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Halil Etyemez 
T.C.	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	

Bakan	Yardımcısı
Günümüzde bütün devletler için genel bir sorun olan işsizlik, 
ekonomik olmanın ötesinde toplumsal ve bireysel yönleri olan 
bir olgudur.  Türkiye’de de önemli gündem maddelerinden biri 
olan bu sorun;  özellikle bölgesel işsizlik, kadın ve genç işsizliği 
şeklinde yoğun olarak yaşanmaktadır. Eğitim-istihdam bağının 
yeterince güçlü olmaması, insanımızın mesleki donanımlarının 
yetersiz olması gibi sebeplerle süregelen bu durum göçü zorunlu 
kılmakta, ülkemizde kent ve aile yapılarında göç sonucunda 
ortaya çıkan hızlı değişimler yaşanmaktadır. Böylelikle 
toplumumuzun ve işsiz bireylerin maddi kayıplarının yanı sıra 
sosyal kayıplar verilmesi de söz konusu olmaktadır. 

Ülkemizde işsizliğin giderilmesi ve önlenmesi konusundaki 
çalışma ve uygulamaların, sorunun ekonomik ve sosyal yönlerini 
kapsayarak, bölgesel gelişme ekseninde yerel düzeye indirgenerek 
yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda oluşturulacak 
eylem planlarının ülkemizin nüfus yapısını, bölgesel 
dinamiklerini ve sektörlerin gelişimini gözeterek tasarlanması 
gerekmektedir.  Özellikle eğitime bağlı sorunlar nedeniyle 
işsizliğin devam ettiği ülkemizde istihdam alanında yetkili olan 
her kurumun bu doğrultuda bir eylem planı üzerinde hareket 
etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede uygulanacak politikalar; 
çalışma koşulları, gelir adaletsizliği ile birlikte toplumsal cinsiyet 
temelli eşitsizlikleri ve ayrımcılığı dönüştürmeyi hedeflemelidir. 
İzlenecek politikalar bir yandan yaşamını son derece güç 
koşullarda sürdüren kadınların sorunlarını en acil biçimde 
çözmeye yönelik olmalı, diğer yandan ise gençlerin ailelerine 
maddi olarak bağımlı olmadan, özgür bireyler olarak yaşamlarını 
sürdürebilmelerini sağlamayı hedeflemelidir. İşsizliğe bağlı 
sorunların ortaya çıkmasını beklemek yerine, bu sorunların 
ortaya çıkmasına neden olan toplumsal yapı ve ilişkileri 
dönüştürmeye yönelik politikalar üretilmesi, gerek toplumsal 
yaşamın geleceği gerekse kamu kaynaklarının etkin kullanılması 
açısından önem taşımaktadır.

Bakanlığımız, tüm bunları göz önünde bulundurarak İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nı (İKG OP) 
hazırlamış ve 2007 yılı başında uygulamaya koymuştur. Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Türkiye’nin eş 
finansman sağladığı Avrupa Birliği fonlarının etkin kullanımı 
için gereken koşulları belirleyen temel program olan İKG OP 
eğitim, istihdam ve sosyal içerme öncelikleri çerçevesinde 
ülkemizin durumunu sektörler ve demografik değişkenlere göre 

Unemployment, which is nowadays a general problem for all 
the states, is a phenomenon that has not only economic but also 
social and individual aspects.  This problem that constitutes 
an important item on Turkey’s agenda is especially observed as 
regional unemployment and as women and youth unemployment. 
Due to the fact that the link between education and employment is 
not strong enough and that the occupational qualifications of our 
people are insufficient, this prevailing situation has forced people to 
migrate which led to rapid changes in the urban and family structure 
of our country. Consequently, our society and unemployed people 
did not only suffer from financial losses but also from social losses. 

The efforts and practices in our country for eliminating and 
preventing unemployment had to comprise the economic and social 
aspects of the problem and to be degraded to the local level on the 
axis of regional development. All the action plans to be developed 
in this context have to be designed by taking into consideration 
our country’s demographic structure, regional dynamics and 
sectoral developments. In our country unemployment is prevailing 
especially due to problems related to education, therefore every 
public institution authorized in the area of employment has to act 
with an action plan prepared in accordance with this. Policies to 
be implemented in this framework should be aiming at changing 
working conditions, injustice of income as well as inequalities and 
discrimination based on gender issues. The policies to be pursued 
should on the one hand find urgent solutions to the problems 
of women who have a hard life and on the other hand, aim at 
enabling young people to live as independent individuals without 
having to rely financially on their families. Instead of waiting for the 
occurrence of problems related to unemployment, it is necessary to 
develop policies  that will change the social structure and relations 
creating these problems and this is of huge importance for both 
the future of our social life and for the efficient use of our public 
resources. 

Taking all these facts into consideration, our Ministry has developed 
the Human Resources Development Operational Program (HRD 
OP) and started to implement it in early 2007. Being the basic 
program identifying the required conditions for the efficient use 
of the European Union Funds co-financed by Turkey within the 
framework of the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), 
HRD OP has evaluated Turkey’s situation according to sectors 
and demographic variables within the context of the priorities 

Halil Etyemez
Deputy	Minister	of
Labour	and	Social	Security
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değerlendirmiş ve müdahale gerektiren alanlarda uygulanmaya 
başlanmıştır. 

İKG OP kapsamında 2010-
2012 döneminde yürütülen 
beş hibe programı bünyesinde 
431 hibe projesi uygulanmış, 
başarılı ve kalıcı sonuçlar elde 
edilmiştir. Hibe programları 
çerçevesinde, ülkemiz için 
büyük bir ekonomik güç 
potansiyeli olan kadınlarımıza 
ve gençlerimize mesleki nitelik 
kazandırmaya yönelik eğitimler 
verilmiştir. Eğitimler dünyada 
hızla gelişen teknolojilere 
paralel olarak tasarlanmıştır. 
Ülkemizin iş piyasasının istediği 
nitelikler uzman öğreticiler 
aracılığıyla insanlarımıza kazandırılmıştır. Hibe projelerinde 
kursiyerlere mali yük getirmeden yüksek nitelikli mesleki 
eğitimler verilmiştir. Buna ek olarak işgücü piyasası içinde 
gençlerin, kadınların ve dezavantajlı kişilerin işin gerektirdiği 
nitelikler dışındaki gerekçelerle istihdam edilmelerini engelleyen 
uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik destekleyici 
çalışmalar yapılmıştır.

Hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi yoluyla eğitim ve 
istihdam uyumunun artırılması yönünde adımlar atılmış, 
ülkemizi bilgi toplumu olma yolunda destekleyici çalışmalar 
yürütülmüştür. Kayıt dışı istihdam ekonomik, sosyal, hukuki ve 
yapısal nedenleriyle ortaya konmuş, toplumda kayıtlı istihdamın 
artırılmasını teşvik edecek ve bu alanda farkındalığın artmasına 
destek olacak faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Bizim için özel bir önem teşkil eden kız çocuklarımızın, eğitim 
sistemindeki varlıklarını artırmaya, kız ve erkek öğrenciler 
arasındaki eşitsizliği azaltmaya, kızlar için eğitim yerine başka 
roller tercih eden geleneksel tutumların değiştirilmesine, anne 
babaların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 

Günümüzde, eğitim sisteminin var olan teknolojik gelişmelere 
ayak uydurmakta zorlanması ve özellikle örgün eğitim sisteminin 
iş piyasasının tercih ettiği nitelikte eleman yetiştirmekte 
zorlanması sonucu mesleki eğitim sisteminin etkililiği tartışılır 
olmuştur. Bu sorundan hareketle, önümüzdeki dönemde 
uygulamaya başlayacağımız “Türkiye’de Mesleki ve Teknik 
Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı”yla, mesleki 
ve teknik eğitim sisteminin ekonomik sistemle uyumlu hale 
getirilmesine, işverenlerin istedikleri niteliklere sahip insan 

of education, employment and social inclusion and started 
implementation in the areas that needed intervention.  

Within the framework of HRD 
OP, 5 grant scheme programs 
have been implemented in the 
period of 2010-2012 with a total 
of 431 grant projects, resulting 
with successful and lasting 
outcomes.  In the framework 
of the grant programs, training 
has been delivered to women 
and youth to acquire them 
with vocational qualifications 
since they are a huge potential 
economic force for our country.  
The training sessions have been 
designed in parallel with the fast 
developing technologies in the 

world.  The qualifications required by our national labour market 
have been taught to our people by expert trainers. The grant projects 
provided highly qualified vocational training without putting any 
financial burden on the trainees. In addition, supporting activities 
have been carried out to eliminate the practices that hinder 
the employment of youth, women and disadvantaged groups 
in the labour market for other reasons than lack of the required 
qualifications. 

By supporting lifelong learning, steps have been taken to increase 
the harmonization of education and employment and supportive 
activities have been carried out to enable our country to become 
a knowledge-based society. Unregistered employment has been 
focused on with its economic, social, legal and structural aspects and 
activities have been carried out to promote registered employment 
in the society and to increase awareness in this field. 

For us it was very important to conduct activities for girls in order 
to increase their presence in the educational system, to decrease 
the inequality in rate between girls and boys in schools, to change 
the traditional attitude of attributing other roles for girls instead of 
sending them to school, and to increase the awareness of parents. 

At present, the educational system faces difficulties in keeping 
up with technological developments and especially the formal 
educational system faces difficulties in educating students with 
the qualifications preferred by the labour market as a consequence 
of which the effectiveness of the vocational education system has 
started to be questioned. Moving from this standpoint, it has 
been decided to start in the coming period the “Grant Scheme for 
Increasing the Quality  of Vocational and Technical Education in 

GÖRÜŞ
OPINION
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kaynağının yetiştirilmesine yönelik faaliyetler yürüteceğiz.  Buna 
ek olarak mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olan 
gençlerimizin kendi işlerini kurabilecek girişimciler olarak 
yetiştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

Bakanlığımız, İKG OP çerçevesinde eğitim ve istihdama yönelik 
yürütülen bu hibe programları çerçevesinde çalışmalar yapmaya 
hız kesmeden devam etmektedir. Avrupa Birliği’ne üyelik 
sürecinde kadınlarımızın, gençlerimizin istihdamda varlıklarının 
artırılması, kayıtlı istihdamın desteklenmesi, hayat boyu 
öğrenmenin geliştirilmesi alanlarındaki hibe programlarının 
gelecek dönemdeki uygulamalarını önceki uygulamalardan 
çıkarılan dersler ve edinilmiş tecrübeler ışığında yürüteceğiz.

Buna ek olarak, dezavantajlı vatandaşlarımızın toplumdaki 
durumlarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan “Sosyal İçerme 
Hibe Programı”yla ülkemizde sosyal dışlanmaya maruz kalan fert 
veya grupların ekonomik ve sosyal hayatta yer almalarına engel 
olan faktörlerin ortadan kaldırılarak bu kesimlerin toplumla 
bütünleşmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz.

İnsan yatırımı yatırımların en ciddi olanıdır ve diğer yatırımlara 
nazaran daha uzun vadede sonuç vermektedir. Bu nedenle 
ülkemizdeki istihdam yapısında ve oranında gerçekleştirilecek 
değişimlerin uzun bir zaman alacağı gerçeği göz ardı 
edilmemelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 
bizler, ortak yaşam ve istihdam mücadelesinin güçlendirilmesi 
yönünde günden güne artan bir azimle halkımızın tam istihdama 
kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz.  Bu kapsamda başta 
Bakanlığımız Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi olmak üzere 
konuyla ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyor, 
başarılı çalışmalarının devamını yürekten diliyorum.

Turkey” including activities for the purpose of harmonizing the 
vocational and technical educational system with the economic 
system and enabling  our human resources to acquire the 
qualification required by the employers. In addition, arrangements 
will be made so that young graduates from vocational and technical 
educational institutions can set up their own business and become 
entrepreneurs. 

The Ministry is uninterruptedly continuing to conduct activities 
in the framework of grant programs implemented in the areas of 
education and employment within the scope of HRD OP. In the 
process for membership to the European Union, we shall conduct 
in the light of the past learnt lessons and gained experience for our 
future implementations of grant schemes in the areas of increasing 
the presence of women and youth in employment, promoting 
registered employment and improving lifelong learning.

Moreover, the ”Social Inclusion Grant Scheme” that has been 
prepared to improve the situation of disadvantaged groups in the 
society includes activities aiming at integrating individuals or 
groups that face social exclusion in our country  by eliminating the 
factors that hinder them to be part of economic and social life.

Investment in human resources is the most serious investment than 
any other investment and when compared with other investments 
the gains of such investment can be obtained in a longer term. 
Therefore, it should be taken into consideration that changes in 
the structure and rate of employment in our country will take 
a long time.  As the Ministry of Labour and Social Security we 
will endeavour with increasing ambition our efforts to enable our 
people to reach full employment and a better life. In this context, 
we would like to thank especially Our Ministry’s European Union 
Coordination Department as well as all the related and involved 
institutions, organizations and individuals and sincerely wish the 
successful continuation of their activities.
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“Sosyal içerme” çevirmen arkadaşlarımızın İngilizce’den 
Türkçe’ye tercüme etmekte en çok zorlandığı ifadelerden biri. 
Türkçedeki anlamları: Dâhil etmek, kapsamak, içermek…: 
Aslında sosyal içerme, dışlanmaya ve ayrımcılığa maruz kalan 
ya da dışlanma riski altındaki birey ya da toplulukların olumsuz 
durumlarının ortadan kaldırılması, eğitim ve istihdam gibi kamu 
hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması için gösterilen 
çabaların bütünüdür. 

Avrupa Birliği’nin, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ve 
daha içerici bir toplum oluşturma yolundaki hedeflerinden birisi 
de dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmaktır. 
Avrupa Birliği ülkeleri, siyasi bir işbirliği çerçevesinde ortak 
hedefler ve göstergeler belirleyip bu ortak hedeflere birlikte 
ulaşmaya çalışırlar. Hedefler doğrultusunda ilerleme ise Avrupa 
Birliği kurumları tarafından takip edilmekte, ortak göstergelere 
dayanan istatistikler yayınlanmakta ve ülkelere tavsiyelerde 
bulunulmaktadır. Şu anda gündemdeki en büyük hedeflerden 
biri, 2020 yılına kadar Avrupa Birliği’ndeki 20 milyon kişiyi 
yoksulluktan çıkarmaktır. Ülkeler arası farklılıklar olmakla 
birlikte, AB nüfusunun yaklaşık dörtte biri hala yoksulluk ve 
sosyal dışlanma riski altındadır. Bu nedenle, AB’de istihdam ve 
işsizlik oranlarının en parlak günlerini yaşamadığı bugünlerde bu 
hedefin gerçekleştirilmesi güçlü bir siyasi iradeyi gerektirmekte ve 
istihdam politikalarının sosyal içerme politikalarıyla beslenmesi 
ihtiyacını bir kez daha ortaya koymaktadır. 

