
Delegasyonu’nun Türkiye’de olduğunu, bu durumun AB’nin 
Türkiye’ye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu 
söyledi. Hibe projelerinin yalnızca uygulama süreleri ile sınırlı 
olmaması gerektiğini belirten Menendez-Bonilla, bu fuarların 
hibe uygulayıcılarının tanışmaları ve gelecek hibe programları 
için işbirliği temelleri atmaları açısından büyük bir fırsat 
olduğunu belirtti.  

Katılımcıların; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
AB Delegasyonundan katılan üst düzey yetkililerin, Operasyon 
Faydalanıcılarının ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı uzmanlarının tecrübelerini ve birikimlerini 
paylaşmalarına olanak sunan proje fuarı,  pasta kesme töreninin 
ardından sona erdi. 

of Promoting Lifelong Learning, 3200 people have participated to 
courses in which they improved there vocational skills all of which 
have been introduced to the participants.  

Javier Menendez-Bonilla, Delegation of the European Union to 
Turkey, Head of Section for Economic and Social Development, 
who participated to the fair, underlined the fact that there has 
always been a strong relation between Turkey and the European 
Union independent of the political relations, emphasizing that a 
total fund of 4.8 billion dollars has been allocated for 2007 – 2013 
in the framework of Turkey-EU cooperation. Menedez-Bonilla 
stated that the largest European Delegation is in Turkey which is a 
significant indication of the importance given by the EU to Turkey. 
Noting that grant projects should not only be limited with the 
period of their implementation, Menedez- Bonilla said that fairs 
like this create a big opportunity for grant implementers to meet 
each other and to lay grounds for cooperation with respect to future 
grant schemes.

The project fair that provided the possibility to share experiences 
among the participants, senior-level officials of the Ministry of 
Labour and Social Security and the EU Delegation to Turkey, 
Operational Beneficiaries and the experts of the European Union 
Coordination Department; ended with the closing ceremony.  
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Second Closing Fair of Grant 
Schemes Organized in Şanlıurfa
13th OCTOBER 2011 - DSİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / 
ŞANLIURFA

İKG OP kapsamında uygulanan  Özellikle Kız Çocuklarının 
Okullaşma Oranının Artırılması (89 proje) ve Genç İstihdamının 
Desteklenmesi (127 proje) Hibe Programları, 13 Ekim 2011 
tarihinde Şanlıurfa’da yapılan Hibe Programları Kapanış Fuarı 
ile projeleri kapsamında yaptıkları çalışmaları katılımcılarla  
paylaştı.  Fuar, Şanlıurfa Valisi Celalletin Güvenç  ve Şanlıurfa 
Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yanı sıra,  Milli 

Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’dan katılan temsilciler, ilgili devlet 
kurumlarından yetkililer,hibe faydalanıcıları, ziyaretçiler ve 
basın mensuplarından oluşan toplam 250 katılımcı eşliğinde  
Şanlıurfa Devlet Su İşleri DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Konferans 
Salonu’nda  gerçekleştirildi. 

Fuarda, Türkiye’nin 38 ilinden katılan hibe faydalanıcıları,  
projeleri kapsamında edindikleri tecrübeleri ve ürettikleri 
yayınları birbirleriyle ve diğer katılımcılarla paylaşma imkanı 
buldu. Sergileme alanında, projelerin promosyonel videoları, 
basın bültenleri, posterleri, brosürleri, el ilanları ve projelerinin 
sonuçlarını yansıtan çalışma raporları sergilendi. Hibe 
faydalanıcıları fuar esnasında birbirleriyle tanışıp tecrübelerini 
paylaşma fırsatı bulurken, Operasyonel Faydalanıcıların ve İKG 
Program Otoritesinin temsilcileri ile de tanışarak sohbet ettiler.   

Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanı 
Ercüment Işık’ın konuşmasıyla başlayan sunumlar, Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü 
Başkanı , Baş Sekreter, Javier Menendez Bonilla’nın konuşması ile 
devam etti. Son olarak kürsüye çıkan Şanlıurfa Valisi Celalettin 
Güvenç’ in konuşmasının sona ermesiyle birlikte,  katılımcılar  
fuar alanını gezerek sergilenenleri inceledi. Hep birlikte kesilen 
pastadan sonra fuar sona erdi. 

The Grant Schemes for Increasing the Enrollment Rates Especially 
for Girls (89 projects) and Promoting Youth Employment (127 
projects) implemented under the HRD OP have shared their project 
activities with the participants in the Closing Fair of Grant Schemes 
organized on 13 October 2011 in Şanlıurfa. The fair was organized 
in the Conference Hall of the 15th Regional Directorate of the 
State Water Affairs in Şanlıurfa with 250 participants including 

the Governor of Şanlıurfa Mr. Celalletin Güvenç, the Mayor of 
Şanlıurfa Mr. Ahmet Eşref Fakıbaba, representatives and officials 
of the Ministry of National Education, İŞKUR, relevant state 
departments, grant beneficiaries, visitors and press.  

In this Fair, grant beneficiaries from 38 provinces in Turkey 
found the opportunity to share with each other and the other 
participants their project experiences and printed publications.  In 
the exhibition area, there was a display of project material such 
as promotional videos, press releases, posters, brochures, leaflets, 
and activity reports reflecting project outputs. During the fair the 
Grant Beneficiaries had the opportunity to meet with each other 
and share their experiences and also to meet and talk with the 
Operational Beneficiaries and the HRD Program Authority.    

Mr. Ercüment Işık, the Head of the  European Union Funds 
Coordination and Implementation Center, made a presentation 
followed by a speech by Mr.Javier Menendez Bonilla, Director of 
Economic and Social Development Section and Chief-Secretary of 
the European Union Delegation to Turkey. At the end, Governor 
of Şanlıurfa Mr. Celalettin Güvenç took the floor after which the 
participants visited the exhibition.  

II. Hibe Programları Kapanış Fuarı 
Şanlıurfa’da Gerçekleştirildi

13 EKİM 2011 - DSİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA
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The opening ceremony of the new building for the Turkish 
Ministry of Labour and Social Security, European Union 
Coordination Centre took place on Wednesday 30 November 
2011 with the participation of Mr.Faruk Çelik, the Minister of 
Labour and Social Security. 

Apart from Mr. Çelik, the opening ceremony was also 
participated by Mr. Georg Fischer, the Analysis, Evaluation 
and Foreign Relations Director of the European Commission 

General Directorate of 
Employment, Social Affairs 
and Inclusion. The guests were 
welcomed at the entrance by 
Mr. Ercüment Işık, the Deputy 
Head of the European Union 
Coordination Center. Following 
the joint opening ceremony, all 
the guests entered the conference 
hall together with the press 
representatives.  

After a short multimedia 
presentation introducing HRD 
OP, Director Georg Fischer took 
the floor and emphasized that 

within the framework of the Human Resources Development 
Operational Programme, the European Union and the Turkish 
Government were working together to increase opportunities 
for access to employment, to provide better educational  
opportunities and to enable social inclusion. Noting that these 
aspects are highly important so as to benefit from Turkey’s 
huge potential, Fischer underlined the fact that HRD OP is not 
only a financial project, but also an important instrument that 
will contribute to Turkey’s aim of EU accession in the areas of 
employment, education and social inclusion. Fisher also stated 
that this new centre, which has been co-financed by the EU, 
served the aim of providing a convenient working environment 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılış 
töreni,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in 
katılımlarıyla 30 Kasım 2011 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Bakan Çelik’in yanı sıra Avrupa Komisyonu 
İstihdam Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü Analiz 
Değerlendirme ve Dış İlişkiler Direktörü Georg Fischer de 
katıldı. Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkan Vekili 
Ercüment Işık’ın kapıda 
karşıladığı konuklar, birlikte 
gerçekleştirilen kurdele kesme 
töreninin ardından basın 
mensupları ile birlikte konferans 
salonuna geçtiler.  

Kısa bir multimedya gösterisi 
ile İKG OP tanıtım filminin 
izlenmesinin ardından 
kürsüye çıkan Direktör Georg 
Fischer,  İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı çerçevesinde Avrupa 
Birliği ve Türk hükümetinin; 
istihdama erişim olanaklarının 
artırılmasını,  daha iyi eğitim imkanları ve sosyal içermenin 
sağlanmasını amaçlayarak birlikte çalıştıklarını vurguladı. Fischer, 
bu unsurların Türkiye’nin ciddi potansiyelinin kullanabilmesi 
için son derece önemli olduğunu belirterek İKG OP’nin yalnızca 
mali bir proje değil aynı zamanda istihdam, eğitim ve sosyal 
içerme alanlarında Türkiye’nin AB’ye katılım hedefine de katkıda 
bulunacak önemli bir araç olduğunun altını çizdi. AB’nin eş 
finansman desteği sağladığı yeni merkez binasının, programın 
uygulanmasında görev alan tüm çalışanlara uygun bir çalışma 
ortamı sunmayı amaçladığına işaret ederek, binanın süreçte çok 
önemli bir unsur teşkil ettiğini belirtti. 

HRD OP 
is an important instrument that will participate 

to Turkey’s aim of accession.

İKG OP 
Türkiye’nin AB’ye katılım hedefine katkıda 

bulunacak önemli bir araçtır.