AB çapındaki bu çalışmaların, Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu aday ülkelere elbette yansıması olmaktadır. Aday 
ülkelerde sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadeledeki siyasi 
çerçeveyi “Ortak İçerme Belgesi - Joint Inclusion Memorandum” 
belirler. Aday ülke tarafından, Avrupa Komisyonu ile işbirliğinde 
hazırlanan bu belgede farklı grupların karşılaştığı zorluklar 
ve riskler tespit edilip bunlara uygun politika taahhütlerinde 
bulunulur. Bu politikalar ve taahhütler ülkenin Avrupa Birliği’nin 
ilgili karar mekanizmalarına katılımı için bir temel oluşturur. İşte 
Türkiye ile bu belgenin hazırlıkları 2005 yılında birçok ortağın 
da katılım ve katkısı ile başlamış ve belirli bir noktaya ulaşmıştır. 
Ne yazık ki özellikle belirli dezavantajlı grupların tayini ve 
isimlendirilmesinde yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı henüz 
tamamlanamamıştır. 

“Social inclusion” is one of the most challenging phrases our 
interpreter colleagues face while translating from English to 
Turkish. In Turkish it can mean to include, to cover, to embrace…: 
as a matter of fact social inclusion refers to all efforts to eliminate 
the unfavourable circumstances of individuals and communities 
subject to exclusion and discrimination or under the risk of 
exclusion, and to ensure equal opportunities in access to public 
services such as education and employment.   

Increasing the employability of disadvantaged individuals is indeed 
one of the objectives of the European Union in fighting social 
exclusion and poverty, and in trying to build a more inclusive 
society. EU Member States set joint goals and indicators as part 
of a political cooperation and endeavour to achieve these together. 
Progress is monitored by the EU institutions, statistics based on 
joint indicators are published and recommendations are extended 
to countries. One major aim currently in the agenda is to save 20 
million people from poverty in the EU by 2020. Although rates may 
vary according to countries, around a quarter of the EU population 
is still under the risk of poverty and social exclusion. Therefore, 
its achievement requires a strong political will notably at a time 
when unemployment rates in the EU do not enjoy their hay day 
and it once again reveals the need to foster employment policies 
with those on social inclusion. 

These endeavours across the EU certainly have repercussions for 
candidate countries including Turkey. The political framework for 
fighting with social exclusion and poverty in candidate countries is 
defined by the “Joint Inclusion Memorandum-JIM”. Drafted by the 
candidate country in cooperation with the European Commission, 
this document determines the challenges and risks posed to 
different groups and defines relevant policy commitments. These 
policies and commitments constitute the basis for the country’s 
participation in EU’s related decision-making mechanisms. The 
preparations of this document in Turkey were launched in 2005 
with the participation and contribution of many partners and have 
progressed well. Unfortunately it has not been completed yet due 
to disagreements in the identification and denotation of certain 
disadvantaged groups.    

The method employed by the EU in fighting poverty and social 

GÖRÜŞ
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Yoksulluk ve sosyal dışlanmada mücadelede Avrupa Birliği’nin 
seçtiği yöntem, sorunların genel olarak tespiti ve genel geçer 
müdahalelerin eyleme koyulması yerine, farklı hedef grupların 
ihtiyaçlarını ayrı ayrı tespit etmek ve bu ihtiyaçlara yanıt veren 
bütüncül tedbirlerin alınması şeklindedir. İşte bu nedenle örneğin 
Romanlarla ilgili birçok özel tedbir geliştirilmekte, uygulanmakta 
ve üye ülkelerin bu tedbirlerin aksine uygulamalarda bulunduğu 
durumlarda Avrupa Birliği organları ülkeler nezdinde siyasi 
tedbirlere başvurabilmekte, hatta zaman zaman üyelerini 
adalet sistemine taşıyabilmektedir. Zira her gruba özel 
tedbirlerin olmaması en dışlanmış ve marjinal grupların daha 
da fazla görmezlikten gelinmesine, hatta yok sayılmasına 
yol açabilmektedir. İşte bu nedenle politika ve stratejilerin 
geliştirilmesinde dikkate alınması gereken en önemli unsurlardan 
biri, toplumsal cinsiyet, etnik köken, coğrafi konum, engellilik 
gibi nedenlerle ortaya çıkabilen “kırılganlık” durumudur. Bunun 
yanında örneğin yoksulluk riski altında olan çalışanların, yani 
çalıştığı halde kayıt dışı sektörde 
yer alan ya da düşük ücretlerle 
çalışan bireylerin ihtiyaçları ise 
grup farklılıkları gözetmeksizin 
her bireyi ilgilendiren bir sorun 
olarak ele alınmaktadır. 

Dikkate alınması gereken kilit 
bir unsur ise sosyal içerme 
faaliyetlerine, çeşitliliğe ve 
eşitliğe vurgu yapan hak 
temelli yaklaşımın sağlanması 
gerekliliğidir. Bu kapsamda, 
hedef grupların mağdur olarak 
gösterilmemesi, onların sosyal içerme amaçlı hizmetlerden 
yararlanırken aynı zamanda güçlenmesini sağlamak, mağdur 
oldukları için değil, zaten bireysel hakları olduğu için bu 
hizmetlerden yararlandıkları, hizmetlerin, kurumların ve diğer 
hizmet sağlayıcıların vatandaşa hesap verilebilirlik anlayışı 
çerçevesinde sunulması gerekliliği akılda tutulmalıdır. 

Sosyal dışlanma ve yoksulluk riskiyle karşı karşıya olan 
bireyler için geliştirilen eylemlerin sürdürülebilirliği genellikle 
zordur. Sürdürülebilirlik, gerekli kaynakların tasarım ve 
kullanıma sokulması aşamasında iyi bir planlama ve yapılan 
değerlendirmelere göre eylemlerin yeniden uyarlanması yoluyla 
sağlanmalıdır. AB fonları hem planlama hem de uygulama 
aşamasında devreye girerek istenen sonuçlara ulaşılmasında 
destek sağlayabilmektedir. Diğer yandan, karşılıklı öğrenme 
sürecine katkıda bulunarak daha önce yapılan hatalardan ders 
çıkarılması için uygun bir ortam sağlamaktadır. 

exclusion is to individually define the needs of different groups 
and to take integrated measures responding to these needs, rather 
than a general definition of problems and mobilising de facto 
interventions. Therefore, to give an example, numerous specific 
measures have been developed and implemented for Roma people 
and in cases where EU Member States act in contravention of these 
measures the EU bodies may resort to political measures or even 
bring the EU MS to justice. Lack of measures specifically tailored 
for each group leads to further neglect or even total ignorance of 
the most excluded and marginalised groups. For this reason, one 
of the most essential issues to be taken on board when developing 
policies and strategies is the “vulnerability” which may stem from 
conditions such as gender, ethnic origin, geographical location and 
disability. In addition, the needs of working individuals at risk of 
poverty -in other words, unregistered workers or the low paid- are 
addressed as a problem concerning all individuals regardless of 
their different backgrounds.

A key element to take into 
account is the need to ensure a 
rights-based approach which 
focuses on social inclusion 
actions, diversity and equality. 
In this perspective, it is essential 
that target groups should not 
be portrayed as victims, but 
empowered: while benefitting 
from social inclusion services, 
they should receive services not 
because they are victims but 
because this is their individual 

right and institutions and other service providers are accountable 
towards citizens for the services provided.

The sustainability of actions developed for individuals at risk of 
social exclusion and poverty is often a challenge and it should 
be ensured through a good planning at the stage of design and 
mobilisation of necessary resources and adapting the actions when 
required as a result of evaluations and assessments. EU funds 
injected at both planning and implementation phase can help reach 
the desired outcomes. In addition, they can contribute to a process 
of mutual learning by helping draw lessons from previous mistakes. 

Investment in human capital is one of the main areas of European 
Union-Turkey financial cooperation. The EU has earmarked nearly 
475 million € in the seven year period between 2007 and 2013 to 
this aim. 95 million € of the earmarked amount has been reserved 
for projects and actions relating to social inclusion. Our underlying 
approach to Turkey-European Union financial cooperation is to 
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Avrupa Birliği-Türkiye mali işbirliğinin en büyük alanlarından 
biri insan kaynağına yapılan yatırımdır. Bu amaçla, 2007-2013 
yıllarını kapsayan yedi yıllık dönem için AB kendi bütçesinden 
yaklaşık 475 milyon Avro tahsis etmiştir. Tahsisatın 95 milyon 
Avrosu sosyal içerme alanındaki proje ve faaliyetlere ayrılmıştır. 
Türkiye-Avrupa Birliği mali işbirliğine yaklaşımımız, bu fonların 
ülkenin reform ve AB mevzuatına uyum sürecine eşlik eden, 
değişimi tetikleyen bir araç olması; değişimi sağlayanların 
çabalarına destek vermek ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik 
perspektifinin güçlenmesidir. Bu nedenle, mali işbirliği sonucu 
gerçekleşen faaliyetler kendi içinde bir amaç değil, değişim, 
kalkınma ve iyileştirme için bir araç olarak görülmelidir. 

Bu bağlamda sosyal içerme, AB sosyal politikalarına paralel bir 
öncelik olarak değerlendirilmektedir. Ancak, son birkaç yıla 
baktığımızda Türkiye’de bu alanda tasarlanan ve uygulanan 
faaliyetlerin, sosyal koruma ve sosyal hizmetlerde yaşanan değişim 
süreci ile birlikte sosyal dışlanmayla mücadele için temel yasa 
ve stratejilerin eksikliği sonucu yetersiz kaldığı görülmektedir. 
AB mali desteğini sosyal içerme alanında daha etkin şekilde 
kullanmak amacıyla Türk makamları ile müzakerelerimiz 
devam etmekte olup, sürece sivil toplum kuruluşları ile sosyal 
ortakların etkin katılımının sağlanmasının bu süreci daha 
da zenginleştireceği görüşündeyiz. Ayrıca, AB ülkelerindeki, 
örneğin dezavantajlı bireyler için küçük ölçekli finansmana 
erişim gibi yenilikçi uygulamaların Türkiye’ye uyarlanması, yerel 
düzeyde benzerlerinin gerçekleştirilmesi AB destekli faaliyetlerin 
sürdürülebilirliği açısından da önemli bir mihenk taşı olacaktır.  
Zaman geçtikçe Türkiye’nin farklı bölgelerinde, hatta kasaba ve 
köylerinde gerçekleşen faaliyetler AB ülkeleri için de örnek teşkil 
edebilecektir. Bu bağlamda AB üye ülkeleri ile kurulan ikili ilişki 
ve diyalogun artarak devam etmesi sevindiricidir. 

Sözlerimi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sosyal içerme, 
sosyal dışlanmayla ve ayrımcılıkla mücadelede daha fazla 
etkileşim ve diyalog kurulması çağrısıyla sonlandırmak 
istiyorum. Bu alandaki siyasi ve mali işbirliğimizin ilerlemesi 
katılım müzakereleri açısından da olumlu bir gelişme olacaktır.

ensure that these funds accompany and stimulate Turkey’s reform 
and EU alignment process; support the efforts of those striving 
for change and reinforce Turkey’s full membership perspective. 
Therefore, actions carried out under the scope of financial 
cooperation do not constitute an end by themselves but should be 
viewed as a tool for change, development and improvement. 

In this context, social inclusion is considered as priority in parallel 
to EU social policies. The relevant actions designed and put into 
effect in Turkey in the recent years seem however to be insufficient 
mainly due to the process of change in social protection and social 
services as well as deficiencies in the basic laws and strategies 
against social exclusion. Our discussions are continuing with 
the Turkish authorities for a more effective use of EU financial 
assistance in the field of social inclusion and we believe that the 
effective participation of civil society organisations and social 
partners will further enrich this process. Moreover, the adaptation 
to Turkey of innovative practices such as access to micro finance 
by disadvantaged individuals in EU countries and implementation 
of similar schemes at local level would constitute an important 
milestone for the sustainability of EU funded actions. In time, the 
actions undertaken in various regions, even towns and villages of 
Turkey could also set an example to EU countries. In this respect, 
we welcome the increasing bilateral relations and dialogue with EU 
Member States.

I would like to end with an invitation for further interaction 
and dialogue between Turkey and the European Union in the 
field of social inclusion and fighting against social exclusion and 
discrimination. The improvement of our political and financial 
cooperation in this field would also have a positive impact on 
accession negotiations.

GÖRÜŞ
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“Türkiye’de	Mesleki	ve	Teknik	
Eğitimin	Kalitesinin	Artırılması	Hibe	
Programı”	Bilgilendirme	Günleri	

Information	Days	on	“Increasing	the	
Quality	of	Vocational	and	Technical	
Education	in	Turkey	Grant	Scheme”

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması 
Hibe Programına ait hibe rehberi Mayıs ayı sonunda yayınlandı. 
Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin geliştirilmesi ve 
kalitesinin artırılmasına odaklanan hibe programı çerçevesinde, 
ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve teknik destek ekibi uzmanları eşliğinde ülke 
çapında “Bilgilendirme Günleri” düzenlendi. 5-20 Haziran 2012 
tarihleri arasında Türkiye’nin 11 ilinde  toplam 13 bilgilendirme 
günü gerçekleştirildi. Bu etkinliklerle hibe programının ülke 
çapında tanıtılması ve Türkiye’nin çeşitli illerinden potansiyel 
hibe faydalanıcılarına ulaşılması hedeflendi.

ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı uzmanları, bilgilendirme günlerinde yaptıkları 
sunumlarla hibelere başvurabilmek için uygunluk koşullarını, 
hibe başvuru sürecini ve hibe programının tematik detaylarını 
potansiyel başvuru sahipleriyle paylaştı. Katılımcıların büyük 
kısmı, bilgilendirme günü sonrasında uzman eğitimciler 
tarafından verilen Proje Ön Teklifi Hazırlama Eğitimi’ne katılarak 
ilgili hibe programı için hazırlanacak dökümanlarla ilgili bilgi 
aldı. Rehberin yayınlanması ile başlayan başvuru süreci 16 
Temmuz 2012 tarihinde sona erdi. Başvurular sonucunda uygun 
bulunan projeler hibe almaya hak kazanacak. 

The Grant Guidelines for Improving the Quality of Vocational 
and Technical Education in Turkey Grant Scheme was published 
in the end of May. Within the scope of this grant scheme, which 
focuses at improving the content of vocational and technical 
education and improving its quality in Turkey, nationwide 
“Information Days” have been organized with the participation 
of the  MoLSS Directorate of EU Coordination, the Ministry of 
National Education and the technical assistance team experts. 
In the period between 5-20 June 2012, a total of 13 information 
days were organized in 11 provinces of Turkey. With these 
events it was aimed to promote the grant scheme throughout 
the country and to reach out to potential grant beneficiaries in 
various provinces. 

During these information days, experts from the MoLSS 
Directorate of EU Coordination and the Ministry of National 
Education made presentations to potential applicants on 
eligibility conditions for  grant applications, grant application 
processes and thematic details of the grant scheme. The majority 
of the participants attended the “Preparation of Concept Note” 
training delivered by expert trainers following the information 
day as a result of which they received information on the 
documents to be prepared for the relevant grant scheme. The 
application process that started with the publication of the guide 
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Hibe Programının Hedefleri: 

•	 Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin; özellikle müfredat, 
öğretmenler, öğrenme ortamları ve okul yöneticileri 
temel alınarak artırılması,

•	 Mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler için cazip bir 
seçenek haline getirilmesi,

•	 Sosyal ortaklar, okullar, mesleki ve teknik eğitim 
merkezleri ve özel sektör arasında işbirliğinin teşvik 
edilmesi olarak belirlendi.