ÇSGB AB Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açıldı

30 KASIM 2011 - ÇSGB AB KOORDİNASYON DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI / ANKARA

The New Premises of The EU Coordination 
Department of MoLSS Has Been Opened
30th NOVEMBER 2011 - EU COORDINATION DEPARTMENT of 
MoLLS / ANKARA
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Türk ekonomisinin ve toplumunun ciddi bir potansiyeli olduğunu 
dile getiren Fischer, İKG OP’nin amacının istihdamı geliştirerek 
bu potansiyeli daha da ileri taşımak olduğunu kaydetti.

Fischer’in ardından kürsüye çıkan Bakan Çelik, Türkiye’nin 
AB’nin etkisini artıracak küresel bir güç olduğunu vurgulayarak, 
Türkiye’nin üyeliğinin AB’nin kuruluş çerçevesinde yer alan 
hukuk ve demokrasi kavramlarını, medeniyetler buluşması 
çerçevesinde pekiştireceğinin altını çizdi. Türkiye’nin, Avrupa 
Birliği’nin ekonomide ve diğer alanlarda merkez olmasına büyük 
katkı sağlayacağını söyleyen Bakan Çelik, üyeliğin yeni bir sinerji 
oluşturacağına, dostluk ve barışı güçlendireceğine inandığını 
belirtti. 

Bu söylemi, AB’ye yük olmak için sürdürmediklerini ifade eden 
Çelik, ‘’Tam aksine AB’de yeni bir sinerji oluşturalım, AB’den belli 
yükleri alalım düşüncesiyle, iddiasıyla yola çıkan bir ülkeyiz. Biz 
AB’nin - ki çıkış noktasına baktığınız zaman o büyük hedeflerin 
gerçekleştirilmesini ilke edinen bir topluluğun- enkaz kaldıran 
bir topluluğa dönüşmesinin doğru olmayacağı inancındayız’’ 
dedi. 

Türkiye’nin hedefinin en başından bu yana AB’ye tam üyelik 
olduğunun altını çizen Çelik, ‘’Bugün de aynı hedef doğrultusunda 
yürüyoruz. Bu konunun bilinmesinde 
yarar var. Türkiye’ye belli çevrelerce, 
belli ülkelerce yapılan farklı tekliflerin 
aslında AB’nin çıkışına da temel 
ilkelerine de saygısızlık olduğu gibi 
Türkiye’ye de saygısızlıktır diye 
düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı yeni hizmet 
binasında, insan kaynaklarının 
geliştirilmesi çerçevesinde çok 
önemli projelerin gerçekleştirileceği 
inancını taşıdıklarını belirten Bakan 
Çelik, istihdama dayalı veya iş gücü talebini karşılayacak insan 
potansiyelini oluşturmaya dönük çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kokteyle Sayın Faruk 
Çelik basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı. 
Kokteylin ardından açılış töreni sona erdi. 

for all the people working under the implementation of the 
programme and constituted a very important element in the 
process.  

Expressing that the Turkish economy and society has a serious 
potential, Fischer noted that the objective of HRD OP is to 
improve employment and carry this potential even to higher 
levels. 

After Fischer, Minister Mr. Çelik took the floor and emphasized 
that Turkey is a global power that could increase EU’s influence. 
He also underlined that Turkey’s membership would consolidate 
the EU concepts of law and democracy under the framework of 
the union of civilizations. Minister Mr.Çelik said that Turkey 
would highly contribute to the central position of the European 
Union in economy and other areas and stated that he believed 
this membership would create a new synergy, and strengthen 
friendship and peace.

Çelik, expressing that this rhetoric was not aimed at becoming a 
burden for the EU, said “In contrary, let’s create a new synergy in 
the EU. We are a country that considers and endeavours to take 
over some of the burden of the EU. We believe that it is not right 
that the EU turns into a community that clears wreckages – this 

was not the aim of the community at 
the very end’. 

Underlying the fact that from the 
very beginning it has been Turkey’s 
objective to become a full member 
of the EU, Çelik said that “Today we 
continue to pursue the same objective. 
Everyone should recognize this fact. 
Certain circles, certain countries 
have made various proposals to 
Turkey. I believe that these proposals 
do not only disrespect the essence and 
the basic principles of the EU but also 

Turkey”.

Minister Mr. Çelik noted that he strongly believed that in this 
new building of the European Union Coordination Centre very 
important projects shall be implemented under the framework 
of human resources development and that activities shall be 
carried out to create an employment-based human potential 
that will meet the labour force demand.

After the delivery of the speeches, during the cocktail, Mr. 
Faruk Çelik answered the questions of the press representatives 
regarding current issues. The opening ceremony ended after the 
cocktail.  
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 “SEN DE VARSIN” 
Photography Contest
31st JANUARY 2011 - EU COORDINATION DEPARTMENT of 
MoLLS / ANKARA

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı iletişim 
faaliyetleri kapsamında; programın uygulanma amaçlarını ve 
sonuçlarını yansıtan fotoğrafların yarıştığı  “ SEN DE VARSIN” adlı 
Fotoğraf  Yarışması düzenlendi.  Yarışmayla, İKG OP’nin amacı 
ve faaliyetleri hakkında toplumsal bir bilinç oluşmasına katkıda 
bulunmak amaçlandı. Yarışma; 15 Ekim-2 Ocak 2012 tarihleri 
arasında, amatör fotoğraf sanatçıları, öğrenciler, akademisyenler 
kamu çalışanları dâhil olmak üzere fotoğraf çekmeye ilgi duyan 
18 yaş üstü ve her meslek grubuna mensup kişilere açık olarak 

Within the scope of Human Resources Development Operational 
Program communication activities, photography contest “SEN DE 
VARSIN” reflecting the implementation objectives and the results 
of the programme was held. Contest aimed to contribute raising 
the awareness of the society about the objectives and activities 
of the HRD OP. The contest was organized between October 15, 
2011 – January 2, 2012 and was open to people over the age 18 
and belonging to any kind of professional groups such as amateur 
photography artists, students, academicians, civil servants who are 

“SEN DE VARSIN”
Ödüllü Fotoğraf Yarışması

31 OCAK 2011 - ÇSGB AB KOORDİNASYON DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI / ANKARA

Birincilik Ödülü / First Prize Winner: Kadir ÇİVİCİ - İSTANBUL
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eager to shoot photographs. 
Consultancy services were 
taken from the Turkish 
Photography Art Federation 
(TFSF) in terms of technical 
specification preparation, 
announcement and 
evaluation. 

The evaluation of the 
photographs was carried out 
in the premises of MoLSS 
European Union Coordination 
Department on the 5th of 
January, 2012. The jury 
members in the evaluation 
committee were Photography artists Ali Rıza Akalın and Sami 
Türkay, and EU Expert Çağatay Halat accompanied with Hüseyin 
Sarı, representative from TFSF.  

In total there were 268 photographs from 98 photographers. 98 of 
those 268 photographs were selected for the second tour, and 77 of 
them were selected for the third tour. At the end of the third tour, 
53 photographs were selected for the exhibition and the prizes were 
determined after the selection of first 10 photographs. 

The award ceremony of the photo competition resulted on January 
2 2012, was held on January 31 2012 
in the premises of European Union 
Coordination Department. The 
awards were given by the Ministry 
of Labor and Social Security Deputy 
Undersecretary Mr. Erhan Batur; as 
1250 TL for the first prize to Kadir 
Çivici, 1000 TL for the second prize to 
Murat İbranoğlu and 750 TL for the 
third prize to Melih Sular and also the 
selected 50 photos’ royalties were paid. 
Ali Rıza Akalın and Sami Türkay also 
participated to the award ceremony as 
guests who were the jury members in 
the evaluation of the photographs.  

Head of EU Coordination Department, 
Mr. Ercüment Işık stated his gladness 
about the visualization of this photo 
competition within the fields which 
are being tried to get enhanced via 
HRD OP. Mr. Işık also underlined that 
the selected photographs will serve to 

düzenlendi. Yarışmada 
Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu (TFSF)’ndan 
şartname hazırlama, duyuru 
ve değerlendirme alanlarında 
danışmanlık hizmeti alındı.

Eserlerin değerlendirilmesi 5 
Ocak 2012 tarihinde, ÇSGB 
Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı binasında 
yapıldı.  Değerlendirme, 
TFSF temsilcisi Hüseyin Sarı 

eşliğinde  jüri üyeleri Fotoğraf Sanatçısı Ali Rıza Akalın, Fotoğraf 
Sanatçısı Sami Türkay ve AB Uzmanı Çağatay Halat tarafından 
yapıldı. 

Toplam 98 yarışmacının katıldığı yarışmada değerlendirmeye 
alınan 268 fotoğraftan, 98’i ikinci tura, 77 fotoğraf üçüncü tura 
kaldı. Üçüncü turda tüm jüri üyelerini oyunu alan 53 fotoğraf 
ödül ve sergilemeye layık görüldü. Ödüller ilk ona kalan 
fotoğrafların jüri tarafından puanlanmasından sonra belirlendi. 