Hibe Programının Hedef Grupları ise:

•	 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları,

•	 Mesleki Ortaokul, Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek 
Okullarındaki öğrenciler,

•	 Mesleki Ortaokul, Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek 
Okullarındaki öğretmenler, okul yöneticileri ve rehber 
öğretmenler,

•	 Özel sektördeki usta öğreticiler,

•	 Yükseköğretime devam edemeyen öğrenciler,

•	 Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulları mezunları,

•	 Mesleki ve teknik eğitimde rol alan sosyal ortaklar, 
STK’lar, işverenler ve işçiler olarak belirlendi.

ended on 16 July 2012. Following the applications, the projects 
that will be assessed to be appropriate shall be awarded with the 
grant. 

Objectives of the Grant Scheme have been defined as: 

•	 Improving the quality of vocational and technical education 
especially by focusing on the curriculum, the teachers, the 
education environment and the school administrators,

•	 Making vocational and technical education an attractive 
option for students,

•	 Encouraging cooperation between social partners, schools, 
vocational and technical training centres and the private 
sector. 

Target Groups of the Grant Scheme are defined as:

•	 Vocational and Technical Education Institutions,

•	 Students of Vocational Secondary Schools, Vocational High 
Schools and Vocational Higher Education Schools,

•	 Teachers, school administrators and guidance teachers in 
Vocational Secondary Schools, Vocational High Schools and 
Vocational Higher Education Schools,

•	 Master teachers in the private sector,

•	 Students deprived from Higher Education,

•	 Graduates from Vocational High Schools and Vocational 
Higher Education Schools,

•	 Social partners, NGO’s, employers and employees that play 
a role in vocational and technical education.

ETKİNLİKLER
EVENTS
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“Özellikle	Kız	Çocuklarının	Okula	
Devam	Oranlarının	Artırılması	Hibe	
Programı”	Bilgilendirme	Günleri

Information	Days	for	“Increasing	
School	Attendance	Rates	Especially	
for	Girls	Grant	Scheme”

Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması 
Hibe Programına ait hibe başvuru rehberinin 8 Kasım 2012 
tarihinde yayınlanmasının ardından, programın tanıtılması ve 
Türkiye’nin her bölgesinden potansiyel hibe faydalanıcılarına 
ulaşılması amacıyla 8 ilde (Van, Erzurum, Çorum, Kastamonu, 
Ordu, Mardin, Şanlıurfa, Malatya) bilgilendirme günleri 
düzenlendi. Bu etkinliklerde, başvuru yapmak isteyen kurum 
ve kuruluşlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) 
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) uzmanları tarafından başvuru koşulları üzerine 
bilgilendirme yapılırken, etkinlik sonrasında uzman eğitimciler 
tarafından Proje Ön Teklifi Hazırlama Eğitimi verildi.

10 Milyon Avro’luk bütçe ayrılan program kapsamında Türkiye’de 
eğitim kalitesinin artırılması, eğitim – işgücü piyasası arasındaki 
bağın geliştirilmesi ve özellikle kız çocuklarının okula devam 
oranlarının artırılması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Operasyon Faydalanıcısı 
olarak yürüteceği hibe programı çerçevesinde eğitim sistemi 
dışında kalmış öğrencilerin (özellikle kız öğrencilerin) eğitim 
sistemine dahil edilmesi ve kız çocuklarının eğitiminin önemi 
hakkında ebeveynlerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

The Guidelines for Grant Applicants for “Increasing School 
Attendance Rates in Schools Especially of Girls Grant Scheme” was 
published on 8 November 2012.  Within the scope of introducing 
this programme and to reach out to potential grant beneficiaries, 
“Information Days” have been organized in 8 provinces (Van, 
Erzurum, Corum, Kastamonu, Ordu, Mardin, Sanliurfa, Malatya). 
During these information days, experts from the MoLSS EU 
Coordination Department and the Ministry of National Education 
made presentations to potential applicants on eligibility conditions 
for  grant applications. After this event, expert trainers delivered 
training on “Preparation of Concept Note”.

In the framework of this programme with a total budget of 10 
Million Euros, it is aimed at increasing the quality of education 
in Turkey, enhancing the link between education and the labour 
market and increasing the enrolment rate in schools especially of 
girls.

In the scope of this grant scheme, with the Ministry of National 
Education as the Operation Beneficiary, the objective is to include 
in the education system those students (especially girls) who 
have dropped out of the system and to raise parents’ awareness 
concerning the education of girls.
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Hibe Programının Hedefleri: 

•	 Özellikle kız çocukları için olmak üzere, ortaöğretim ve 
mesleki ve teknik eğitim kademelerinde okula devam 
oranlarının  artırılması,

•	 Özellikle kız öğrenciler için eğitim ortamlarının kalitesinin 
artırılması,

•	 Özellikle kız çocukları olmak üzere, eğitim sistemi 
dışındaki öğrencilerin sisteme geri kazandırılması, 

•	 Özellikle kız öğrenciler gözetilmek üzere, mesleki ve teknik 
eğitime yönelik rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, 

•	 Özellikle kız çocuklarının eğitiminin önemi hakkında 
ailelerin farkındalıklarının artırılması.

Hibe Programının Hedef Grupları ise:

•	 Eğitimlerini terk etmiş olan öğrenciler, özellikle kızlar,

•	 Başta kız çocukları olmak üzere, özellikle ortaöğretim 
kademesinde olup kültürel, sosyal veya diğer engeller 
nedeniyle okula devam edemeyen öğrenciler,

•	 Öğrencilere psikolojik rehberlik ve danışmanlık ve 
meslek/kariyer rehberliği sağlayan tüm eğitim personeli,

•	 Yatılı okulların (YİBO’lar) eğitici ve idareci personeli,

•	 İlgili sosyal ortakların temsilcileri

•	 Çocuklarını, özellikle kızlarını, okula göndermek 
istemeyen veya maddi nedenlerden dolayı gönderemeyen 
anne-babalar.

The Objectives of the Grant Scheme are:

•	 To increase the school attendance rates especially for girls in 
secondary schools, vocational schools and technical schools;

•	 Increase the quality of educational conditions especially for 
girls;

•	 To regain back into the education system those students who 
have dropped out especially girls;

•	 To strengthen guidance services regarding vocational and 
technical education especially for girls;

•	 To raise parents’ awareness concerning the importance of 
education especially for girls.

The Target Groups of the Grant Scheme are:

•	 Students who dropped out of school especially girls;

•	 Students, mainly girls, especially at secondary school level 
who could not continue their education due to cultural, 
social and/or other barriers;

•	 Educational staff that provide psychological counseling and 
job/career guidance to students;

•	 Educational and managerial staff of public boarding schools 
(YIBO);

•	 Representatives of relevant social partners;

•	 Parents that do not want or due to financial constraints 
cannot send their children especially their daughters to 
school;
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“Sektörel	Yatırım	Alanlarında	Genç	
İstihdamının	Desteklenmesi		Hibe	
Programı”	Bilgilendirme	Günleri

Information	days	for	“Promoting	Youth	
Employment	in	Sectoral	Investment	
Areas	Grant	Scheme”

Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu kapsamında 
2010-2011 döneminde 127 proje ile uygulanan Genç İstihdamının 
Desteklenmesi Hibe Programı’nın devamı niteliğinde 
uygulamaya konulacak olan Sektörel Yatırım Alanlarında Genç 
İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı’nın hibe rehberi 20 
Aralık 2012’de yayımlandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun operasyon faydalanıcısı olduğu 
hibe programı, ülkemizde genç istihdamının desteklenmesi ve 
genç işsizlik oranının azaltılmasına, daha çok kişinin istihdam 
edilmesi ve istihdamda kalmasının sağlanmasına odaklanacak.

Hibe programını tanıtmak ve potansiyel hibe faydalanıcılarına 
ulaşmak amacıyla 11 ilde (Ankara, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, 
Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Mersin, Rize, Samsun) 
bilgilendirme günleri düzenlendi. Bu etkinliklerde başvuru 
yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar  için başvuru koşulları 
üzerine bilgilendirme yapıldı ve isteyenlere Proje Ön Teklifi 
Hazırlama Eğitimi verildi.

24  Milyon Avro’luk bütçe ayrılan hibe programı kapsamında 
Türkiye’de eğitim kalitesinin artırılması, eğitim – işgücü piyasası 
arasındaki bağın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Within the framework of the Operation for Promoting Youth 
Employment, the Grant Scheme for Promoting Youth Employment  
has been implemented in the period of 2010-2011 with 127 projects. 
This will be continued with the Grant Scheme for Promoting Youth 
Employment in Sectoral Investment Areas and the Grant Guidelines 
for this Grant Scheme has been published on 20 December 2012.

The Turkish Employment Organization (İŞKUR) is the operation 
beneficiary of this grant scheme which focuses on promoting youth 
employment in Turkey and decreasing youth unemployment as 
well as providing and retaining employment for more people. 

Information days have been organized in 11 provinces (Ankara, 
Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, 
Konya, Mersin, Rize, Samsun) in order to introduce the Grant 
Scheme and to reach potential grant beneficiaries. During these 
events, organizations and institutions that wanted to apply have 
been briefed on eligibility conditions for  grant applications and a 
training on “Preparation of Concept Note” was delivered to those 
who were interested.

Under the grant scheme with a total budget of 24 Million Euros, it 
is aimed to increase the quality of education in Turkey and impove 
the link between the education and labor market.
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Hibe Programının Hedefleri: 

•	 Gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması,

•	 Gençlerin girişimcilik becerilerinin artırılması,

•	 İşgücü arz ve talep taraflarının ilgili aktörleri arasında 
sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesi,

•	 Aktif işgücü piyasası politikaları (AİPP)  ile özellikle yeni 
yatırım alanları için ekonominin talep tarafı arasındaki 
uyumun sağlanması,

•	 Genç istihdamını destekleyici profil çıkarma, oryantasyon, 
eğitim, danışmanlık, iş deneyimi ve eşleştirme hizmetlerini 
içeren bütüncül hizmetlerin  sağlanması,

•	 Okul sonrası işe geçişin kolaylaştırılması, 

•	 Üniversite ve sanayi arasında daha güçlü işbirliği 
bağlarının oluşturulmasının desteklenmesi.

Hibe Programının Hedef Grupları ise:
15-29 yaşları arasındaki:

•	 Üniversite veya lise mezunu işsiz gençler,

•	 Daha düşük öğrenim düzeyine sahip işsiz gençler,

•	 Okulu terk edenler, 

•	 Eğitimine devam eden gençler,

•	 Engelli gençler.

The Objectives of the Grant Scheme are:

•	 To increase the employability of youth,

•	 To increase the entrepreneurship skills of youth,

•	 To enhance sustainable cooperation among the relevant actors 
at the demand and supply side of the labour force,

•	 To provide compatibility between the Active Labour Market 
Policies (ALMP) and the demand side of the economy in 
especially the new investment areas, 

•	 To provide integrated services including profiling, orientation, 
training, counseling, job experience and twinning services in 
order to support youth employment,

•	 To facilitate the entrance to working life after education, 

•	 To support the establishment of stronger links of cooperation 
between the university and the industry.

The Target Groups of the Grant Scheme are:
Those between the age of 15-29 who are:

•	 Unemployed university and high school graduates,

•	 Unemployed young people with a lower level of education,

•	 School leavers, 

•	 Young people who continue their education,

•	 Handicapped young people.
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“You	Are	In”
Photo	Exhibition
Awarded	Photos	of	The	“You	Are	In”	Photo	Contest	
were	Exhibited	at	The	Kızılay	Subway	Station	in	Ankara

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG 
OP) kapsamında düzenlenen  “Sen de Varsın” Fotoğraf 
Yarışması sonucunda ödül ve telif almaya hak kazanan elli üç 
fotoğraf Ankara Kızılay Metrosu Sergi Alanı’nda 4 Mayıs 2012 
tarihinde açılan sergiyle Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur,  Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu Başkan Yardımcısı Tibor Varadi, Ankara 
Vali Yardımcısı Mehmet Oduncu ve ÇSGB Avrupa Birliği 
Koordinasyon Dairesi Başkanı Ercüment Işık birlikte 
gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, fotoğraf yarışmasına 
eğitim, kadın ve genç istihdamı, kız çocuklarının okullaşması 
ve hayat boyu öğrenme gibi konu başlıkları kapsamında çekilen 
yaklaşık 1000 fotoğraf gönderildiğini belirtti. Batur, fotoğraflarla 
İKG OP kapsamında ele alınan konularda toplumsal farkındalık 
yaratılması amaçladıklarını dile getirdi. 

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Tibor Varadi ise 
Türkçe yaptığı konuşmasında, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı’na, 2012-2013 yıllarını kapsayan dönem 
için AB bütçesinden 473 milyon Avro aktarıldığını belirtti.  
Varadi, sergideki temalara dikkat çekerek, fotoğrafların sosyal 
içerme ve cinsiyet eşitliği gibi konulardaki toplumsal bilinci 
artıracağını söyledi. 

4 – 9 Mayıs 2012 tarihleri arasında açık kalan “Sen de Varsın” 
Fotoğraf Sergisi halktan yoğun ilgi gördü. 

Fifty three photos that have been awarded a prize and/or copyright 
in the “You Are In Photo” Contest, which was organized under 
the scope of the Human Resources Development Operational 
Programme (HRD OP), have been introduced to the citizens of 
Ankara in an exhibition opened on 4 May 2012 in the Exhibition 
Hall of the Kızılay Subway Station in Ankara. 

The exhibition was opened jointly by the Ministry of Labour and 
Social Security Deputy Undersecretary Erhan Batur, the Deputy 
Head of Delegation of the European Union Tibor Varadi, Deputy 
Governor of Ankara Mehmet Oduncu and MoLSS Head of EU 
Coordination Department Ercüment Işık.

In the opening ceremony, the Deputy Undersecretary of the Ministry 
of Labour and Social Security Erhan Batur gave a speech in which 
he noted that approximately 1000 photos were sent to the contest 
covering the headings of education, women and youth employment, 
enrolment of girls in schools and lifelong learning. Batur expresses 
that with these photos, the aim was to create social awareness on 
the topics  covered under HRD OP.  

Deputy Head of Delegation of the European Union Tibor Varadi 
delivered a speech in Turkish underlining that an EU budget of 473 
million Euros was allocated for the period of 2012-2013 to be used 
for the Human Resources Development Operational Programme.  
Drawing attention to the themes of the exhibition, Varadi stated 
that these photos would increase social awareness on issues such as 
social inclusion  and gender equality. 

The “You Are In” Photo Exhibition was open between 4 – 9 May 
2012 and draw huge attention from the public.

“Sen	De	Varsın”
Fotoğraf	Sergisi

“Sen	De	Varsın”	Fotoğraf	Yarışması’nda	Dereceye	
Giren	Eserler	Ankara	Kızılay	Metrosunda	Sergilendi
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“Promoting	Human	Development	in	
Turkey”	Exhibition
Brussels	

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) 
kapsamında düzenlenen “Sen de Varsın Fotoğraf Yarışması” 
kapsamında jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan 50 
fotoğraf, Ankara Metrosu’ndan sonra Belçika’nın Brüksel 
kentinde de  sergilendi. Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı heyeti, Avrupalı mevkidaşlarının daveti üzerine 
“Türkiye’de İnsan Gelişiminin Desteklenmesi” adı altında 
düzenlenen etkinlik için Brüksel’i ziyaret etti.  Sergi açılışı T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Erhan Batur, Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Koos Richelle 
ve Büyükelçi Selim Yenel tarafından 8 Kasım 2012 tarihinde 
gerçekleştirildi. 

Açılış esnasında bir konuşma yapan Büyükelçi Yenel, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda hızla ilerlediğini ve bu 
kapsamda bir çok reformun gerçekleştirildiğini belirtirken bu 
tip etkinlik ve çalışmaların bu hedefin gerçekleştirilmesine  katkı 
sağladığını  söyledi. 

Büyükelçinin ardından söz alan Avrupa Komisyonu Genel 
Direktörü Richelle ise bu tür etkinliklerin tarafları birbirine 
yaklaştırmak açısından çok önemli olduğunun altını çizerken 
emeği geçen herkese çalışmaları için teşekkür etti. 

Yarışma kapsamında derece almaya hak kazanan ilk üç ve 
sergilenmeye değer bulunan 50 fotoğrafın yer aldığı sergi, 2013 
Ocak ayı  sonuna kadar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

50 photos which are selected by the “You Are In” photo competition 
jury which is held under the frame of Human Resources Development 
Operational Programme - carried out by Ministry of Labor and 
Social Security European Union Coordination Department – are 
exhibited in Brussells after Ankara Metro. A delegation from 
the European Union Coordination Department visited Brussels 
upon the invitation of their European counterparts for an event  
organized under the name of “Promoting Human Development in 
Turkey”. The opening of the exhibition was held on 8 November 
2012 by Mr. Erhan Batur, Deputy Undersecretary of the Turkish 
Minister of Labour and Social Security, Mr. Koos Richelle, European 
Commission Director-General, and Ambassador Mr. Selim Yenel. 

Ambassador Yenel delivered a speech at the opening ceremony 
stating that Turkey was moving fast towards full membership to 
the European Union, that in this context many reforms had been 
made and that events and activities like these were contributing to 
the realization of this goal.  

Following the Ambassador, European Commission Director-
General Richelle took the floor and underlined that these kind of 
events were very important in terms of getting both sides closer and 
thanked everybody who had made effort in this event.

The first three awarded photos together with the 50 selected photos 
were exhibited in this exhibition that was open until the end of 
January 2013.

“Türkiye’de	İnsan	Gelişiminin	
Desteklenmesi”	Sergisi

Brüksel	
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9	May	Europe	Day	Celebrations

9 Mayıs Avrupa Günü, Ankara Gençlik Parkı’nda Avrupa Birliği 
Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile 
düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programın açılışına Avrupa 
Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Jean Maurice Ripert ve çok sayıda bürokrat ve başkentli 
katıldı.

Etkinlikte ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığının yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşları, AB 
üyesi ülkelerin büyükelçilikleri, 81 ilden gelen temsilciler ve 
sivil toplum örgütleri de stantlarıyla hazır bulundu. Tanıtım 
standlarında, ilgili yayın ve görsellerin yanı sıra projelere ilişkin 
tanıtım materyalleri de katılımcılarla paylaşıldı. Ülkelerinin 
tarihini, kültürünü, yemeklerini tanıtan Avrupa ülkelerinin 
stantları katılımcılardan yoğun ilgi gördü.  

ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın 
standında İKG OP kapsamında hazırlanan broşür, kitapçık gibi 
yayınlar katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlik boyunca İKG OP’nin 
kısa tanıtım filmi ve kamu spotunun gösterimleri yapılan stant 
katılımcıların ilgisini çekti.

9 May Europe Day has been celebrated in the Genclik Park located 
in Ankara with events organized in cooperation with the Ministry 
of European Union and the Metropolitan Municipality of Ankara. 
EU Minister and Chief Negotiator Egemen Bağış, Minister of 
Foreign Affairs Ahmet Davutoğlu, Head of Delegation of the EU 
Jean Maurice Ripert and many other bureaucrats and citizens of 
Ankara participated in the opening ceremony of the programme.

In the event there were stands of the MoLSS EU Coordination 
Department, public institutions and organizations, Embassies of 
EU Member States, representatives of the 81 provinces and non-
governmental organizations. The promotion stands shared relevant 
publications and visual material along with promotional material 
related to the projects with the participants. Participants of the 
fair are highly interested in the stands which are introducing the 
history, culture and cuisine of the European countries. 

The stand of the MoLSS EU Coordination Department presented to 
the participants various publications such as brochures and booklets 
that were prepared under the scope of HRD OP. Throughout the 
event, this stand showed short promotion films and public spots of  
HRD OP which received the attention of the participants.

9	Mayıs	Avrupa	Günü	Kutlamaları
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“Roman	Vatandaşlar	için	Kamu-Sivil	
Toplum	Kuruluşlari	(STK)	ile	Diyaloğun	

Geliştirilmesi	Projesi”	Semineri	
Gerçekleştirildi

Seminar	Held	for	the	Project	of	“Improving	
the	Dialogue	between	Public-Civil	
Non-Governmental	Organizations	for	
Roma	Citizens”

Roman toplulukların sosyal, 
ekonomik, kültürel sorunlarına 
ve ayrımcı pratiklere karşı çözüm 
üretilmesi ve örgütlenme, temsil 
gibi süreçlerine katkı sağlanması 
için bir Kamu - STK Diyalog 
Grubu’nun oluşturulması 
amacına yönelik olarak bir yıldır 
yürütülen “Roman Vatandaşlar 
için Kamu-Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) ile Diyaloğun 
Geliştirilmesi Projesi” Semineri 
13-14 Aralık tarihlerinde Ankara 
Limak Ambassadore Otel’de 
gerçekleştirildi. Sıfır Ayrımcılık 
Derneği önderliğinde düzenlenen seminere, T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları, Türkiye’deki Roman 
derneklerinin, devlet kurum ve kuruluşlarının, Avrupa Birliği 
kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sıfır Ayrımcılık Derneği  Başkanı Elmas Arus’un konuşmasıyla 
başlayan seminer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları’nın konuşmasıyla devam etti. 
Zahteroğulları, Roman vatandaşların hak ve özgürlüklerinin 
önündeki engellerin kaldırılması için çalışan herkese ayrı ayrı 
teşekkür etti.

10 YIL ÖNCE BU GÜNLERİ HAYAL BİLE 
EDEMEZDİK

Zahteroğulları’ndan sonra kürsüye gelen T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik; Roman Vatandaşların eşit 
hak ve koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken 
tüm yasal düzenlemelerin yapıldığını belirtirken, “10 yıl önce 
bu günleri hayal bile edemezdik. Şimdi geldiğimiz noktadan 
memnuniyet duymakla birlikte, daha alacağımız çok yol 
olduğunu düşünüyorum”  şeklinde konuştu. Ayrımcılığın 
yasal olarak ortadan kaldırıldığını, fakat toplum düzeyinde 
bu gibi değişikliklerin zaman alacağını belirten Çelik, Roman 
derneklerinin temsilcilerine çalışmalarına hız kesmeden devam 
etmeleri önerisinde bulundu. 

The Roma communities have 
endeavored to find solutions for 
their social, economic and cultural 
problems and discriminating 
practices as well as to contribute 
to processes such as organizing 
and representing themselves. They 
needed to set up a Public – NGO 
Dialogue Group and for this reason   
the “Improving the Dialogue 
between Public-Civil Non-
Governmental Organizations for 
Roma Citizens Project”, which 
has been in implementation for 
one year now, held a seminar on 

13-14 December 2012 at the Limak Ambassador Hotel in Ankara. 
This seminar was organized under the leadership of the Zero 
Discriminitation Association with the participation of the Minister 
of Labour and Social Security Mr. Faruk Çelik, Undersecretary of 
the Ministry of Family and Social Policies Mr. Ahmet Zahteroğulları 
as well as representatives of the Roman associations in Turkey, 
public institutions and organizations, institutions of the European 
Union and non-governmental organizations.

The seminar started with the speech delivered by Elmas Arus, 
the president of the Zero Discrimination Association, and 
continued with the speech delivered by Mr. Ahmet Zahteroğulları, 
Undersecretary of the Ministry of Family and Social Policies.  In his 
speech Zahteroğulları thanked each and every person that made 
effort to eliminate the obstacles that hinder the rights and freedoms 
of the Roma citizens.

10 YEARS AGO WE COULD NOT EVEN IMAGINE 
THESE DAYS

Following Zahteroğulları, the Minister of Labour and Social 
Security Mr. Faruk Çelik took the floor stating that all the legal 
arrangements were made that required to enable the Roma citizens 
to live under equal rights and conditions and said “10 years ago 
we could not even imagine these days. I am very satisfied with 
the point we have reached today and believe that we still have to 
achieve more.” Çelik noted that on a legal basis discrimination was 

ETKİNLİKLER
EVENTS
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Örgütlü toplum olmanın önemine de dikkat çeken Çelik, Roman 
örgütlenmelerinin sayısının artmasını sevindirici bulduğunu 
fakat sayıca çoğalmanın bölünmeye neden olmaması için tüm 
kesimlerin ortak bir hedef doğrultusunda çalışmasının doğru 
olacağının altını çizdi.

BAŞBAKANIMIZIN SELAMLARINI GETİRDİM

Toplantıya sabaha kadar süren bütçe görüşmelerinden sonra 
katılan Çelik, aynı saatlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la 
bir toplantısı olduğunu söyledi ve “Başbakanımızdan özel 
izinle geldim. Kendisi Roman vatadaşlarımızın durumuyla 
çok yakından ilgileniyor ve sizlere selamlarını iletti”  diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından seminer; “Kamu-STK Diyalog Grubu 
Çalışmalarında Gelinen Son Nokta ve Projeden Beklentiler” 
başlıklı panelle devam etti. Öğleden sonra ise istihdam, eğitim, 
sağlık ve barınma konularında alt grup çalışmaları yapılarak 
seminerin ilk günü sona erdi.

Seminerin ikinci günü “Kamu-STK Diyaloğu üzerine Avrupa 
Birliği’ndeki İyi Uygulamalar ve Kamu-STK Diyalog Grubunun 
Kurumsallaşması”  panelle devam ederken, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı 
Ercüment IŞIK ve Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Sayın Elmas 
ARUS’un Kapanış Konuşmaları ile sona erdi.

eliminated but that it required some time for changes like these to 
be felt at a social level. He suggested that the representatives of the 
Roma associations  should continue their efforts with the same 
momentum. 

Çelik also drew attention to the importance of being a society that 
can organize itself and that it was pleasing to see that the number 
of Roman organizations increased but at the same time underlined 
the fact that all the groups should work around a joint objective so 
that they would not get divided while they increase in number. 

I BROUGHT YOU THE REGARDS OF THE PRIME 
MINISTER

Çelik said that he attended the seminar following the budget 
discussions that lasted until the early hours of the morning and that 
he should have been in a meeting with the Prime Minister Recep 
Tayyip Erdoğan right now, however he said “I am given special 
permission by the Prime Minister. He is closely interested in the 
situation of the Roma citizens and sent you his regards”, then he 
concluded his speech. 

Following these speeches, the seminar continued with the panel titled 

“The Recent Stage of the Activities of the Public-NGO Dialogue 
Group and the Expectations of the Project”. In the afternoon 
session, there were sub-group activities on employment, education, 
health and housing which ended the first day of the seminar. 

The second day of the seminar continued with a panel on “Best 
Practices in the European Union on Public-NGO Dialogue and the 
Institutionalization of the Public-NGO Dialogue Group” and ended 
with the closing speeches delivered by Mr. Ercüment IŞIK, Head 
of MoLSS European Union Coordination Department, and Mrs. 
Elmas ARUS, the president of the Zero Discrimination Association.
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Views	of	the	Deputy	Undersecretary	of	the	
Ministry	of	Education	Mr. Salih Çelik	as	
the	Senior	Program	Officer	for	the	Project	of	
Increasing	the	Enrolment	Rate	in	Schools	
Especially	for	Girls

“Hedefimiz, 2023’te, Cumhuriyetimizin 100. Yılında %100 
Okuyan ve Üreten Bir Türkiye…”

Tam üye adayı olduğumuz Avrupa Birliği, 2020 yılına kadar 
nüfusunun %90’ının en az lise düzeyinde eğitim almış olmasını 
sağlamak için çalışmaktadır. Japonya, bu durumu daha da 
ileriye taşıyarak nüfusunun tümünün üniversite mezunu 
olmasının yöntemlerini tartışmaktadır. Bu kapsamda, nüfusun 
% 28’inin lise mezunu olduğu ülkemizde, köklü bir eğitim 
reformuna duyulan ihtiyaç belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Bu doğrultuda hazırlanan ve zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla 
çıkaran düzenleme ile toplam 
nüfusumuzun ortalama eğitim 
yılı sayısının yükseltilmesi 
ve okullulaşma oranındaki 
bölgesel farklılıkların 
azaltılması hedeflenmektedir.  

Elbette ülkemizde son on 
yılda kızlarımızın eğitim 
sistemine dahil edilmesi ve 
eğitim düzeylerinin artırılması 
noktasında önemli ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Bakanlığımızın 
Stratejik Planı’nda da açıkça 
belirtildiği gibi “Eğitime 
erişim bakımından cinsiyet ve 
bölgesel farklılıkları gidermek” 
en önemli stratejilerimizden 
biri haline gelmiştir. Süregelen bu çabaların sonucunda özellikle 
kızların eğitime erişiminde önemli gelişmeler sağlandığının 
en somut göstergelerinden biri hiç kuşkusuz, eğitime erişimde 
cinsiyetler arası farkın son on yılda % 7,25’ten  % 0,50’ye düşmüş 
olmasıdır. 

Son 10 yıllık dönemde, eğitimin her basamağında kız 
çocuklarımızın okullulaşma oranları artırılmıştır. Son yıllarda 
kız teknik ve meslek liselerine kayıt yaptıran öğrenci sayısındaki 
artışlara bakarak kız çocuklarının eğitimi ve meslek edinmesinin 
önemine ilişkin toplumumuzda da bir bilinç oluşmaya 
başladığını söyleyebiliriz. Avrupa Birliği-Türkiye mali işbirliği 
kapsamında yürütülen Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma 

“Our Goal for 2023 at the 100th Anniversary of the Republic is to 
have a rate of 100% in education and production in Turkey…”

The European Union, of which we are a full member candidate, 
makes effort so that 90% of our population shall be at least a high 
school graduate until 2020. Japan strives for even more and is 
discussing methods to enable the whole population to be a university 
graduate. Given that only 28% of the population in our country is a 
high school graduate, the need for an educational reform becomes 
very obvious. In this framework, a new arrangement has been 
devised that increases compulsory education from 8 to 12 years as 

a result of which the average 
years of education of our whole 
population shall be increased 
and the regional differences 
in the enrolment rate shall be 
decreased.  

Without doubt in the last 
ten years there have been 
significant improvements with 
respect to the inclusion of girls 
in our educational system and 
the increase of their educational 
levels. As it has been explicitly 
stated in the Strategic Plan of 
our Ministry, it has become 
one of the most important 
strategies to “eliminate the 

gender and regional differences in terms of access to education”. As 
a result of these ongoing efforts, one of the most concrete indicators 
showing that significant improvement has been achieved in the 
access to education especially by girls  is without doubt the fact that 
the difference between gender in access to education has decreased 
in the last ten years from 7,25% to 0,50%.  