Yarışmanın ödül töreni 31 Ocak 2012 tarihinde Avrupa 
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı hizmet binasında 
gerçekleştirildi.  Birinci Kadir Çivici’nin  1.250 TL, ikinci Murat 
İbranoğlu’nun  1000 TL,  üçüncü Melih Sular’ın  750 TL ile 
ödüllendiriliği, seçilen 50 fotoğrafın 
da telif ödenerek sergilendiği 
yarışmada ödüller, T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sayın Erhan Batur 
tarafından verildi.  Ödül törenine, 
fotoğrafların değerlendirilmesinde 
jüri üyeliği yapan fotoğraf sanatçıları 
Ali Rıza Akalın ve Sami Türkay’da 
konuk olarak  katıldılar. 

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkan Vekili Ercüment Işık, İKG 
OP kapsamında geliştirilmeye 
çalışılan alanların, fotoğraf sanatı 
kanalıyla somutlaştırılmasından 
duyduğu mutluluğu ifade etti. Işık, 
yarışmada seçilen eserlerin, İKG OP 
kapsamında verilmesi amaçlanan 
mesajların,  kitlelere iletilmesine 
aracılık edeceğinin altını çizdi.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

İKG OP 
kapsamında İstihdam, 
Eğitim, Sosyal İçerme 

dedik, şimdi de bu 
kapsamda etnik kökeni, 
inancı, bedensel engeli 
ne olursa olsun, tüm 

halkımıza “Sen de 
Varsın” diyoruz.

Within the scope
of HRD OP, we always

mention about 
Employment, Education 

and Social Inclusion.
In this context, now we 
are telling to our people, 

“You are In” no
matter what your 

ethnicity, religion or 
disability is.
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Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, “İKG OP 
kapsamında İstihdam, Eğitim, Sosyal İçerme dedik, şimdi de 
bu kapsamda etnik kökeni, inancı, bedensel engeli ne olursa 
olsun, tüm halkımıza “Sen de Varsın” diyoruz” şeklinde konuştu. 
Bu tür faaliyetlerin halkın birbirini daha iyi anlamasına ve 
benimsemesine büyük katkı sağladığının altını çizen Batur, 
katılan tüm eser sahiplerini gönülden tebrik ettiğini belirtti.  

Yarışmada derece alan fotoğraflar İKG OP internet sitesi, 
hazırlanacak tanıtım kitabı, kitapçıklar, İKG E-dergi, poster 
ve broşür gibi iletişim araçlarında kullanılacak, bilgilendirme 
seminerleri, konferanslar ve toplantılar gibi proje etkinliklerinde 
sergilenecek. 

intervene between the HRD OP objectives and the society.  

Erhan Batur stated that “ Within the scope of HRD OP, we always 
mention about Employment, Education and Social Inclusion. 
In this context, now we are telling to our people, “You are In” no 
matter what your ethnicity, religion or disability is.” Mr. Batur also 
underlined that these kind of activities contribute the embracement 
and understanding among the people and he sincerely congratulated 
all the photographers.

The photographs selected in the photography contest will be 
displayed in the HRD OP website, HRD E-magazine, and in all the 
communication tools of the HRD OP. They will also be exhibited 
in all the information seminars, conferences, meetings and  project 
activities. 

Üçüncülük Ödülü / Third Prize Winner: Melih SULAR - AYDIN

İkincilik Ödülü / Second Prize Winner: Murat İBRANOĞLU-KOCAELİ
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12 Kasım 2010- 12 Kasım 2011 
tarihleri arasında Çimento 
Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
(ÇEİS) tarafından “Genç 
İstihdamının Desteklenmesi 
Hibe Programı” kapsamında 
yürütülen Kari-Des  projesi,  
Siirt , Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Kahramanmaraş ve Trabzon’daki 
meslek liseleri ve meslek yüksek 
okullarından oluşan Proje 
Ortağı eğitim kurumları ve 
iştirakçi çimento fabrikalarının 
işbirliği ile gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 145 bin Avro’luk 
bütçenin yüzde 90’ı Avrupa 
Birliği tarafından, kalan kısmı ise ÇEİS tarafından finanse edildi. 
Proje kapsamında meslek okullardan mezun olacak veya olmuş 
gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek, istihdam 
edilebilirliklerini artırmak amacıyla iş ve kariyer danışmanlığı 
hizmeti sunmak ve bu hizmetin yerel düzeyde yaygınlaşmasına 
destek olmak amaçlandı. 

Proje kapsamında 20 öğretim görevlisi, ilki Şanlıurfa Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi’nde, ikincisi Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde olmak üzere iki ayrı organizasyon şeklinde 
gerçekleştirilen Kariyer Danışmanlığı Eğitimine katıldı. Öğretim 
görevlileri eğitimler boyunca; özgeçmiş hazırlama, iş başvurusu, 
iş arama, iş bulma, işe tutunma konularında hizmet verdikleri 
okulların öğrencilerine eğitim verebilecek bilgi ve donanıma 
kavuşturuldu. Eğitim sonrasında öğretim görevlileri 20 kişilik 
gruplar halinde, hizmet verdikleri eğitim kurumlarında toplam 
200 öğrenciye Gençler için Kariyer Becerileri Eğitimi verdi. 

ÇEİS tarafından broşür ve afişler vasıtasıyla bilgilendirilen, 
projenin hedef kitlesini oluşturan öğrenci ve işsiz üniversite 
ve meslek lisesi mezunlarından oluşan 200 ve 140 kişilik 
iki ayrı gruba istihdam piyasasına giriş aşamasında ihtiyaç 

duydukları temel bilgileri 
sağlayan “Kariyer Becerileri 
Eğitimleri” verildi. Eğitim 
gören gençlerin İŞKUR’a 

Gençler İçin İş ve Kariyer Desteği 
(KARİ-DES) Projesi

Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı - 228

Job and Career Support for Youth (KARİ-
DES) Project

Grant Scheme for Promoting Youth Employment -  228

The Kari-Des project has been 
implemented under the “Grant 
Scheme for Promoting Youth” 
by the Association for Employers 
in the Cement Industry (ÇEİŞ) 
in the period between 12 
November 2010- 12 November 
2011. The project has been 
conducted in cooperation with 
the Project Partner consisting 
of  the educational institutions 
of vocational highschools and   
vocational higher education 
in Siirt, Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Kahramanmaraş and Trabzon 
together with the participating 

cement factories. The total budget was 145 thousand Euros, 90% 
of which was financed by the European Union and the remaining 
part by ÇEİŞ. The objective of the project was to promote the 
participation in the labour force of students that have graduated 
or will graduate from vocational schools, to provide job and career 
counseling in order to increase their employability and to support 
the expansion of this service on the local level.  

In the scope of the project, 20 lecturers have participated in two 
trainings on Career Counseling; the first in the Technical and 
Industrial Vocational Highschool in Şanlıurfa and the second in 
the Karadeniz Technical University. In these trainings, the lecturers 
were equipped with knowledge and skills that would enable them 
to give training to their students at school on CV preparation, job 
application, job seeking, job finding, job keeping. After the training, 
the academicians delivered training in their schools to a total of 200 
students on Career Skills for Youth. 

Two separate groups of respectively 200 and 140 people comprising 
the target group of students and unemployed graduates of 
vocational highschools and universities have been delivered “Career 
Skills Trainings” providing them with basic information they 
would need when entering 
the labour force. The target 
group had been informed by 
ÇEİS through brochures and 

340 Genç
Kariyer Becerileri Eğitimi 

Aldı

340 Youth
Recieved Training on

Career Skills 
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kayıtlarının yapılmasının yanı sıra, almış oldukları eğitimi 
belgelendiren bir Katılım Belgesi verilerek gençlerin Kişisel 
Kariyer Gelişim dosyalarına katkı sağlandı.

Kariyer Becerileri Eğitimi 
almış 340 genç arasından 
seçilen 200 kursiyer, 20’şer 
kişilik 10 grup halinde 

proje iştirakçisi çimento fabrikalarına eğitim gezisine katılarak, 
çimento fabrikalarının işleyişi ve işe alım süreçleri hakkında 
detaylı bilgi sahibi oldu.  Gençler için Kariyer Becerileri 
Eğitimlerini tamamlamış olan kursiyerlerden istekli olanlara 
okullardaki Kariyer Danışmanlık Ekipleri tarafından birebir 
görüşme ve bireysel kariyer danışmanlığı imkânı sunuldu.  

MODELLEME ÇALIŞTAYI SONUÇLARI KAPANIŞ 
TOPLANTILARIYLA SOSYAL TARAFLARLA PAYLAŞILDI 

Her eğitim kurumunun temsilcisinin sunmuş olduğu Eğitim 
Değerlendirme Raporları bir araya getirilerek bir 
Ortak Deneyim Raporu oluşturuldu. 24-26 Ekim 2011 
tarihlerinde düzenlenen Modelleme Çalıştayı’nda 
oluşturulmuş olan Kariyer Desteği Modeli’ne ait 
deneyim ve ihtiyaçlar doğrultusunda, hizmetlerin 
en verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla gözden 
geçirme çalışmaları yapıldı. 

posters. The trainees were registered by İŞKUR and received a 
Certificate of Attendance to the training which would contribute to 
their record of Individual Career Development. 

Among the 340 trainees who attended the Career Skills Training, 
200 were selected and divided into 10 
groups of 20 to visit cement factories 
participating in this project.  They 
received detailed information on the 
functioning of cement factories and the 
recruitment procedures. Trainees who 
had attended the Career Skills for Youth 
Training also had the opportunity upon request to have a vis-a-vis 
interview and career counseling session with the Career Counseling 
Teams in their schools.  

RESULTS OF MODELLING WORKSHOP HAVE BEEN 
SHARED WITH THE SOCIAL PARTIES AT THE CLOSING 
MEETING 

The representative of each educational institution has 
presented its own Training Evaluation Report. These 
reports have been put together as the Joint Experience 
Report. A Modelling Workshop took place on 24-26 
October 2011 during which reviewing activities took 
place in order to deliver the services in the most efficient 
way in line with the experiences and needs of the Career 
Support Model.  

A Pilot
Activity has Been 

Carried out in 
Cement

Factories

Çimento
Fabrikalarında Pilot 
Uygulama Yapıldı

HİBE PROJELERİNDEN BAŞARI HİKAYELERİ
SUCCES STORIES from GRANT PROJECTS
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Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde, 
07 Mart 2011 tarihinde 90 kursiyerin katılımıyla başlayan ve 
Kastamonu Üniversitesi tarafından ODTÜ Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi 
(MATPUM), Kastamonu El Sanatları Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü ve Kastamonu Ticaret 
Odası Başkanlığı ortaklığıyla yürütülen, 
yaklaşık 270 bin Avro bütçeli  “Ahşap 
İşlemeciliğine Tasarım Becerisi Katarak 
İstihdamın Artırılması”  projesi 20 Ağustos 
2011 tarihinde tamamlandı. Proje kapsamında 
temel tasarım, ahşap işlemeciliği ve ürün 
geliştirme eğitimleri verildi. 

ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILDI 

Kursiyerler, aldıkları eğitimlerin yanında 
ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü 
öğrencileri ile birlikte ilki Ankara’da, ikincisi 
Kastamonu’da olmak üzere Atölye çalışmasına 
katıldılar. Atölye çalışmaları ile kursiyerlerin 
tasarım becerileri geliştirilerek farklı tasarım 
çalışmalarını gerçekleştirmeleri sağlandı. 

Proje süresince Haziran-Ağustos 2011 ayları 
arasında gerçekleştirilen Arama Konferansları 
ve Ürün Analizleri faaliyeti ile Cide, İnebolu, Tosya ve Daday 
ilçelerine gidilerek, ahşap eşya üretim yöntemleri izlendi.  
Atölyeye dönüş sonrası, gezilerde görülen ürünler, alınan tasarım 
ve ahşap işleme eğitimlerinden elde edilen bilgilerle birleştirilip 
ürün geliştirme eğitimine dönüştürülerek yeni ürünlerin 
tasarlanması sağlandı.  Üretilen ürünler, ikinci kez aynı ilçelere 
gidilerek sergilendi.

İnebolu ziyareti sonrasında tasarlanan “Yapboz İnebolu Evleri”, 
Tosya ziyareti sonrasında tasarlanan “Kündekari Yapboz” 
ve Daday ziyareti sonrasında tasarlanan “Maskot Daday 
Sandalyeleri” için Tasarım Koruma Hakkı alınması için gerekli 
başvurular yapılarak proje kapsamında üretilen bu özel ürünlerin 
korunması sağlandı. 

Ahşap İşletmeciliğe Tasarım Becerisi 
Katarak İstihdamın Artırılması Projesi  

Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı - 611 

Project for Increasing Employment by
Adding Designing Skills to
Wood Processing

Grant Program for Promoting Youth Employment - 611

Under the framework of the Grant Scheme for Promoting Youth 
Employment, the “Increasing Employment by Adding Designing 
Skills to Wood Processing” Project has been started on 7 March 
2011 and ended on 20 August 2011 with the participation of 90 

trainees. This project with a budget of 270 
thousand Euros has been implemented by the 
Kastamonu University in joint cooperation 
with the Middle Eastern Technical University 
(METU), Faculty of Architecture, Centre for 
Architecture Research, Design, Planning and 
Implementation (MATPUM); Kastamonu 
Training Centre Directorate for Handicrafts and 
the Kastamonu Trade Chamber Directorate. 
Within the scope of this project, courses have 
been delivered on basic design, wood processing 
and product development.  

WORKSHOP ACTIVITIES HAVE BEEN 
CARRIED OUT 

Apart from the delivered training courses, the 
trainees participated in workshops together with 
the students of the METU Industrial Design 
Department. The first of these workshops was in 
Ankara, and the second one in Kastamonu. In 

these workshops, the trainees improved their designing skills and 
conducted different design activities.  

As part of the project, in the period between June-August 2011, the 
towns Cide, İnebolu, Tosya and Daday have been visited by means 
of Search Conferences and Product Analysis activities during which 
the trainees observed processing methods of wood products. When 
returning to the workshops, all the products observed in these 
visits were combined with the knowledge obtained from the design 
and wood processing training courses and turned into product 
development courses where new products were designed. The 
previously visited towns were visited again to display the designed 
products.

In order to protect the special products that have been produced in 
the scope of this project, the required application has been made 
for the Design Protection Right especially for the “İnebolu House 
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SEDEFKARİ USTALARI YETİŞECEK

Kursiyerler, aldıkları eğitimlere ek olarak Sedefkâri (sedefçilik) 
eğitimi de aldılar. Literatürde “Antep işi” olarak da anılan 
sedefkârinin yerinde ve ustalarından öğrenilmesi için; sedef 
üzerine 55 atölyesi bulunan Gaziantep’e götürülen kursiyerler, 
Gaziantep Üniversitesi El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme 
Merkezi atölyelerinde eğitim gördüler. Sedefkâri sanatında 
ustalaşmak isteyen kursiyerlerin, Kastamonu El Sanatları Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde,  
sedefkâri eğitimi devam ettirilecek ve Milli Eğitim Bakanlığı 
onaylı sertifika almaları sağlanacak. 

Kursiyerlerin eğitim ve staj süresince geliştirdikleri ürünler 
Kastamonu’daki bir alışveriş merkezi içerisinde sergilenerek 
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Proje boyunca geliştirilen 
çalışmalardan örneklerin sunulduğu sergiye yerel otoriteler başta 
olmak üzere ahşap işlemeciliği ve tasarım konusunda faaliyet 
gösteren kişi ve kuruluşlar katıldı. 

İş kurmak isteyen kursiyerler için proje haricinde “Girişimcilik” 
konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. KOSGEB’den hibe alıp 
kendi iş yerlerini kurabilmeleri için proje yazım sürecinde de 
ilgili kursiyerlere yardımcı olundu. 

ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULMASI PLANLANIYOR

Kurumsal sürdürülebilirlik boyutunda ise Yükseköğretim 
Kurumu ile görüşülerek,  ahşap işlemeciliği ve sedefçilik 
alanında Kastamonu Üniversitesi bünyesinde bir araştırma ve 
uygulama merkezi kurulması planlanıyor. Bu sayede projede yer 
alan kursiyerlerden birkaçının üniversite bünyesinde istihdam 
edilmesi düşünülüyor.                      

Jigsaw Puzzle” designed after the visit to İnebolu; “Kündekari 
Jigsaw Puzzle” designed after the visit to Tosya; and the “Mascot 
Dadya Chair”  designed after the visit to Daday. 

SEDEFKARİ MASTERS SHALL BE TRAINED

In addition to the courses that have been delivered to the trainees, 
they have also received a course on Sedefkâri (mother-of-pearl 
processing). In literature, this is known as “Antep handicraft” 
famous for the province of Gaziantep. In order to learn this 
handicraft at the spot and from the masters, the trainees have 
been brought to Gaziantep where there are 55 workshops on 
mother-of-pearl processing and were delivered training in the 
Gaziantep University Centre for the Protection and Development 
of Handicrafts. The trainees who want to master in the Sedefkari 
handicraft shall continue their training on Sedefkari handicraft 
and obtain a certificate approved by the Ministry of National 
Education in accordance with a protocol that has been signed with 
the Kastamonu Training Centre Directorate for Handicrafts.

The products that have been developed by the trainees during the 
training courses and on-the-job trainings have been displayed to 
visitors in a shopping mall in Kastamonu. Local authorities as well 
as individuals and businesses related to the area of wood processing 
and designing visited this exhibition in which samples of the 
activities throughout the project were displayed. 

For those trainees who wanted to set up their own businesses, 
an informative meeting was held – apart from the project - on 
“entrepreneurship”. Assistance was provided to the trainees in the 
process of writing projects so to enable them to receive a KOSGEB 
grant.  