In the last decade, the rate of enrolment of girls at every level of 
education has increased. Having a look at the increase of students 
that enroll in technical or vocational high schools for girls in recent 
years, it is possible to say that social awareness has been created 
regarding the importance of the education and attainment of 
occupation of girls. The project for Increasing Enrolment Rates 

Özellikle	Kız	Çocuklarının	Okullulaşma	Oranının	
Artırılması	Projesi’nin	Kıdemli	Operasyon	Yetkilisi	
Millî	Eğitim	Bakanlığı	Müsteşar	Yardımcısı	Sayın 

Salih Çelik’in	Görüşü

İKG OP OPERASYON FAYDALANICILARINDAN
FROM	THE	HRD	OP	OPERATION	BENEFICARIES
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Oranının Artırılması Projesi (KEP), bu alanda yapılan en önemli 
çalışmalardan biri olarak uygulanmaya devam etmektedir.  
“%100 Okuyan Üreten Türkiye” sloganı ile başlattığımız 
projemiz, 16 milyon Avro’luk “Kız Çocuklarının Okullulaşma 
Oranının Artırılması Operasyonu”nun bir parçasıdır. Cinsiyetler 
arası ve bölgeler arası farkların eğitim yoluyla giderilebileceği 
düşüncesiyle tasarlanan proje kapsamında kız çocuklarının, 
kadınların, eğitime ve istihdama erişimlerini destekleyen 
çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, Düzey II bölgelerinde 
toplam 10 milyon Avro’luk bir finansal destekle 89 hibe projesi 
yürütülmüştür. Bu projelerde 
ailelerin kız çocuklarının 
eğitimi alanında bilinçlerinin  
artırılmasına  ve evlatlarımızın 
eğitimle arasındaki diğer 
engellerin belirlenip 
kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılmış, bu 
gayretler sonucu binlerce 
çocuğumuz eğitim imkanlarına 
kavuşmuştur. 

Yine projemiz kapsamında; 
televizyon spotları, sosyal 
medya uygulamaları ve yerel 
etkinlikler yoluyla, sistem 
dışında kalan çocuklarımızın 
eğitim imkanlarından 
yararlanması için, merkezi ve yerel düzeyde karar alıcıları 
harekete geçirerek, ailelerin ve çocukların eğitim konusundaki 
farkındalığının artırılmasını desteklemek amacıyla bir 
kampanya hazırlanmıştır. Bu kampanyada Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek; Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve 
Millî Eğitim Bakanı’mızın rol aldığı TV spotları hazırlanmış ve 
ulusal televizyonlarda yayımlanmıştır. Yine okula devam etmek 
isteyen öğrencilerimizi hedefleyen 147 Milli Eğitim Bakanlığı 
İletişim Merkezi (MEBİM) hattını tanıtan kamu spotumuz 
bugünlerde “Eğitim Geleceğim” sloganıyla yayımlanmaktadır. 
Bu kampanyalarımızda toplumumuza “%100 OKUYAN VE 
ÜRETEN TÜRKİYE” mesajı aşılanmaya çalışılmaktadır.

Bakanlık olarak kullandığımız e-okul sistemi sayesinde 
artık eğitim çağında olan çocuk ve gençlerin tümü sisteme 
kaydedilebilmektedir. Bu nedenle bugün eğitime erişimden 
çok, eğitime devamlılığın sağlanması hususunda faaliyetlerimizi 
yoğunlaştırmamız gerekmektedir. 2013 yılı Temmuz ayında 
sonlandırılacak projemizin ikincisi olan KEP-2 18 milyon 
Avro’luk bütçe ile tasarlanmıştır. Bu projenin 10 milyon Avro’luk 
Hibe programı başlamış ve değerlendirme aşamasına gelmiştir. 

Especially For Girls (IEREFG), which is being implemented under 
the framework of financial cooperation between the European 
Union and Turkey, is continuing to be implemented as one of the 
most important activities in this area. This project, which started 
with the slogan “Turkey with a 100% rate of Education and 
Production”, is part of the “Operation for Increasing the Enrolment 
Rate of Girls” having a budget of 16 million Euros. The project was 
designed with the idea that differences between gender and regions 
could be eliminated by education and activities have been carried 
out that supported the access of girls and women to education 

and employment. In this 
context, 89 grant projects have 
been implemented with a total 
financial support of 10 million 
Euros in the NUTS II regions. 
In these projects, activities have 
been carried out to increase the 
awareness of parents regarding 
the education of girls and to 
identify and eliminate the other 
obstacles for access by those 
children to education. As a 
result thousands of children have 
gained the opportunity to go to 
school.  

Again within the scope of 
this project, a campaign has 

been prepared in order to support the increase of awareness of 
families and children on education by means of television spots, 
social media applications and local events aiming at activating 
central and local decision-makers so that children who are out 
of the system can benefit from education. Something unique has 
been achieved in Turkey with this campaign: the President, the 
Prime Minister and the Minister of National Education featured 
in the television spots that have been prepared and these were 
broadcasted on national television channels. Another television 
spot has been prepared recently with the slogan “Education is my 
Future” introducing Telephone Line 147 of the Ministry of National 
Education’s Communication Center (MEBİM) targeting children 
who would like to continue their education. With these campaigns, 
the objective is to ingrain to our society the message “Turkey with a 
100% rate of education and production”. 

Thanks to the e-school system that we use as the Ministry, all of the 
children at school age and youth are now able to enroll in the system. 
Therefore, from now on we should concentrate our activities on the 
continuation of education rather than access to education. This 
project will end in July 2013 and shall be followed by IEREFG-II 



23

İkinci uygulama kapsamında yapılacak çalışmalar okula devam 
oranlarının artırılmasına odaklanacaktır.

Unutulmamalıdır ki, bir kız çocuğunu eğitmek, gelecekte 
kurulacak bir aileyi eğitmektir. Toplumun temelini ailelerin 
oluşturduğu düşünülürse eğitimli bir aile, eğitimli bir toplum 
anlamına gelmektedir. Bu nedenle hiçbir politika, bir sonraki 
kuşağın eğitim şansını bu ölçüde artıramaz. Buna ek olarak 
yapılan birçok araştırma, kalkınma için kız çocuklarının 
eğitiminin etkili bir araç olduğunu göstermektedir. Kızlarımızın 
eğitimli olması gelecekte anne bebek ölümlerinin azalmasına, 
toplumda beslenme düzeyinin geliştirilmesine, sağlıklı nesiller 
yetiştirilmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. 

Bizler, Türkiye’mizi tam anlamıyla gelişmiş bir ülke olarak görmek 
istiyorsak, kız çocuklarımızın eğitim sistemine erişimindeki tüm 
engelleri kaldırmamız gerektiğini biliyoruz. Bu hedefe ulaşmada 
ne kadar başarılı olduğumuz, diğer ulusal eğitim hedeflerimize 
ulaşabilme yeteneğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. 
Ükemiz ancak tüm eğitim hedeflerini yaşama geçirerek daha 
güçlü, daha sağlıklı ve daha eşitlikçi olabilecektir.

Bu kapsamda başta İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı’nı başarıyla uygulayan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı personeline, Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma 
Oranının Artırılması Projesi’nin büyük bir azimle yürüten 
Bakanlığımız personeline, merkezde ve yerelde hibe projelerimizi 
yürüten ve destekleyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza 
çocuklarımızın eğitimine sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür 
ediyor, ortak eğitim  seferberliğimizin devam etmesini yürekten 
diliyorum.

that has been designed with a total budget of 18 million Euros. The 
Grant Scheme of this project totaling 10 million Euros has started 
and has reached the stage of evaluation.  The activities in the scope 
of the second implementation shall be focused on increasing the 
School attendance rates. 

It should be kept in mind that educating a girl means educating 
the future family. Given the fact that the family creates the basis of 
society; an educated family means an educated society. Therefore, 
there is no other policy that can increase in this extent the chance 
of education for the next generation. In addition, many researches 
have shown that the education of girls is an effectice means for 
development. When our girls are educated, this will directly 
contribute in future to the decrease of the number of deaths of 
mother and child, the improvement of the level of nutrition in 
society, and the raising of  healthy generations. 

If we want to see Turkey as a fully developed country, we know 
that we have to eliminate all the obstacles that hinder girls to access 
the educational system. The extent of our success in achieving this 
goal is very important in terms of our ability to achieve the other 
national educational goals. Only if Turkey achieves all her goals 
in education, our country will be stronger, healthier and more 
egalitarian. 

On this occasion I would like to thank the staff of the Ministry 
of Labour and Social Security, European Union Coordination 
Department that successfully implements the Human Resources 
Development Operational Program, the staff of our Ministry who 
implement with great efforts the Project for Increasing the Enrolment 
Rate Especially of Girls, and all the institutions and organizations 
that implement and support our grant projects centrally and at the 
local level for their contributions to the education of our children 
and I sincerely wish that our joint educational mobilization will 
continue. 

İKG OP OPERASYON FAYDALANICILARINDAN
FROM	THE	HRD	OP	OPERATION	BENEFICARIES
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İŞKUR’s	Objective	High	Quality	
Public	Employment	Services	in	
Turkey
Asım Göker Keskin

General	Deputy	Director	of	İŞKUR

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin hızlanması ile 
birlikte, ülkemizde istihdam oranının artırılması ve işsizliğin 
azaltılması hedeflerinin önemi bir kat daha artmıştır. Bu hedefler 
doğrultusunda yürütülen önemli çalışmalardan biri Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen 
ve Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) operasyon faydalanıcısı 
sıfatıyla yürüttüğü Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi 
Operasyonu(KİP)’dur. Ocak 2011’de başlayan operasyonun, 
2013 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Operasyon 
kapsamında Türkiye’de kamu istihdam hizmetlerinin geliştirilerek 
daha fazla kişinin işgücü piyasasına katılması ve istihdamda 
kalması  amaçlanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Program Otoritesi 
olduğu ve İŞKUR tarafından yürütülen operasyonun sosyal 
ortakları arasında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türk Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) ve merkezi düzeyde tüm sendikalar yer 
almaktadır. 

Operasyonun, doğrudan etkilenen hedef grupları, ÇSGB ve 
İŞKUR personeli, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nın 
üyeleri ve yukarıda belirtilen sosyal ortaklardır. Dolaylı etkilenen 
hedef gruplar ise işgücü piyasasında bulunan tüm çalışan ve 
işsizler ile birlikte umutsuzluk ve motivasyon eksikliğinden 
dolayı işgücü piyasası dışında kalanlardır. 

Operasyon kapsamında, “Model Ofis” yaklaşımı içinde 
Türkiye’de kalkınmada öncelikli 43 ilde daha iyi kamu istihdam 
hizmetleri sunmaları için İŞKUR İl Müdürlüklerinin kurumsal 
kapasitesinin geliştirilmesi, İŞKUR’un İşgücü Piyasası Bilgi 
Sisteminin iyileştirilmesi, kalkınmada öncelikli bölgelerde 
İŞKUR’un iş, meslek, kariyer ve kamu istihdam hizmetlerinin 
iyileştirilmesi, Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının etkililiğinin 
artırılması  amaçlanmaktadır. Bu politikaların izlenmesine 
yönelik bir model hazırlanması, kalkınmada öncelikli bölgelere 
uyarlanmış istihdam politikalarını planlama, uygulama ve izleme 

Along with the acceleration of the Turkey’s accession process to the 
European Union, the importance of the objectives of increasing 
employment rate and reducing unemployment in our country gained 
a greater importance. One of the important studies carried out in 
line with these objectives is the Operation on Improving the Quality 
of Public Employment Services (PES) co-financed by the European 
Union and the Republic of Turkey and carried out by the Turkish 
Employment Agency (İŞKUR) as the Operation Beneficiary. The 
operation started in January 2011 and it is planned to be completed 
by the end of 2013. Under the operation, it is intended to develop 
public employment services in Turkey, to have more people joining 
the labour market and remaining employed.

Social partners of the program for which the Ministry of Labour 
and Social Security is the Programme Authority and carried out 
by İŞKUR, include Ministry of National Education (MoNE), 
Ministry of Science, Industry and Technology, Small and Medium 
Enterprises Development Organization (KOSGEB), Ministry 
of Food, Agriculture and Livestock, Union of Chambers and 
Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), Confederation of 
Turkish Tradesmen and Craftsmen (TESK), Turkish Industrialist 
and Businessmen Association (TÜSİAD), Turkish Confederation of 
Employer Associations (TİSK) and all unions at central level.

Directly affected target groups of the operation are MoLSS and 
İŞKUR staff, members of Provincial Employment and Vocational 
Training Committees and the social partners mentioned above. 
Indirectly affected target groups are all employees in the labour 
market and unemployed, along with those stayed outside the 
labour market due to despair and lack of motivation.

Under the operation, it is intended with the “Model Office” 
approach to develop the institutional capacity of the Provincial 
Directorates of İŞKUR, to improve İŞKUR Labour Market 
Information System, to improve İŞKUR’s business, profession, 
career and public employment services at priority development 
areas, to increase the effectiveness of the Active Labour Market 
Policies, in order to provide better public employment services in 
43 priority development provinces in Turkey. Preparing a model 
for observing these policies, making Provincial Employment and 
Vocational Education Committees more functional in order to 

İŞKUR’un	Hedefi
Türkiye’de	Kaliteli	Kamu	İstihdam	

Hizmetleri
Asım Göker Keskin

Genel	Müdür	Yardımcısı
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plan, implement and monitor employment policies adapted to 
priority development areas, increasing access to İŞKUR services 
and increasing employment policy making capacities of the MoLSS, 

İŞKUR and social actors are targeted.

Trainings provided to İŞKUR and MoLSS staff and social partners 
by domestic and foreign experts competent in their fields are the 
main activities towards capacity building within the scope of the 
operation. Since the beginning of the operation, around 1.000 
people have completed trainings under different activity titles.

In addition to the trainings programs, internships, exchange 
programs and study visits carried out in agreement with the 
relevant institutions abroad, also great contribution to the 
development of the institutional capacity provided. In May 2012, 
in order to develop “business and career counselling” services 

amacıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının daha işlevsel 
hale getirilmesi, İŞKUR hizmetlerine erişimin artırılması ve 
ÇSGB, İŞKUR ve sosyal aktörlerin istihdam konularına ilişkin 

politika yapma kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Operasyon kapsamında yürütülen kapasite geliştirmeye yönelik 
faaliyetlerin başında alanında yetkin, yerli ve yabancı uzmanlar 
tarafından İŞKUR ve ÇSGB personeli ile sosyal ortaklara verilen 
eğitimler gelmektedir. Operasyonun başlangıcından bu yana 
yaklaşık 1.000 kişi farklı faaliyet başlıkları altında eğitimlerini 
tamamlamışlardır.

Eğitimlere  ilaveten yurtdışında ilgili kurumlarla anlaşmalı olarak 
yürütülen stajlar, değişim programları ve çalışma ziyaretleri de 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. 
Mayıs 2012’de İŞKUR İl Müdürlüklerinin vermekte olduğu “iş ve 

İKG OP OPERASYON FAYDALANICILARINDAN
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meslek danışmanlığı” hizmetlerini geliştirmek ve yurtdışındaki 
iyi uygulamaları yerinde takip edebilmek amacıyla, Alman 
Federal İstihdam Kurumu’na bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. 
Almanya’ya yapılan çalışma ziyareti sonucunda, İŞKUR’un iş 
ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin, çalışan, işsiz ve işveren 
grupları arasında duyurulması ve tanıtılması hız kazanmıştır. 
Aynı amaç doğrultusunda benzer bir ziyaret de Avusturya’ya 
Haziran 2012’de gerçekleştirilmiştir.