PLANNING FOR THE ESTABLISHMENT OF A RESEARCH 
CENTER

In the context of institutional sustainability, negotiations took 
place with the Council of Higher Education for the establishment 
of a research and implementation centre within the Kastamonu 
University on wood processing and mother-of-pearl handicraft. 
In this way, it is considered to employ some of the trainees of this 
project in the university.                                                                            

HİBE PROJELERİNDEN BAŞARI HİKAYELERİ
SUCCES STORIES from GRANT PROJECTS
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Dışarıdakiler Kaybeder” projesi “Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı 
İstihdamın Teşviki Hibe Programı” kapsamında Türkiye Haber-
İş Sendikası tarafından Çorum Şehit Öğretmen Fatih TEKİN 
Mesleki Eğitim Merkezi ortaklığında, 16 Temmuz 2010 - 15 
Temmuz 2011 tarihleri arasında yürütüldü.  Yaklaşık bütçesi 123 
bin Avro olan “Dışarıdakiler Kaybeder” projesi ile kayıtlı istihdam 
konusunda farkındalık yaratmak, sosyal diyalogu güçlendirerek, 
Türkiye’deki kayıt dışı ile mücadelede politika geliştirilmesi 
kapasitesini arttırmak ve bütünleştirilmiş mesleki eğitimin 
teşviki yoluyla Çorum’da insan kaynakları gelişimini olanaklı 
kılacak bir aktif istihdam stratejisi oluşturmak amaçlandı.

Proje kapsamında Çorum’da bir Sosyal Destek Merkezi kurulması,  
kayıt dışı çalışanlar için bireysel beceri eğitimleri düzenlenmesi, 
İŞKUR personeli tarafından meslek danışmanlığı, meslek edinme 
ve meslek kazandırma kursları verilmesi, işverenlere kayıt dışı ve 
iş geliştirme ile ilgili olarak KOSGEB ve SGK personeli ile birlikte 
seminerler verilmesi, “Davranış ve Tepki Değişiklik Ölçümleme 
Raporu”nun hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirildi. 

Proje süresince yapılan 1.143 anketin bulguları incelenerek 
kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli noktalar belirlendi. Bu 
sonuçlara dayanılarak “Davranış ve Tepki Değişiklik Ölçümleme 
Raporu” hazırlandı. Bu rapor resmi kayıtlara dayanan proje 
sonuçlarına ilişkin verilerle de desteklendi. 

Proje uygulamaları sonucunda  eğitime katılan kayıt dışı 

Dışarıdakiler Kaybeder Projesi
Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe 

Programı – 142

The “Outsiders Lose” project has been implemented under the 
framework of the “Grant Scheme for Promoting Registered 
Employment Through Innovative Measures” by the Turkish Haber-
İş Trade Union jointly with the Şehit Öğretmen Fatih TEKİN 
Vocational Training Center in Çorum in the period between 16 July 
2010 - 15 July 2011. The “Outsiders Lose” project - with a budget of 
nearly 123 thousand Euros – aims to create awareness on registered 
employment, to strengthen social dialogue, to increase the capacity 
to develop policies for combating unregistered employment in 
Turkey, and to create an active employment strategy enabling the 
development of human resources in Çorum through the promotion 
of integrated vocational training.

Under the project, several activities have been conducted such as 
the establishment of a Social Assistance Center in Çorum, delivery 
of individual skills development training for unregistered workers, 
vocational counceling by İŞKUR staff, delivery of vocational 
trainings, delivery of seminars jointly with KOSGEB and SSI staff to 
employers on unregistered employment and business development, 
preparation of a “Report on Measuring Behaviour and Reaction 
Changes”. 

Throughout the project, the findings of 1.143 questionnaires were 
analyzed and important aspects related to combatting unregistered 
employment have been identified.  Based on these results, the 
“Report on Measuring Behaviour and Reaction Changes” has been 
prepared. This report has been supported with data from the project 
outcomes which are based on official records.  

At the end of the project implementation, the target was that 10% 

Outsiders Lose Project

Promoting Registered Employment Through Innovative 
Measures – 142
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çalışanların yüzde 10’nunun kayıtlı çalışmaya 
yönlendirilmesi planlanmışken, yapılan 
faaliyetler sonucunda bu kişilerin yüzde 28’inin 
kayıtlı iş buldukları veya aynı işte kayıtlı istihdama 
geçtikleri görüldü. İşverenlerin yüzde 10’unun 
kayıtlı istihdama geçmesi tasarlanmışken bu sayı 
yüzde 12 civarlarına ulaştı. 

Meslek sahibi olan katılımcıların İŞKUR’a yaptıkları 
başvurularının yüzde 5 artması amaçlanırken bu artış yüzde 
5,4 oldu. Yine eğitime katılan kayıt dışı çalışanların sayısında 
öngörülen yüzde 3’lük azalma yaklaşık yüzde 15 olarak 
gerçekleşti. Eğitime katılanlarının bilgisayar 
kullanımında beklenen yüzde 90’lık beceri artışı 
ise yüzde 96’ya çıktı. 

Proje kapsamında planlanan eğitim ve seminer 
katılımcıları sayısında hedeflerin üstüne 
çıkılarak, anket uygulanan kişi sayısı 500’den 
1.143’e çıkarıldı. İki konferans için toplam 
400 kişi olarak hedeflenen katılımcı sayısı 
ise 800 kişiye ulaştı. Basılan binlerce broşüre ek olarak, proje 
etkinlikleriyle ilgili, 100’ü aşkın ulusal ve yerel medya organında 
yerel TV’lerin canlı yayınları da dâhil olmak üzere çok sayıda 
program yapılması sağlandı. 

Proje uygulamalarında, Çorum Valisi Sayın Nurullah ÇAKIR, 
Çorum Belediye başkanı Sayın Muzaffer KÜLCÜ, Çorum SGK, 
İŞKUR ve KOSGEB İl Müdürlükleri yetkilileri, medya ve sosyal 
taraflardan büyük destek sağlandı.

of the unregistered workers who attended the 
training would be directed to registered work. 
However, at the end of the activities, 28% of 
these trainees found a registered job and entered 
registered employment with the same job. It was 
designed that 10% of the employers would go over 
to registered employment, whereas this reached 
around 12%. For participants who already had a 

job, the target was to achieve an increase in applications to İŞKUR 
by 5%, whereas this resulted to be 5,4%. Again, the target was to 
achieve a decrease by 3% in trainees who worked unregistered, 

which turned out to be 15%. Trainees who 
attended computer courses were expected to 
achieve an increase in computer skills by 90%, 
which happened to be 96%.  

The planned target under the project for the 
number of training and seminar participants has 
been exceeded and the number of people who 
took part in the questionnaire has been increased 

from 500 to 1.143. For the two conferences, the targeted number 
of participants was 400, but reached the number of 800. Apart 
from the thousands of brochures that have been printed, it has been 
achieved to have wide coverage about the project activities in more 
than 100 national and local media organs including live broadcasts 
on local channels.  

Huge support has been received in the project implementation 
by the Governor of Çorum Mr. Nurullah ÇAKIR, the Mayor of 
Çorum Mr. Muzaffer KÜLCÜ, offiicials of Çorum SGK, İŞKUR 
and KOSGEB Provinicial Directorates as well as media and social 
parties. 

Proje kapsamında 
planlanan eğitim ve 

seminer katılımcıları 
sayısında hedeflerin 

üstüne çıkıldı.

The planned 
target under the project for 
the number of training and 
seminar participants has 

been exceeded.

HİBE PROJELERİNDEN BAŞARI HİKAYELERİ
SUCCES STORIES from GRANT PROJECTS
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Genç Kadınlarına Arıcılık, Ana 
Arı ve Organik Bal Üretimi 
ile İstihdam – Bal Kokulu 
Kadınlar”  projesi Bingöl Genç 
Belediye Başkanlığı tarafından, 
Bingöl İl Tarım Müdürlüğü, 
Bingöl Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu Arıcılık Programı 
Bölümü, Bingöl Arı Yetiştiricileri 
Birliği ortaklığında, Temmuz 
2010-Temmuz 2011 tarihleri 
arasında yaklaşık 293 bin Avro 
bütçeyle yürütüldü. Proje, Bingöl 
İli Genç İlçesinde yerel ihtiyaçlara 
uygun olarak kadınların işgücü 
piyasasına katılımına mâni olan sosyo-kültürel engelleri aşmayı, 
istihdama erişimlerini desteklemeyi ve eğitim vermek yoluyla 
istihdam edilebilirliklerini artırmayı ve ekonomiye bağlı göçü 
azaltmayı hedefledi.

Genç ilçesinde yaşayan, eğitim düzeyi yüksek olmayan 100 kadına 
8 aylık bir eğitim programıyla arıcılık, ana arı üretimi, organik 
bal üretimi ve ambalajlama konusunda teorik ve uygulamalı 
dersler verilerek kadınların bölgede yoğun talebi olan arıcılık 
sektöründe istihdam edilmeye hazır hale gelmeleri sağlandı.  
Bölgede benzersiz bir yerel modelle, çalışma ve sosyalleşme 
merkezi açılarak, el becerileri kurslarıyla, örgütlenme bilinci ve 
donanım güçlendirici eğitimlerle kadınların kişisel gelişimlerine 
ve sosyalleşmelerine katkı sağlandı. Bu kapsamda kurulan 5 
ayrı bilgisayar laboratuvarında sertifikalı bilgisayar işletmenliği, 
pazarlama, iletişim vb. eğitimler verildi.