İŞKUR’un tanınırlığını, vatandaşların İŞKUR hizmetlerine 
yönelik farkındalıklarını ve bu hizmetlere erişimini artırmak 
amacıyla,  Mayıs 2012’de Ankara’da düzenlenen “Farkındalık 
Konferansı” sonrasında donanımlı “İŞKUR Otobüsü,” konularına 
hakim uzmanlar ile yola çıkmıştır.  Mayıs-Haziran 2012 tarihleri 
arasında Karadeniz, Doğu ve Orta Anadolu bölgelerinde toplam 
23 il ziyaret edilerek, halkla birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş, 
İŞKUR’un sağlamakta olduğu hizmetlerle ilgili bilgilendirmeler 
yapılmıştır.

İŞKUR’un İş Eşleştirme Sisteminin geliştirilmesi, Staj Eşleştirme 
(İşbaşı Eğitim) sisteminin oluşturulması, Yazılım Kalite Standardı 
uygulanması için danışmanlık verilmesi, Sosyo-ekonomik 
Eğilimler Analiz sisteminin geliştirilmesi, danışmanların 
performanslarını izlemek üzere bir sistemin geliştirilmesi, 
rehberlik ihtiyaçları için bir veritabanının oluşturulması, Aktif 
İşgücü Piyasası Programlarının etkisini izlemek için bir model 
yapılandırılması ve iletişim kampanyalarının desteklenmesi gibi 
hizmetler de proje kapsamında Bilişim Teknolojileri alanında 
sağlanması öngörülen hizmetler olarak belirlenmiştir.

Operasyonun amacı, İŞKUR’un, ÇSGB’nin, sosyal ortakların ve 
ilgili paydaşların kurumsal kapasitesini artırarak kamu istihdam 
hizmetlerinin gelişmesini sağlamaktır. Bu bağlamda İŞKUR’un 
tanınırlığı artarken,  vatandaşlar İŞKUR’un sunduğu hizmetlere 
kolaylıkla erişebileceklerdir. Böylece Türkiye’deki istihdam 
oranında artış ve işsiz insan sayısında umut verici bir azalma 
gerçekleşecek ve bu durum da Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum 
sürecine doğrudan katkıda bulunacaktır.

provided by İŞKUR Provincial Directorates and in order to follow 
the best practices abroad on site, a study visit to the German Federal 
Employment Agency was organised. As a result of the study visit in 
Germany, announcement and promotion of İŞKUR’s job and career 
counselling services among employee, unemployed and employer 
groups gained momentum. A similar visit was made to Austria in 
June 2012 with the same purpose.

After the “Awareness Conference” held in Ankara in May 2012 in 
order to increase the recognition of İŞKUR, citizens’ awareness on 
İŞKUR services and their access to these services, well equipped 
“İŞKUR Bus” has taken the road with experts competent in their 
fields. Between May and June 2012, a total of 23 provinces were 
visited in the Black Sea, Eastern and Central Anatolia regions, one 
to one interviews were conducted with the public and information 
was provided on the services of İŞKUR.

Services such as developing İŞKUR’s Job Matching System, 
establishing Internship Matching (On-the-Job Training) system, 
providing consultancy for the implementation of Software Quality 
Standard, developing Socio-economic Tendencies Analysis system, 
developing a system to monitor the performances of the consultants, 
establishing a database for counselling needs, structuring a model 
for monitoring the impact of Active Labour Market Programs and 
promotion of communication campaigns are also specified as the 
services that have to be provided in the Information Technologies 
field under the project.

The purpose of the operation is to ensure development of public 
employment services by increasing institutional capacity of İŞKUR, 
MoLSS, social partners and relevant stakeholders. In this context, 
while the recognition of İŞKUR increases, citizens will easily access 
to the services offered by İŞKUR. Thus, the employment rate will 
increase and a promising reduction will occur in the number of 
unemployed people in Turkey and this will directly contribute to 
Turkey’s harmonization process to the European Union.
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All	Segments	of	Society	Must	Work	
Together	Promoting	the	Registered	
Employment
Harun Hasbi

SSI	European	Union		and	External	Relations	
Head	of	Department

Kayıt dışı istihdam, çok yönlü etkileşimleri olan, birçok hedef 
grubunu etkileyen önemli ve büyük bir problemdir. Bu nedenle 
kayıt dışı istihdamla mücadele, yalnızca kamu kurumlarını değil 
toplumun birçok kesimini içermesi gereken kapsamlı bir süreçtir. 
Bu çerçevede, Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine 
yönelik farklı kurumların aktör olarak yer aldığı çeşitli proje ve 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Operasyonu (KİTUP), 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 
çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmüş 
ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa 
finanse edilmiştir. 28 Eylül 2010 tarihinde uygulanmaya başlayan 
KİTUP, 2012 Haziran ayı sonunda tamamlanmıştır. Operasyon 
temel olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), ilgili diğer 
kuruluşların, sosyal ortakların ve sivil toplum örgütlerinin konu 

Unregistered employment is an important and huge problem that 
has an impact on many target groups with multi-dimensional 
interactions. Therefore, fighting with unregistered employment 
is a comprehensive process that has to comprise not only public 
institutions but also many sectors of the society. In this framework, 
various projects and activities are being implemented in which 
various institutions are each an actor in promoting registered 
employment in Turkey. 

The Promoting of Registered Employment Operation (KITUP) 
was implemented by the Social Security Institution under the 
framework of the Human Resources Development Operational 
Programme with the co-financing of the European Union and the 
Republic of Turkey. The implementation of KITUP started on 28 
September 2010 and was completed in the end of June 2012. This 
Operation principally aimed at improving the capacity of the Social 
Security Institution (SSI), the other relevant  institutions, the social 

Kayıtlı	İstihdamın	Teşvikinde	
Toplumun	Tüm	Kesimleri	Birlikte	

Çalışmalıdır
Harun Hasbi 

SGK	Avrupa	Birliği	ve
Dış	İlişkiler	Dairesi	Başkanı

İKG OP OPERASYON FAYDALANICILARINDAN
FROM	THE	HRD	OP	OPERATION	BENEFICARIES
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partners and the non-governmental organizations on this issue; 
promoting registered employment by developing strategies in this 
area; and achieving a visible growth in the economy by achieving 
better job opportunities and social equality. The activities in this 
Operation have been divided under three main headings which are 
increasing the capacity and developing policies; implementation 
of information and communication technologies; and organizing 
campaigns to raise social awareness. 

Within the scope of the Operation certain innovative approaches 
abroad have been examined at the spot.  A visit has been made 
between 30 January – 3 February 2012 to a structure called “Minijob 
Center” in Essen/Germany. This visit enabled the delegation to 
examine on the spot a structure which is not yet being practiced 
in Turkey.  In terms of achieving a new dimension in the combat 
with unregistered employment, it has been useful  to learn and 
examine this practice as an innovative method, especially in the 
area of registering the unqualified labour force where unregistered 
employment is very high.  

Data processing technologies facilitate in a great extent the activities 
in every area and it also provides huge contributions in the combat 
of unregistered employment. The fact that data exchange and 
cross-checking has become widespread among institutions, has 
provided the opportunity to conduct computer-based risk analyses 
throughout Turkey.  Under the scope of the Operation, special 
activities have been implemented on this topic and a software 
programme has been developed enabling SSI to compare the data 
in its own database with other stakeholders’ data that has been 
structured in such a way so that it supports the guidance based 
inspection approach. Moreover, it has been examined how other 
countries use data processing technologies in fighting unregistered 
employment and special attention has been paid to the good 
practices of especially Belgium. The software, which has been 
developed under this Operation, aims at benefiting from the most 
recent tools provided by data processing technologies in the area 
of combatting unregistered employment and to realize an efficient 
and joint inter-institutional database comprising relevant public 
institutions and organizations and especially the Turkish Revenue 
Administation.  

One of the main objectives of this operation that is implemented 
for promoting registered employment  is to define a road map for 
promoting registered employment and to raise social awareness in 
this area especially through grants covering our eastern provinces. 
In this framework, one of the project activities has been to conduct 
an employer’s survey to assess their point of view regarding 
registered employment. For this purpose, 6 provinces were 
selected for conducting the survey and interviews were made with 

ile ilgili kapasitelerini artırmayı; konu kapsamında stratejiler 
geliştirerek, kayıtlı istihdamı teşvik etmeyi; ulaşılacak daha iyi 
iş imkânları ve sosyal eşitlik ile ekonomide gözle görülür bir 
büyüme elde etmeyi hedeflemiştir. Operasyonun faaliyetleri; 
kapasite artırımı ve politikaların geliştirilmesi, bilişim ve 
iletişim teknolojilerinin uygulanması ve toplumsal farkındalığı 
artırma kampanyası düzenlenmesi olarak üç ana başlık altında 
toplanmıştır. 

Operasyon kapsamında yurtdışındaki bazı yenilikçi yaklaşımlar 
yerinde incelenmiştir. 30 Ocak – 3 Şubat 2012 tarihleri arasında 
“Minijob Center” olarak bilinen ve “Küçük İşler Merkezi” olarak 
adlandırılabilecek yapının Almanya’nın Essen şehrinde bulunan 
merkezine ziyarette bulunulmuştur. Söz konusu ziyaret, henüz 
Türkiye’de uygulaması bulunmayan bir yapının incelenmesi 
ve yerinde görülmesine olanak sağlamıştır. Özellikle, kayıt dışı 
istihdamın en çok görüldüğü alan olan niteliksiz iş gücünün 
kayıt altına alınması noktasında yenilikçi bir yöntem olan bu 
uygulamanın tanınması ve irdelenmesi kayıt dışı istihdamla 
mücadelede yeni bir boyut kazanma açısından faydalı 
olmuştur. 

Bilgi işlem teknolojileri, her alanda yapılan çalışmaları büyük 
ölçüde kolaylaştırırken, kayıt dışı istihdamla mücadele 
noktasında da ciddi katkılar sağlamaktadır. Özellikle 
kurumlar arası veri paylaşımı ve çapraz kontrol imkânlarının 
yaygınlaşması, tüm Türkiye için bilgisayar ekranından bir risk 
analizi yapma imkânı sağlamaktadır. Operasyon kapsamında 
bu konu üzerine özellikle çalışmalar yapılmış ve SGK’nın 
rehberliğe dayalı teftiş yaklaşımını destekleyecek biçimde 
yapılanan ve tüm paydaş kurumlardan gelen verileri, kendi veri 
tabanındaki bilgilerle karşılaştırma imkânı veren bir programın 
yazılımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bilgi-işlem teknolojisinin, 
diğer ülkeler tarafından, kayıt dışı istihdamla mücadelede nasıl 
kullanıldığı da incelenmiş, özellikle Belçika’nın iyi uygulama 
örnekleri göz önünde bulundurulmuştur. Operasyon bünyesinde 
hazırlanan yazılım ile kayıt dışı istihdamla mücadele alanında, 
bilgi-işlem teknolojisinin sunduğu en son olanakların kullanımı 
ve başta Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarını içeren etkin bir kurumlar arası ortak veri 
tabanını hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. 

Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik olarak, yürütülmekte olan 
operasyonun temel amaçlarından biri de kayıtlı istihdamın teşviki 
alanında bir yol haritası belirlemek ve özellikle doğu illerimizi 
kapsayan hibeler yoluyla bu alanda toplumsal farkındalığı 
artırmak olmuştur. Bu çerçevede, proje etkinliklerinden biri 
de, işverenlerin kayıtlı istihdama bakış açılarını ölçmeye 
yönelik yapılan ankettir. Bu amaçla gerçekleştirilen anket 
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sonucunda 6 il seçilmiş ve bu illerde faaliyet gösteren çeşitli 
sektörlerdeki işverenlerle röportajlar yapılmıştır. Anket sonuçları 
incelendiğinde, mevcut durumda işverenlerin kayıtlı istihdamın 
önemine ilişkin bilincin ve bilgi birikiminin çok sınırlı olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu nedenle, operasyonun temel faaliyetlerinden 
olan ve uygulanan farkındalık artırma aktiviteleri ve SGK’nın 
bundan sonra devam ettireceği etkinlikler, sorununun çözümüne 
katkı sağlayacak kilit noktalardan biri olacaktır.

Operasyon kapsamında, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi 
noktasında yerel girişimlerin desteklenmesi ve sosyal diyalog 
mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla uygulanan ve SGK’nın 
bu alandaki çalışmalarını destekler nitelikte olan Yenilikçi 
Yöntemler ile Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Operasyonu 
Hibe Bileşeni tamamlanmıştır. Kendi bölgelerinin sorunlarını 
en iyi şekilde bilen, deneyimli hibe faydalanıcıları tarafından 
yürütülen hibe projeleri çok değerli çıktılara ulaşmıştır. 

Yaklaşık 7000 kişiye, niteliklerini artırıcı eğitimler verilen 
hibelerin sonucunda, kursiyerlerin yarıdan fazlasının kurslardan 
sonra SGK kaydının yapıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, hibe 
uygulanan illerde düzenlenen sürekli etkinliklerle konunun 
öneminin altı defalarca çizilmiş, çok sayıda yazılı ve görsel haber 
yapılmış, konferanslar düzenlenmiş, broşürler dağıtılmıştır. 
İlerleyen süreçte, SGK’nın yerelde sosyal taraflarla işbirliği 
çalışmaları mutlaka devam edecek ve yeni hibe programlarını 
hayata geçirmek için de çalışmalar yürütülecektir. 

employers in various sectors. When analyzing the survey results, it 
has been found out that in the current situation the awareness and 
knowledge of employers regarding registered employment was quite 
limited. For this reason, the awareness raising activities, which 
were one of the main activities implemented under the operation 
and which will be continued in the future by the SSI, will be one of 
the key points to contribute to the solution of this problem. 

The Promoting of Registered Employment with Innovative Methods 
Operation Grant Component, which was supporting the activities 
of the SSI in this area,  has been completed. Under the scope of 
the Operation, this Component was implemented with the aim to 
support local initiatives for promoting registered employment and 
to develop mechanisms for social dialogue. The grant projects that 
were being implemented by experienced grant beneficiaries who 
knew the problems of their region the best, have delivered very 
valuable outcomes. 

As a result of the grants, approximately 7000 people received training 
that improved their qualifications. It has been observed that more 
than half of the trainees applied for registration to SSI after the 
training courses.  Moreover, in the provinces where the grants were 
implemented, events were organized on a continous basis by which 
the importance of this subject was repeatedly emphasized; many 
written and visual news articles were prepared, conferences were 
held and brochures were distributed. In the ongoing process, SSI 
shall certainly continue its activities of cooperation with the local 
social partners and shall conduct activities to realize new grant 
schemes. 

İKG OP OPERASYON FAYDALANICILARINDAN
FROM	THE	HRD	OP	OPERATION	BENEFICARIES
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T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa 
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Finans ve 
İhale İşlerinin Yürütülmesini Merkezi Finans ve İhale 
Birimi’nden Devraldı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı (ABKD) 2009 yılı 
Ağustos ayından beri Avrupa Birliği 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
(IPA) kapsamında Türkiye’de İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi (İKG) 
Program Otoritesi olarak faaliyet 
göstermekle birlikte, finans ve ihale 
işleri konusunda Merkezi Finans ve 
İhale Birimi’ne (MFİB) yetki devrinde 
bulunmuştu.  

Söz konusu finans ve ihale işleri; 
mali yardımlar kapsamındaki tüm 
mal ve hizmet alımı ihalelerinin 
yönetilmesi, proje tekliflerinin teslim 
alınıp değerlendirilmesi ve uygun 
olanların seçilmesi, sözleşmelerin 
imzalanması, yönetilmesi, izlenmesi, 
ödemelerin yapılması, denetlenmesi ve 
değerlendirilmesi işlerini kapsamakta 
olup, 31 Ocak 2012 tarihi itibariyle 
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 
alınan genişletilmiş akreditasyon 
kararı ile söz konusu yetki devri kararı ortadan kalkmış 
ve Başkanlığımız bu tarihten itibaren İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki 
tüm finans ve ihale işlerini yürütecek tek yetkili makam olarak 
belirlenmiştir. 

2012 yılı Nisan ayı sonu itibariyle hemen hemen tüm projeler 
ve ihale belgeleri MFİB’den Başkanlığımıza devredilmiş olup, bu 
tarihten itibaren İKG OP kapsamındaki tüm işlemler münhasıran 
Başkanlığımız tarafından yerine getirilmektedir. 

ÇSGB	Avrupa	Birliği	Koordinasyon	
Dairesi	Başkanlığı’nın	Yeni	Görevleri	

ve	Akreditasyon	Süreci	
Hüseyin Ali Âli TANGÜREK / AB Uzmanı

Proje Yönetim Birimi Koordinatörü

Republic of Turkey Ministry of Labour and Social 
Security European Union Coordination Department 
Took Over the Finance and Contracting Tasks from The 
Central Finance and Contracting Unit.

Although Republic of Turkey Ministry 
of Labour and Social Security European 
Union Coordination Department 
(EUCD) is acting as the HRD Operating 
Structure in Turkey Programme Authority 
under the European Union Instrument 
for Pre-Accession Assistance (IPA) since 
August 2009, it has transferred authority 
on finance and contracting works to the 
(CFCU).

Those finance and contracting works 
include the management of all goods 
and services contracts under financial 
assistance, receipt and evaluation of 
project proposals and selecting the eligible 
ones, signing, management, monitoring of 
contracts, making payments, monitoring 
and evaluation works and as of 31 January 
2012, with the expanded accreditation 
decision made by the European Union 
Commission said authority transfer 
decision is repealed and as of that date 
our Department was identified as the 
sole authority to carry out all finance 

and contracting works under Human Resources Development 
Operational Programme (HRD-OP).

As of the end of April 2012, almost all projects and tender 
documents were transferred from the CFCU to our Department 
and as of that date all transactions under the HRD OP have been 
exclusively carried out by our Department.

New	Tasks	and	Accreditation	
Process	of	MoLSS	European	Union	
Coordination	Department
Hüseyin Ali Âli TANGÜREK/EU Expert
Coordinator of Project Management Unit
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Hibe projeleri, AB fonlarının farklı aktörlerce 
daha etkin şekilde kullanılması için önemli 
fırsatlar olarak değerlendirilebilir. Sağlıklı bir 
sorun analizi ile hazırlanmış, çok katılımlı, 
sürdürülebilir projeler ile daha sağlıklı sonuçlar 
elde edebilmek mümkündür. Bu yaklaşımla, 
bu yıl ve önümüzdeki yıl  İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında 
eğitim, istihdam ve sosyal içerme alanlarında 
hibe çağrılarına çıkmayı planlıyoruz. Söz konusu 
hibe çağrılarından STK’lar, üniversiteler, yerel 
örgütler, sosyal taraflar, uluslararası kuruluşlar 
gibi çok sayıda aktör faydalanabilecektir. 
Engelliler, yoksulluk riskinde olanlar, şiddet mağduru kadınlar, 
eski hükümlüler, romanlar, çalışan çocuklar, mevsimlik tarım 
işçileri, uyuşturucu bağımlıları ve yerinden edilmiş kişilerin 
ekonomik ve sosyal yönden desteklenmelerini amaçlayan 
büyük bir hibe programına çıkmayı hedefliyoruz. “Genç 
İstihdamının Teşviki Hibe Programı” ile yatırım açısından öne 
çıkan sektörlerde gençlerin istihdam edilmelerini kolaylaştıracak 
projeleri uygulamayı hedefliyoruz. “Kayıtlı İstihdamın Teşviki 
Hibe Programı” ile kayıt dışı istihdamın azaltılması için ortaklık 
anlayışına dayalı projeleri destekliyoruz. “Kız Çocuklarının 
Okullaşması Hibe Programı” ile ekonomik ve kültürel 
sebeplerle okula gitmeyen kız çocuklarının okula devamının 
desteklenmesini hedefliyoruz. 

Çağrıya çıkmayı planladığımız hibe programlarının hepsindeki 
temel yaklaşımımız kamu, sivil toplum ve üniversiteler 
arasındaki işbirliğini geliştirmek, özellikle insan kaynağı alanında 
yapılan proje ve uygulamaların akademik çalışmalar temelinde 
şekillenmesini sağlamak, istihdam odaklı projelerde özel sektör 
katılımını da öngörerek istihdam yaratma noktasında işletmelerin 
de sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamaktır. Tüm 
hibe programları kapsamında uygulanacak projelerde, kadının 
ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu iyileştirici hususlar 
yer almak zorundadır. Projeler, izlenebilir somut göstergeler 
sunmalı ve sürdürülebilirliğe ilişkin stratejiler içermelidir.  Bütün 
bu mikro projelerin farklı aktörlerin beraber çalışma kültürüne, 
nitelikli bir işgücünün yetiştirilmesine ve nihai olarak yaşam 
standartları yüksek ve mutlu bireylerin var olmasına katkıda 
bulunması amaçlanmaktadır.

Grant projects can be considered as significant 
opportunities for a more efficient use of EU 
funds by different actors. It is possible to obtain 
more reliable results with multi-participant, 
sustainable projects prepared with a sound problem 
analysis. With this approach, this year and next 
year we are planning to issue calls for grants 
in education, employment and social inclusion 
areas under the Human Resources Development 
Operational Programme. Many actors such as 
NGOs, universities, local organizations, social 
partners, international organizations will be able 
to benefit from those call for proposals. We intend 

to issue a big grant programme aimed at economically and socially 
supporting disabled people, those with the risk of poverty, women 
who are victims of violence, ex-offenders, Romans, working 
children, seasonal agricultural workers, drug addicts and displaced 
persons. With the “Promoting Youth Employment Grant Scheme”, 
we aim to implement projects that will facilitate youth employment 
in sectors prominent in terms of investment. With the “Promoting 
Registered Employment Grant Scheme”, we support projects based 
on partnership approach to reduce informal employment. With the 
“Girls’ Enrolment Grant Scheme”, we aim to support girls that do 
not go to school due to economic and cultural reasons to continue 
attending the school.

Our basic approach in all grant schemes we plan to launch is 
to promote cooperation between public sector, civil society and 
universities, to ensure that the projects and practices especially in 
the field of human resources to be structured based on academic 
studies, to ensure the businesses to fulfil their responsibilities to 
create employment by anticipating the involvement of private 
sector in employment oriented projects. In the projects that will 
be implemented under all grant schemes, factors improving the 
position of women in economic and social life must be included. The 
projects should provide concrete indicators that can be monitored 
and include strategies on sustainability. It is intended that all these 
micro-projects contribute to different actors’ culture of working 
together, training of a qualified workforce and ultimately to the 
existence of happy individuals with high living standards.

ÇSGB	AB	Koordinasyon	Dairesi	
Başkanlığı’ndan

Yeni	Hibe	Fırsatları
Melahat Güray / AB Uzmanı 

İhale Birimi Koordinatörü 

PROGRAM OTORİTESİNDEN
FROM	THE	OPERATING	STRUCTURE

New	Grant	Opportunities	from	
MoLSS	European	Union	Coordination	
Department
Melahat GÜRAY / EU Expert 
Coordinator of Procurement Unit 
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İnsan	Kaynaklarının	Geliştirilmesi	
Operasyonel	Programı	(İKG	OP)	

Güncelleme Süreci
Şükrü Zafer DOKUZER / AB Uzman Yardımcısı

Human	Resources	Development	
Operational	Programme	(HRD	OP)	
Revision	Process
Şükrü Zafer DOKUZER / Assistant EU Expert

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
(İKG) Bileşeninin genel amacı, daha 
fazla ve daha iyi istihdam olanakları 
ve daha geniş bir sosyal uyum ile 
sürdürülebilir ekonomik büyüme 
yeteneğine sahip bilgi temelli 
ekonomiye geçişin desteklenmesidir. 
Söz konusu IPA bileşeninin kurumsal 
açıdan amacı ise, aday ülkeleri 
Avrupa İstihdam Stratejisi ve Lizbon 
Stratejisi çerçevelerinde Avrupa Sosyal 
Fonuna (European Social Fund- ESF) 
hazırlamak ve gerekli yapı ve sistemleri 
kurmaktır. 

Başbakanlığın 2011/15 sayılı 
genelgesi uyarınca, Bakanlığımız 
İKG bileşeninden sorumlu Yönetim 
Otoritesi olarak görevlendirilmiştir. 
Bakanlığımızın öncülüğü ile 
hazırlanmış olan İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı 
(İKG OP) kapsamında istihdam, eğitim, 
hayat boyu öğrenme, sosyal içerme ve 
teknik yardım olmak üzere beş öncelik 
ekseni (müdahale alanı)  yer almaktadır. Söz konusu öncelik 
eksenleri altında da on adet tedbir (alt hedef) belirlenmiştir. İKG 
Bileşeni kapsamında operasyonlar (“şemsiye projeler”) ve hibe 
projeleri mali olarak desteklenmekte olup, proje tekliflerinin, 
Operasyonel Program’da belirtilen tedbirlere ve bu tedbirlerin 
altında yer alan faaliyetlere uygun olması ve her tedbir için 
belirlenen göstergeleri sağlaması gerekmektedir. 

İKG OP’nin 2012- 2013 dönemi için güncellenmesi çalışmaları 
2011 yılı sonu itibariyle ilgili kurum ve kuruluşların katılımları 
ile Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılmış olup, hazırlanan 
taslak Avrupa Komisyonu ile paylaşılmıştır.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, 
meslek kuruluşları, konfederasyonlar ve diğer ilgili paydaşların 
da etkin katılımlarıyla toplantılar düzenlenmiş ve kurumlar 
güncelleme çalışmalarına dahil edilmiştir. Diğer taraftan, İKG 

The overall objective of the Human 
Resources Development (HRD) 
Component is more and better 
employment opportunities and to 
support the transition to knowledge-
based economy capable of sustainable 
economic growth with a wider social 
cohesion. The institutional purpose of 
that IPA component is to prepare the 
candidate countries to the European 
Social Fund (ESF) within the framework 
of the European Employment Strategy 
and the Lisbon Strategy and to set up 
required structure and systems.

In accordance with Prime Ministry 
Circular No. 2011/15, our Ministry was 
appointed as the Managing Authority 
responsible for the HRD component. 
Under the Human Resources 
Development Operational Programme 
(HRD OP) which was prepared with 
the leadership of our Ministry, there 
are five priority axes (intervention 
areas); employment, education, lifelong 

learning, social inclusion and technical assistance. Ten measures 
(sub-targets) were specified under these priority axes. Under the 
HRD component, operations (“umbrella projects”) and grant 
projects are financially supported and the project proposals should 
comply with the measures mentioned under the Operational 
Programme and with the activities under these measures and 
should satisfy the indicators specified for each measure.

Revision of the HRD OP for 2012 - 2013 period was initiated under 
coordination of our Ministry with the participation of relevant 
institutions and organizations as of the end of 2011 and the draft 
prepared was shared with the European Commission.

In this context, meetings were organized with the effective 
participation of public institutions and agencies, non-governmental 
organizations, professional associations, confederations and other 
relevant stakeholders and the institutions were included in the 
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OP Ara Değerlendirme Raporu ve Bölgesel İhtiyaç Analizi 
Raporu da güncelleme çalışmaları kapsamında referans belgeler 
olarak değerlendirilmiştir. 

Revizyon çalışmalarının temelinde, İKG OP’nin finansal 
kaynaklarının ülke genelinde kullanılması öngörülmektedir. Bu 
çerçevede, önceki Operasyonel Programdan farklı olarak, sadece 
GSYİH Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgeler 
değil, Türkiye genelinde ve ulusal düzeyde gerçekleştirilecek 
faaliyetler de uygun faaliyet olarak değerlendirilecektir. 

Bununla birlikte, stratejik hedeflere uygun olarak, mali 
kaynakların büyük kısmı (en az %50) yine GSYİH Türkiye 
ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelere tahsis edilecektir. 
Revize Operasyonel Programda, ulusal düzeyde gerçekleştirilecek 
faaliyetlere ayrılan mali kaynak %20 ve diğer bölgelere ayrılan 
tahsisat da %35 olarak planlanmıştır. Bu sayede, bölgeler 
arasında işbirliğinin daha da geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  
Öncelik eksenleri bazında istatistiki veriler güncellenmiş ve 
sosyo- ekonomik arka plan ortaya konmuştur. Diğer taraftan, 
göstergeler, finansal tablolar, uygun faaliyetler, hedefler gruplar 
ve nihai faydalanıcılar da güncelleme kapsamına alınmıştır. 
Ayrıca, 8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kurum ve 
kuruluşların yeni yapılanmaları ile ulusal mevzuat değişiklikleri 
belgeye işlenmiş, AB düzeyindeki strateji belgelerindeki 
değişiklikler de revizyon sürecinde dikkate alınmıştır. Ulusal 
strateji belgelerinden, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli 
Program ve Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi, Ortak Değerlendirme 
Belgesi, Ortak İçerme Belgesi ile Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi; 
AB strateji belgelerinden de Avrupa İstihdam Stratejisi, Lizbon 
Stratejisi ve Topluluk Rehberleri OP’nin güncellenmesinde temel 
referans belgeleri olmuştur. Özellikle Avrupa 2020 Stratejisinde 
yer alan hedeflerin İKG OP’ye entegre edilmesine gayret 
gösterilmiştir. Ayrıca, diğer Operasyonel Programlarla ve Ulusal 
Stratejilerle tamamlayıcılığa önem verilmiştir. Kadın erkek 
eşitliği, sürdürülebilir kalkınma, sivil toplum katılımı, coğrafi, 
sektörel ve tematik odaklanma ve dezavantajlı kişilere özel önem 
verilmesi gibi yatay konular da faaliyet bazında tanımlanmış ve 
tedbirler altına entegre edilmiştir.   

Yeni uygulamalardan “Doğrudan Hibe, Bireysel Hibe ve 
Sürekli Açık Çağrı” uygulamaları, Operasyonel Programın ilgili 
bölümlerine entegre edilmiştir. 

Eğitim, istihdam ve sosyal içerme alanlarında yapılan 
güncellemelerde özellikle “4+4+4 Eğitim Sistemi” ile getirilen 
düzenlemelerin Operasyonel Programa derç edilmesine azami 
özen gösterilmiştir. 

update process. On the other hand, HRD OP Interim Evaluation 
Report and Regional Needs Analysis Report were also considered 
as reference documents within the updating process.