Proje kapsamında bölgedeki sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapıldı. Kadın Çalışma 
Hakları ve Cinsiyet Ayrımcılığının önlenmesi başlıkları altında 
4500 kişinin katılımı ile iki ayrı seminer düzenlendi. Yine bölge 
halkına yönelik olarak kadın-erkek eşitliği bilincinin oluşmasına 
ve kültürel sorunların azaltılmasına yönelik seminerler ve 
toplantılar düzenlendi. Proje kapsamında Genç Girişimci İş 
Kadınları Derneği, Genç Kadınları Organik Tarım Derneği, 
Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Derneği isimleriyle Genç 
ilçesinde ilk kez olmak üzere üç dernek ve bir Çiftçi Kadınlar 

The “Employment for Young 
Women by Beekeeping, 
Queenbreeding and Organic 
Honey Production – Honey 
Scented Women” Project has 
been implemented by the Bingöl 
Genç Municipalty Directorate 
in joint cooperation with the 
Bingöl Provincial Agriculture 
Directorate,  the Bingöl University, 
Vocational Highschool, 
Beekeeping Department, and the 
Bingöl Beekeepers Union between 
the period of July 2010-July 2011 
with a budget of nearly 293 

thousand Euros. In accordance with the local needs of the Genç 
District in the Bingöl Province, the Project aimed at overcoming 
the socio-cultural setbacks that prevent participation of women in 
the labour force, promoting their access to employment, increasing 
their employability through trainings and decreasing migration due 
to economic reasons. 

100 women with a low educational level and living in the Genç 
district have been delivered a theoretical and practical training 
of 8 months on beekeeping, queenbeebreeding, organic honey 
production and packaging. In this way, it has been provided that 
these women were ready for employment in the beekeeping sector 
that has high demand in the region. With a unique model in the 
region, a working and socialization center has been opened in 
which women could contribute to their individual development 
and socialization as a result of courses on manipulative skills, and 
trainings on awareness for getting organized and strengthening 
competences. In this context, 5 separate computer laboratories were 
set up for computer operator courses, marketing, communication 
etc. 

In the context of the project, activities have been carried out to 
find solutions for the socio-economic and socio-cultural problems 
of the region. Under the headings of Working Rights for Women 
and Prevention of Gender Discrimination, two separate seminars 
have been organized with the participation of 4500 people. Also, 
seminars and meetings were organized in order to create awareness 

Bal Kokulu Kadınlar Projesi  
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Progamı - 243

Honey Scented Women Project

Grant Scheme for Promoting Women Employment - 243
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Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu. 
Genç Belediyesi, kendisine ait bir binayı 
arsasıyla birlikte kadınlara tahsis ederek, 
arıcılık eğitim salonu, mum atölyesi ve 
sabun atölyesinin bu binada faaliyet 
göstermesine olanak sağladı.

EĞİTİMLER VERİLDİ, KADINLAR 
ÖRGÜTLENDİ...

Proje kapsamında kurulan Bal Kokulu 
Kadınlar Sanat Atölyesinde; kursiyer 
kadınların ürettiği ballı, ballı sütlü, 
ballı sakızlı ve bölge florasından otların 
içine konduğu sabunlar, bölgedeki 
işadamlarının dikkatini çekerek, genç 
İlçesinde sabun atölyesi kurulmasını 
sağladı. Bal kokulu Kadınlar için  “marka 
hakkı” başvurusu yapılarak, organik ürün 
sertifikası almak için çalışmalar başlatıldı. 
Ruhsatı alınan bal süzme ve ambalajlama 
atölyesinde ürünler işlenerek satılması 
planlanıyor. Ürünlerin ambalajları 
doğal kumaş ve kağıttan yine kadınlar 
tarafından yapılıyor.

Deneme üretimini proje kapsamında 
yapan kadınlar, proje bitiminden sonra 
ise çekilen Mikro –Kredi ile hammadde 
alımı yaparak üretimlerine devam 
ediyorlar. 

on gender equality in the region and to 
decrease cultural problems. During the 
Project, for the first time, 3 associations 
were established in the Genç District 
under the names of Genç Enterpreneur 
Businesswomen Association, Genç 
Women Organic Agriculture Association, 
Husbandry and Rural Development 
Association and also a Farming Women 
Agricultural Development Cooperative. 
The Genç Municipality allocated to the 
women one building with land  given 
hereby the opportunity to conduct in this 
building activities of beekeeping training, 
candle workshop and soap workshop. 

TRAININGS HAVE BEEN 
DELIVERED, WOMEN GET 
ORGANIZED FOR THE FIRST TIME

The Honey Scented Women Art Workshop 
that has been set up under this project 
enabled the women to produce soap with 
honey, honey milk, honey mastic  and 
regional herbs. Businessmen in the region 
showed interest in these products as a result 
of which a soap workshop was established 
in the Genç District. The Honey Scented 
Women applied for the “brand right” and 
started activities to obtain an organic 
product certificate. The honey, for which a 

license has been obtained, is planned to be sold after processing it 
in the centrifuging and packaging workshop. For the packaging of 
the products, natural fabrics and paper are used which are made 
by the women.

The women shall conduct the test production under the project and 
when the project has ended they will draw Micro-Loans to buy raw 
material and continue their  production. 

HİBE PROJELERİNDEN BAŞARI HİKAYELERİ
SUCCES STORIES from GRANT PROJECTS
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Gaziantep Ticaret Odası tarafından, 
Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi 
Hibe Programı kapsamında, 
Gaziantep Üniversitesi ve 
Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği ortaklığında 
başlatılan “Kalkınmada Kayıtlı 
İstihdamın Rolü Projesi”, Temmuz 
2010 – Temmuz 2011 tarihleri 
arasında yaklaşık 222 bin Avro’luk 
bir bütçe ile yürütüldü.

İstihdam potansiyeli yüksek 
olan ve 150’yi aşan yan sektörü 
bulunan inşaat sektörünün, en 
fazla büyüme kaydeden sektörlerden biri olmasına karşın kayıt 
dışılık konusunda ilk sıralarda yer alması, böyle bir projenin 
oluşturulmasına neden oldu. Projede, Gaziantep bölgesinde 
kayıtlı istihdamın artırılmasını ve kayıt dışı istihdamın 
azaltılmasını teşvik etmek için farkındalık artırma etkinlikleri, 
işletmelere ve işgücüne yeni vasıf kazandırma eğitimleri, ilgili 
kamu kurumları ile sosyal paydaşlar arasında ağ oluşturma 
çalışmaları yapıldı. En önemli hedefi kayıt dışılığın neden 
olduğu olumsuzluklar karşısında bir bilinç oluşturmak olan 
“Kalkınmada Kayıtlı İstihdamın Rolü Projesi” kapsamında, kayıt 
dışılığın en önemli sebeplerinden birinin de vasıfsız iş gücü 
oluğu düşünülerek inşaat sektörü çalışanlarına vasıf geliştirme 
eğitimleri verildi. 

280 İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANINA EĞİTİM VERİLDİ

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 
kapsamında yürütülen proje süresince inşaat sektöründe çalışan 
280 usta ve kalfaya 7 dalda inşaat işçiliği, uygulama ve iş güvenliği 
eğitimleri verildi. Ayrıca teorik ve uygulamalı olarak demir, kalıp, 
duvar, sıva, mekanik tesisat, kaplama izolasyon işçiliği eğitimleri 
de sağlandı. 

Açılış Toplantısından hemen sonra ILO ve Dünya Bankası 
işbirliğinde, proje amaçlarından biri olan farkındalık yaratma 
üzerine Farkındalık Seminerleri düzenlendi. Projeye dahil 
olan firmalara Kurumsallaşma Eğitimleri verilirken, çalışanlar 

Under the framework of the Grant 
Scheme for Promoting Registered 
Employment, the Gaziantep Trade 
Chamber initiated jointly with 
the Gaziantep University and the 
Union of Gaziantep Tradesmen 
and Artisans Chambers the “Role 
Of Registered Employment in 
Development” Project that has been 
implemented in the period between 
July 2010 – July 2011 with a budget 
of nearly 222 thousand Euros.

The reason for initiating this project 
was the fact that the construction 

sector constituted the highest potential for employment and 
covered more than 150 secondary sectors and inspite  of the fact 
that this was one of the most growing sectors, it ranked high in 
terms of unregistered employment.  The activities that took place in 
this project were awareness increasing events in order to promote 
registered employment in the Gaziantep region, trainings for 
providing new qualifications to businesses and the labour force, and 
networking between public institutions and social stakeholders. The 
most important objective of “The Role of Registered Employment 
in Development” Project was to create awareness on the negative 
aspects that caused unregistered employment and therefore - within 
the framework of the project– trainings were delivered to improve 
the qualifications of workers in the construction sector since it was 
believed that the unqualified labour force in this sector was one of 
the major reasons for unregistered employment.  

280 WORKERS IN THE CONSTRUCTION SECTOR HAVE 
BEEN DELIVERED TRAINING 

During the project that has been implemented under the framework 
of Human Resources Development Operational Program, training 
on 7 areas of construction work, practice and occupational health 
and safety has been delivered to 280 construction and building 
foremen working in the construction sector. Besides, theoretical and 
practical training has been delivered on iron, formworking, walling, 
plastering, mechanic fitting, and furring insulation. 

Kalkınmada Kayıtlı
İstihdamın Rolü Projesi

Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe 
Programı – 12

The Role of Registered Employement in 
Development Project 

Grant Scheme for Promoting Registered Employment – 12 
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ve işverenler için işgücü vasıflarını geliştirme eğitimleri 
ve çalıştayları organize edildi. İlgili Uzmanlar eşliğinde 
Kurumsallaşma Semineri ve eğitimleri verildi. Bu kapsamda 
840 adet eğitim kitapçığı, 500 adet afiş, 5000 adet broşür basıldı. 
Ayrıca kayıt dışı istihdamın Gaziantep ekonomisi üzerindeki 
etkilerinin değerlendirilmesi üzerine hazırlanan rapordan da 940 
adet basılarak dağıtıldı.

TANITIM FİLMİ İLE BİNLERCE KİŞİYE ULAŞILDI 

Kayıt dışılık ile ilgili farkındalık yaratmak amacı ile hazırlanan,  
kayıtlı çalışmak ile kayıt dışı çalışmanın bireysel ve toplum için 
avantajları ile dezavantajlarını anlatmaya çalışan bir senaryo 
üzerine kurulu proje televizyon filmi,  6 yerel televizyonda, 60 
gün boyunca prime-time aralığında yayınlanarak binlerce kişiye 
ulaşılmasını sağladı.

Proje Temmuz 2011’de gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile sona 
erdi. Proje çerçevesinde eğitim alan kursiyerlerin de katıldığı 
toplantıda, projenin son eğitim faaliyeti olan izolasyon ve 
kaplama eğitimi kursiyerlerine de sertifikaları dağıtıldı.

Directly after the Opening Meeting, in cooperation with ILO and the 
World Bank, Awareness Seminars have been organized to increase 
awareness as one of the objectives of the project. Businesses that 
are part of the project have received Institutionalization Trainings, 
whereas workers and employers received training for developing 
their labour qualifications. These trainings were delivered by the 
relevant Experts. For this purpose, 840 training booklets, 500 
posters and 5000 brochures have been printed. In addition, a report 
has been prepared on the impact of unregistered employment on 
the economy of Gaziantep and 940 copies of this report has been 
printed. 

THOUSANDS OF PEOPLE HAVE BEEN REACHED WITH 
THE PUBLICITY FILM 

A scenario has been prepared to create awareness on unregistered 
employment and the focus of this scenario  are the positive aspects of 
registered employment as well as the disadvantages of unregistered 
employment for individuals and the society. Based on this scenario, 
a project television film has been broadcasted on 6 local television 
channels during prime-time for a period of 60 days as a result of 
which thousands of people have been reached. 

The project ended with the closing meeting that was held in July 
2011. The trainees who received training in this project were 
present in this meeting and those, who attended the last training of 
the project which was on insulation and furring, were given their 
certificates.

HİBE PROJELERİNDEN BAŞARI HİKAYELERİ
SUCCES STORIES from GRANT PROJECTS
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Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması 
Hibe Programı kapsamında, Muş Merkez Kız Yatılı İlköğretim 
Bölge Okulu Müdürlüğü tarafından yaklaşık 61 bin Avro bütçe 
ile yürütülen “Bir Şanş Daha” projesi, bir yıllık uygulamanın 
ardından 15 Aralık 2012 tarihinde tamamlandı. Proje kapsamında 
yaşları 10-14 arası olan devamsız veya okulu terk etmiş ve terk 
etme riski bulunan 100 kız öğrenciye ulaşıldı ve okula devam 
etmeleri sağlandı.

VELİLERE EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

100 kız öğrencinin velileri için düzenlenen eğitim seminerinde, 
birer günlük olmak üzere aile içi ilişkiler, risk altındaki çocuklar 
ve eğitimin önemi, kent yaşamına uyum, demokrasi ve insan 
hakları, kadın ve çocuk hakları konularında, Muş Merkez Kız 
YİBO Müdürlüğü rehber öğretmeni ve proje koordinatörü 
tarafından eğitim verildi. Eğitimler okula gelebilen velilere, 
proje bütçesi ile düzenlenen konferans salonunda verildi. 
Köylerinin uzaklığından dolayı geliş-gidiş yapamayan velilere 
ise koordinatör ve rehber öğretmen bizzat köylere giderek orada 
eğitimlere devam edildi.

İKNA EKİBİ OLUŞTURULDU

Bölgede kız çocuklarının okula devam etmelerini sağlamak 
amacıyla, Muş Merkez Kız YİBO öğretmenlerinden oluşan 15 

Under the Grant Scheme for Increasing Enrollment Rates Especially 
for Girls, the “One More Chance” project has been implemented 
by the Central Regional Primary Boarding School(YIBO) for Girls 
in Muş for a period of one year and ended on 15 December 2011 
with a budget of  61 thousand Euros. The project has achieved to 
reach 100 girls between the age of 10-14 who did not go regularly 
to school and/or were dropped out or posed a risk to drop out and 
to get them back to school.

TRAINING SEMINAR ORGANIZED FOR PARENTS

A training seminar has been organized for the parents of the 100 
girls during which a one-day training was delivered on each of the 
following topics: inter-family relations, children under risk and 
the importance of education, adaptation to urban life, democracy 
and human rights, rights of women and children. These trainings 
were delivered by the counsellor teacher of the Central YIBO for 
Girls in Muş and the project coordinator.  The parents who could 
come to the school received the trainings in the conference hall of 
the school which was arranged from the project budget. For parents 
who lived in villages far away from the school and could therefore 
not come to the school, the counsellor teacher and the coordinator 
have travelled to the villages and delivered the training there. 

Bir Şans Daha Projesi  
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe 

Programı - 562

One More Chance Project 

Grant Scheme for Increasing Enrollment Rates Especially for 
Girls - 562
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kişilik ikna ekibi kuruldu. Ekip 3’er kişi olarak 
5 gruba bölünerek,  her ay 20’şer gün olmak 
üzere 3 ay boyunca sahada ikna çalışmalarında 
bulundu. Çalışmalar, ilk önce 5 köyden oluşan 
çalışma alanında daha sonra bölgedeki tüm 
köy ve mezraları içine alarak devam etti. 

DONANIMLI EĞİTİM ORTAMI 
SAĞLANDI

Proje faaliyetleri kapsamında oluşturulan 
eğitim sınıfları, projeksiyon cihazları, perdeler, 
muhtelif eğitim gereçleri ile donatılırken, bir 
proje ofisi ve bir konferans salonu hazırlandı. 
Bunlara Buna ek olarak tam donanımlı bir 
spor salonu oluşturulması planlanıyor.

PROJE HALKI OKULLA YAKINLAŞTIRDI 

Kız çocuklarının eğitimi konusunda 
önyargılı ve katı kuralları olan bir bölgede 
kız çocuklarının eğitimi konulu bir projeyi bir kadın müdürün 
yürütmesi bölge halkını teşvik etti.  Öğretmenlerin kız 
öğrencilerin tüm sorunlarıyla gönülden ilgilenmeleri veliler 
üzerinde güven duygusu oluşturarak bölge halkı ve okul arasında 
sıcak ilişkiler kuruldu. Böylelikle bölge halkına konuyla ilgili bir 
farkındalık oluşmuş oldu.

Muş İl Valiliğinde oluşturulan Bölgesel Hibe İzleme ve teknik 
yardım ekibi sayesinde proje yürütme ve uygulama konusunda 
Muş Kız Merkez YİBO okulunun personeli iyi bir tecrübe 
kazandı. 

Proje faaliyetleri, yerel basında ve ulusal basında geniş yer buldu. 
Proje; NTV, Fox, Beyaz TV, Kanal D, CNN Türk gibi izlenme 
oranı yüksek olan ulusal kanallarda, haber bültenleri ve ilgili 
programlar çerçevesinde bir çok kez haber olma fırsatı buldu.   

CONVINCING TEAM ESTABLISHED

In order to provide that the girls in the region 
go to school, a convincing team has been 
established consisting of 15 teachers from the 
Central YIBO for Girls in Muş. The team was 
divided into 5 groups of 3 teachers, each of 
which have conducted convincing activities in 
the field for 20 days during a period of 3 months. 
The activities started in an area of 5 villages and 
continued to include all the other villages and 
hamlets.  

A WELL-EQUIPPED TRAINING FACILITY 
HAS BEEN CREATED 

Training classrooms have been established 
under the project activities. These classrooms 
have been equipped with projection devices, 
curtains, and miscellaneous training tools and  
a project office and confrence hall has been set 

up. In addition, it it planned to build a full-equipped sports hall. 

THE PROJECT HAS MADE THE PEOPLE COME CLOSER 
WITH THE SCHOOL 

Taking into consideration that this region had prejudices and strict 
rules regarding the education of girls, it was a real encouragement 
for the regional people that this project on education for girls was 
implemented by a female school principal. The teachers were closely 
interested with all the problems of the girls which created a feeling 
of confidence in the parents resulting in warm relations between the 
local people and the school. In this way, awareness was created on 
this topic among the local people.

Thanks to the Regional Grant Monitoring and technical assistance 
team established by the Governorship of the Province of Muş, the 
staff of the Central YIBO for Girls in Muş gained good experience 
in project implementation.  

The project activities received wide coverage in national and local 
press. The project has been mentioned in many news and other 
programs on various high-rating national channels such as NTV, 
Fox, Beyaz TV, Kanal D, and CNN Türk.

HİBE PROJELERİNDEN BAŞARI HİKAYELERİ
SUCCES STORIES from GRANT PROJECTS
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MELTEM DEMİR / Şube Müdürü
Bilgilendirme, Tanıtım ve Teknik Destek Birimi Koordinatörü

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 
altında; kadın, genç istihdamının arttırılması, kayıt dışı 
istihdamla mücadele, istihdam hizmetlerinin iyileştirilmesi, 
mesleki eğitim istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, hayat 
boyu öğrenme, dezavantajlı durumda bulunan kişilerin topluma 
istihdama kazandırılması yoluyla entegre edilmesi gibi bir çok 
alanda büyük çaplı projeler ulusal düzeyde yürütülmektedir. 
Ayrıca yerel düzeyde de küçük çapta hibe programları 
düzenlenerek yereldeki bu tür sorunların giderilmesine katkı 
sağlanmaktadır. Avrupa Birliği ve ulusal katkılarla yürütülen 
Operasyonel Programdan mümkün olduğunca fazla sayıda 
faydalanıcıya ulaşmak Operasyonel Programın iyi tanıtılması 
ile mümkün olacaktır. Tanıtımın yanında hibe programlarından 
faydalanmak isteyen potansiyel faydalanıcılara Avrupa Birliği 
ihale kuralları ve hibe programlarında belirtilen kurallara göre 
hatasız ve eksiksiz hibe proje teklifi sunma konusunda eğitimler 
verilmesini de gerektirmektedir. 2011 yılı içinde hem tanıtım 
hem de eğitimler  ile bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi  
sonucunda ulusal düzeyde bir çok büyük çaplı operasyonların 
hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca yerelde de 400’ün 
üzerinde hibe faydalanıcısının hibelerini başarılı bir şekilde 
yönetmesine yardımcı olunmuştur. 31 Ocak 2012 tarihi itibariyle 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi alanında AB fonlarının 
kullanılmasında tek yetkili kurum olarak akredite edilen 
Bakanlığımız Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
olarak sorumluluklarımızın arttığının farkındayız. Ancak 
şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da   Programlardan 
mümkün olduğunca çok sayıda kişiye ulaşmak için elimizden 
gelenin en iyisini yapacağımıza inanmaktayız. 

MELTEM DEMİR / Branch Manager
Coordinator of Information, Publicity and Technical Assistance Unit

Under the Human Resources Development Operational Program, large-scaled projects in many areas are being implemented in international 
level such as promoting women and youth employment, struggling with the nonregistered employment, improving the employment services, 
strengthenig the vocational education and employment connection, life long learning, entegration of the disadvantages. Also on the local 
level small-scaled  grant schemes are being implemented in order to solve these propositions in the regions. To reach as many beneficiaries as 
possible with the Operational Program which is being implemented by European Union and national contributions is possible with a good 
publicity. Besides publicity, it is also required to deliver trainings to the potential beneficiaries who seeks to benefit from the grant schemes on 
submitting a clear and complete grant project proposal according to the EU tender rules and rules indicated on the grant schemes. In 2011 
many large-scaled operations were accomplished through publicity and trainings on the national level. Moreover, Operational Program also 
served more than 400 grant beneficiaries to led their grant schemes on the local level. As from January 31 2012, with the accreditation of 
MoLLS European Union Coordination Department we became the only authorized institution to use the EU Funds in the area of Human 
Resurces  Development; and therefore we are aware of our increasing responsibilities. We believe that we will continue to do our best to reach 
as many as possible in the frame of these programs.
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HÜSEYİN ALİ ÂLİ TANGÜREK / AB Uzmanı
Proje Yönetim Birimi Koordinatörü

Çağdaş yönetim prensiplerini kendisine şiar edinen Başkanlığımız, 
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde aldığı aktif rolün de gerekleri 
göz önüne alınarak, çok yıllı stratejiler temelinde rasyonel, 
verimli ve hesap verebilir çıktılar üretme yaklaşımını takip 
etmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların proje bazlı 
olarak ilerlemesi gerek ulusal gerekse yerel aktörlerin karar alma 
ve uygulama süreçlerinde temel bilimsel veri ve yaklaşımları 
kullanmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Her tür faaliyetin 
gerek planlamasında gerekse uygulamasında ilgili tüm aktörlerin 
aktif rol almasına ilişkin kararlılığımız ise tüm politikaların 
tutarlılığını ve etkililiğini artıran ve birlikte çalışma prensibini 
yücelten bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en önemli 
sorunlarından biri olan işsizlik ve buna bağlı sorunlar olan 
eğitim, yoksulluk, dışlanma gibi alanlarda topyekûn gelişmeyi 
hedefleyen Başkanlığımızın yukarıda bahsi geçen prensipler 
eşliğinde yaptığı gayretli çalışmaların ulusumuzu yüceltmek 
adına katkıda bulunmasını umut ediyorum.   

HÜSEYİN ALİ ÂLİ TANGÜREK / EU Expert
Coordinator of Project Management Unit

Our department which adopted the principles of coetaneous 
polity follows the approach to produce rational, productive and 
accountable outputs on the basis of a multi-year strategies in the 
process of European Union membership with regard of its active 
role. The progress of the project-based studies in this context makes 
a major contribution to the useage of scientific data and approcah 
by both local and national actors in the process of decision taking 
and implementation. We have the determination on the planning 
and implementation of all types of activities related to these issues 
and therefore this principle of study sublimates the consistancy and 
effectuality of all the policies.

We are aware that unemployment and accordingly education, 
poverty, exclusion problems are the major problems that the 
whole world faces, and also in Turkey.  However, I hope that 
our  department will make a significant contribution for the 
enrichment of our nation with the target to better all of these 
problems with the principles mentioned above. 

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAM OTORİTESİ’NDEN
VIEWS FROM HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OPERATING STRUCTURE 
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MELAHAT GÜRAY / AB Uzmanı
İhale Birimi Koordinatörü

“Yaşanılan küresel kriz ortamında, işsizlik ve yoksulluk 
sorunu da küresel bir hal almıştır. Sorunun arz taraflı işgücü 
piyasası politikaları ile tamamen aşılamayacağı muhtemel 
olsa da bu amaçla atılacak her türlü adım oldukça önemlidir. 
İşsizlik ve eğitim düzeyinin düşük olmasının, ülkemiz için 
de çözülmesi gereken en önemli sorun alanları  arasında yer 
aldığı aşikardır. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, gençlere 
sağlayabileceğimiz en önemli fırsat eğitim ve iş olacaktır. 2040 
yılından sonra kapanması beklenen “demografik fırsat penceresi” 
nin gerçekten fırsata çevrilebilmesi için eğitimli, katılımcı, 
özgür, aktif, yoksulluk riskinden uzak gençlerin yetiştirilmesi 
önemlidir.  Ülkemizde kadının toplumsal hayattaki ve işgücü 
piyasasındaki durumu analiz edildiğinde desteklenmesi ve özel 
olarak politika ve projeler üretilmesi gereken bir diğer kesimin 
kadınlar olduğu açıktır. Ayrıca, sosyal dışlanma riski ile karşı 
karşıya olan engelliler, şiddet mağduru kadınlar, Romanlar, 
eski hükümlüler gibi dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal 
hayata entegrasyonları sosyal bir refah devleti olmanın olmazsa 
olmazlarındandır. 

Bu çerçevede, Bakanlığın AB Koordinasyon Dairesi olarak, AB 
Mali Yardımlarını önemli bir fırsat olarak görüyoruz.  AB Mali 
Yardım sistemi kapsamında  İnsan Kaynakları alanında sağlanan 
fonlarla istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal dışlanma 
alanlarında başarılı projeler uygulanmasını sağlamak için çaba 
gösteriyoruz. Başarılı olmayı ve mevcut sorunların çözümüne bu 
yolla katkıda bulunmayı umut ediyorum.”

MELAHAT GÜRAY / EU Expert
Coordinator of Procurement Unit

In the residential environment of global crisis, unemployment and poverty also became a global problem. Although it is possible to claim that 
this problem is not easy to solve with the purpose of a supply-side labor market, every step taken for this purporse is very significant. It is 
obvious that unemployment and poverty are among the major problems of Turkey that should be solved. As Turkey has a young population, 
the most important opportunity that we should provide for young generation is education and employment.  It is very important to coach 
educated, participatory, independent and active young population. Besides, analysing the condititon of women in the society and labor 
market, it is possible to claim that the other important part of the society that should be worked on are the women. Moreover, entegration of 
the  the disadvantaged people such as disabled people, women who face violence, Romans, exconvict people is also a must for a social welfare 
state. 

Within this scope, as the EU Department of MoLLS we consider the EU financial supports as a big opportunity for our country. We are 
striving for the implementation of the successful proects on education, life long learning, social inclusion with EU financial support system. In 
this way,  hope to make strong contributions for the solutions of these problems. 



41

İKG PRO kapsamında hazırlanan Tanıtım 
Filmi, çeşitli televizyon kanallarında Kamu 

Spotu olarak gösterilmeye başlandı.
The short promotional video of HRD OP is 

being broadcasted as the “public TV spot” at 
the national and local TV channels all around 

Turkey.

YAYINLAR / PUBLICATIONS

KAMU SPOTU / TV SPOT
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Basında IKG PO
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