Based upon the revision studies, country-wide use of the financial 
resources of HRD OP is envisioned. In this context, unlike the 
previous Operational Program, not only the activities carried out 
in the regions whose per capita income are below 75% of Turkey 
average, but those across Turkey and at national level will also be 
considered as eligible activities.

However, in accordance with the strategic objectives, majority (at 
least 50%) of financial resources will still be allocated to the regions 
whose per capita income are below 75% of Turkey average. In the 
Revised Operational Programme, financial resources allocated to 
the activities at national level is planned as 20% and the allocation 
to other regions is 35%. In this way, it is intended to further 
strengthen the co-operation between the regions. Statistical data 
based on priority axes is updated and socio-economic background 
is revealed. On the other hand, indicators, financial statements, 
eligible activities, target groups and final beneficiaries are also 
included in the update. In addition, in accordance with Legislative 
Decrees published in Official Gazette No. 27958 dated 8 June 2011, 
new structures of the institutions and organizations and changes 
in national legislation are included in the document and changes 
in the strategy documents at EU level are taken into account in 
the revision process. Among the national strategy documents, 
Ninth Development Plan, Medium-Term Programme and 
Strategic Coherence Framework, Joint Assessment Document, Joint 
Inclusion Document and Lifelong Learning Strategy and among the 
EU strategy documents, European Employment Strategy, Lisbon 
Strategy and Community Guidelines have been the main reference 
documents in the updating of the OP. It is especially strived for that 
the targets set in the Europe 2020 Strategy are integrated into the 
HRD OP. Also complementing with other Operational Programmes 
and National Strategies are considered important. Horizontal 
issues such as gender equality, sustainable development, civil 
society participation, geographical, sectoral and thematic focus 
and paying special attention to the disadvantaged people were also 
defined based on activities and integrated under the measures.

Among the new operations, “Direct Grant, Individual Grant and 
Permanent Open Call” operations are integrated into the relevant 
sections of the Operational Programme.

In the updates made in the areas of education, employment and 
social inclusion, maximum care has been taken especially for the 
arrangements brought by the “4+4+4 Education System” to be 
inserted in the Operational Programme.
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Güncelleme çalışmaları kapsamında İKG OP’ye yeni faaliyetler ve 
nihai faydalanıcılar eklenmiş, hedef gruplar ve başarı göstergeleri 
güncellenmiştir. 

Bu çerçevede, mevcut Operasyonel Program’a ek olarak kadın 
istihdamını artırıcı staj uygulamaları, kurslar ve evde bakım 
hizmetlerine yönelik faaliyetler eklenmiştir. Özellikle ev 
eksenli çalışan kadınların karşılaşabileceği zorlukları azaltmaya 
yönelik tedbirler de güncelleme sürecine dahil edilmiştir. Genç 
istihdamı alanında, güvencesiz ve düzensiz işlerde çalışan ve 
işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya olan gençlerin insan onuruna 
yakışır işlerde çalışabilmesine yönelik faaliyetler geliştirilmiştir. 
Ayrıca, genç istihdamının artırılması için KOBİ’lerle işbirliğine 
vurgu yapılmıştır. Diğer taraftan, gençlerin kendi işlerini 
kurabilmelerine yönelik girişimcilik eğitimleri tasarlanmış 
ve bunun takip edilebilmesi için bir izleme sisteminin 
kurulabilmesinin önü açılmıştır. Öğrencilerin eğitim hayatından 
istihdam piyasasına geçişini kolaylaştırabilmek için rehberlik ve 
danışmanlık hizmetlerine yönelik faaliyetler İKG OP’ye entegre 
edilmiştir. 

Kayıtlı istihdamın artırılması 
tedbiri kapsamında, iş sağlığı 
ve güvenliği konularıyla ilgili 
faaliyetler Operasyonel Programa 
entegre edilmiş ve bu iki alanın 
birbiriyle bağlantısı ortaya 
konmuştur. Ayrıca, gerek kayıtlı 
istihdamın gerekse iş sağlığı ve 
güvenliğinin önemi hakkında 
medya ve sivil toplum örgütlerinin 
de katılımlarıyla toplum nezdinde 
farkındalık artırma faaliyetleri 
yapılması öngörülmektedir. Diğer 
taraftan, insana yaraşır işin önemi 
ve güvencesiz işlerin tehlikelerine 
de vurgu yapılmıştır. 

Kamu istihdam hizmetlerinin 
geliştirilmesi tedbiri kapsamında, 
iş ve meslek danışmanlarının 
kapasitelerinin geliştirilmesine 
yönelik faaliyetler Operasyonel 
Programa entegre edilmiştir. 
Buna ek olarak, kamu istihdam 
hizmetlerinin sosyal taraflar ve 
özel sektör arasında bir sinerji 
oluşturarak geliştirilmesi yönünde 
faaliyetler öngörülmektedir.

Within the context of updating studies, new activities and final 
beneficiaries are added to the HRD OP and target groups and 
indicators of success are updated.

In this context, in addition to the current Operational Programme, 
training practices, courses and activities for home care services 
were added for increasing women’s employment. Measures for 
reducing the difficulties faced by home-based working women were 
also included in the update process. In youth employment area, 
activities have been developed for youth working in unsecured 
and irregular jobs and facing the danger of unemployment to be 
employed in jobs worthy of human dignity. In addition, cooperation 
with SMEs to increase youth employment is emphasized. On the 
other hand, entrepreneurship trainings were planned for young 
people to establish their own businesses and building a monitoring 
system for monitoring these is enabled. Activities towards guidance 
and counseling services to facilitate the passage of students from 
education to the labor market are integrated into the HRD OP.

Under increasing registered employment measure, activities 
related to occupational health and safety issues are integrated into 

the Operational Programme and 
the connection of these two fields 
with each other is revealed. In 
addition, it is envisioned to carry 
out awareness-raising activities 
on the importance of formal 
employment and occupational 
health and safety before the society 
with the participation of media and 
non-governmental organizations. 
Moreover, the importance of the 
job worthy of human dignity and 
the dangers unsecured jobs are 
emphasized.

Under the development of public 
employment services measure, 
activities for improving the capacity 
of Job and Career Counseling are 
integrated into the Operational 
Programme. In addition to that, 
activities towards the development 
of public employment services by 
creating a synergy between the 
social partners and the private 
sector are foreseen.

Especially within the scope of 
increasing girls’ enrolment measure 
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Eğitim öncelik ekseni altında yer alan özellikle kız çocuklarının 
okullaşmasının artırılması tedbiri kapsamında yenilikçi bir 
yaklaşım olarak uzaktan eğitim ve e-eğitim uygulamaları İKG 
OP’ye entegre edilmiştir. Ayrıca, öğrencilere daha iyi mesleki 
danışmanlık verilebilmesi yönünde faaliyetler de geliştirilmiştir. 
Bu faaliyetlere ek olarak, okul terklerinin azaltılması yönünde 
yenilikçi faaliyetlerin uygulanabilmesinin önü açılmış ve okulu 
erken terk eden öğrenciler için özel müfredatlar geliştirilmesi 
öngörülmüştür. Göçerler ve mevsimlik işçilerin çocukları için 
de telafi kurslarının düzenlenebileceği merkezlerin kurulması 
planlanmıştır. 

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi tedbiri çerçevesinde, iş 
temelli öğrenme programlarının geliştirilmesi öngörülmüştür. 
Ayrıca, üniversiteler de revize Operasyonel Program kapsamına 
alınmıştır. Bu çerçevede, mesleki eğitim kurumları, üniversiteler, 
sosyal taraflar ve özel sektörün de katılımıyla ortaklık 
mekanizmaları tesis edilmesi planlanmaktadır.  

Çalışanların ve işverenlerin değişen şartlara uyum yeteneğinin 
artırılması yönünde de yenilikçi faaliyetler Operasyonel 
Programa uyarlanmıştır. Bu noktada, özellikle IPA V. Bileşenle 
uyumlu olarak tarım sektöründe çalışanların uyum yeteneğinin 
geliştirilmesine özel önem verilmiştir. Diğer taraftan işletmeler, 
çalışanlar ve işverenler arasında teknik bilgi (know-how) 
transferinin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler de OP’ye 
eklenmiştir. 

Sosyal içerme tedbiri altında, çalışan ve yoksulluk riski ile karşı 
karşıya olan çocuklar yeni hedef gruplar olarak eklenmiştir. 
Bu kişilerin yanı sıra, yerinden olan kişiler, madde bağımlıları, 
aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, eşinden ayrı yaşayan 
ebeveynler, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar, evsiz kimseler, 
mevsimlik tarım işçileri ve çocukları, yaşlı kişiler ve göçerler de 
OP kapsamına alınmıştır.   Bu çerçevede, sosyal içerme alanında 
faaliyet gösteren kurumların personeline de eğitim verilmesi 
planlanmıştır.  

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, 
gerekli tüm inceleme aşamalarının ardından 2012 yılı sonunda 
Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı ve uygulanmaya 
başlandı.

under the education priority axis, distance education and e-learning 
applications are integrated into the HRD OP as an innovative 
approach. Also activities have been developed towards providing 
better career counselling to the students. In addition to these 
activities, implementing innovative actions for reducing school 
drop-outs is enabled and developing special curricula is envisioned 
for students who drop-out the school early. Establishment of centres 
where catch-up courses for the children of migrants and seasonal 
workers can be organized is planned.

Under the measure of development of vocational and technical 
education, development of work-based learning programs is 
envisaged. Also the universities were included in the revised 
Operational Programme. In this context, establishing partnership 
mechanisms with the participation of vocational training 
institutions, universities, social partners and the private sector is 
planned.

Innovative activities for increasing the ability of employees and 
employers to adapt to changing conditions are also adapted to the 
Operational Programme. At this point, in compliance with the IPA 
Component V, special attention has been paid to the development 
of the adaptability of the agricultural industry employees. Besides, 
activities towards facilitating technical knowledge (know-how) 
transfer between businesses, employees and employers are also 
included in the OP.

Under social inclusion measure, children who are working and 
are at risk of poverty have been added as new target groups. In 
addition to these persons, displaced persons, substance abusers, 
women who are victims of domestic violence, parents living 
separate from their spouses, those living in slum areas, homeless 
people, seasonal agricultural workers and their children, elderly 
people and migrants are also included in the OP. In this context, 
also providing training to the staff of the institutions operating in 
the field of social inclusion is planned.

The Human Resources Development Operational Programme is 
approved by the European Commission at the end of 2012 after all 
necessary stages of review and started to be implemented.
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İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, son yıllarda neredeyse tüm 
ülkelerin etkilerini hissettiği ekonomik krizler sonrasında 
alınacak tedbirler ve uygulanacak politikalar açısından belki de 
en önemli alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 2007 
yılından bu yana T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olarak 
ülkemizde insan kaynaklarının geliştirilmesi alanına ayrılacak 
AB fonlarının yönetiminden sorumluyuz ve tarafımıza verilen 
yetkiler çerçevesinde hareket etmekteyiz. 

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi alanında belirlenen istihdam, 
eğitim ve sosyal içerme önceliklerinde istenilen hedeflere 
ulaşabilmek, fonların etkin ve verimli kullanımını sağlayabilmek 
ve daha kaliteli hizmet sunabilmek adına önemli adımlar atılmış 
ve her yıl düzenli olarak sınavlarla AB Uzman Yardımcısı 
alınarak, Başkanlığımızın insan kaynakları geliştirilmiştir. Son 
olarak 2012 yılı içerisinde aramıza katılan 20 uzman yardımcısı 
arkadaşımız ve sözleşmeli personelimizle birlikte Başkanlığımız 
küçük bir ekiple başladığı yolculuğuna bugün görevlerinin 
çeşitliliği de göz önüne alınarak başta İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinden olmak üzere mühendislik, bilgi ve belge yönetimi 
gibi farklı alanlardan mezun olmuş 80 kişilik bir ekiple devam 
etmektedir. Önümüzdeki dönemde alınması planlanan AB 
Uzman Yardımcıları, sözleşmeli olarak çalışacak izleme personeli, 
kıdemli uzmanlar ve idari personelle birlikte Başkanlığımızın 
personel sayısının 100 kişiyi geçmesi öngörülmektedir. 

Başkanlığımız, insan kaynaklarındaki artışa ek olarak hizmet 
kalitesinin artırılması için teknik alt yapısını güçlendirmeye 
yönelik çalışmalarını da sürdürmektedir. Bu amaçla gerek kendi 
iç işlerinin daha hızlı ve düzenli bir biçimde yürütülebilmesi, 
gerekse potansiyel ve mevcut proje faydalanıcıları tarafından 
yapılacak işlemlerin kolaylaştırılması açısından internet 
tabanlı iki sistem geliştirilmesi söz konusudur. Bu sistemler ile 
işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, faydalanıcıların 
raporlamalar, bütçe harcamaları, soru-cevaplar gibi işlemlerinin 
günlük olarak oluşturulan sistem üzerinden takip edilmesi ve 
gerekli olması halinde uzmanlarımızca destek sağlanması, tüm 
duyuruların şeffaflık ilkesine uygun olarak sistem üzerinden ve 

İnsan	Kaynaklarının	Geliştirilmesi	Program	
Otoritesinin	Kurumsal	Kapasitesi	ve	

Teknik	Altyapı

Hülya TEKİN / AB Uzmanı 
İdari İşler, Bilgi İşlem ve AB İşleri Birimi Koordinatörü

Development of human resources appears as perhaps one of the 
most important areas in terms of the measures and policies to be 
implemented after the economic crisis, the effects of which is felt 
by almost all countries in recent years. Since 2007, as Ministry 
of Labour and Social Security European Union Coordination 
Department, we are responsible for the management of the EU 
funds allocated for development of human resources in our country 
and we act under the authority given to us.

Important steps were taken to achieve the desired goals in 
employment, education and social inclusion priorities set under 
human resources development field, to ensure effective and 
efficient use of funds and to provide better quality services and 
by recruiting Assistant EU Experts through examinations each 
year on a regular basis, human resources of our Department has 
been developed. With 20 assistant experts who joined us recently 
in 2012 and our permanent staff, our Department continues its 
journey which started with a small team, with a team of 80 people 
from different backgrounds such as engineering, information and 
document management, especially from the Faculties of Economics 
and Administrative Sciences, considering the variety of tasks today. 
With the Assistant EU Experts planned to be recruited in the 
coming period, monitoring staff, senior experts and administrative 
staff that will work on a contractual basis, the number of staff of 
our Department is expected to exceed 100 people.

In addition to the increase in human resources, our Department 
continues its efforts to strengthen its technical infrastructure 
in order to improve its service quality. For this purpose, both to 
conduct its own internal affairs more quickly and on a regular 
basis and to facilitate the transactions to be carried out by potential 
and actual project beneficiaries, two internet based systems are 
being developed. With these systems transactions can be carried 
out electronically and many transactions including monitoring 
of the transactions of the beneficiaries such as reporting, budget 
expenditures, questions and answers and when necessary providing 
support by our experts, announcement of all notices in accordance 
with the principle of transparency can be carried out through the 
system and the web page on a daily basis. Our efforts towards the 

The	Institutional	Capacity	of	
Human	Resources	Development		
Operational	Structure	and	Technical	
Infrastructure
Hülya TEKİN / EU Expert
Coordinator of Administrative, IT and EU Affairs Unit
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internet sayfası aracılığıyla duyurulması da dahil olmak üzere pek 
çok işlem gerçekleştirilebilmektedir. Kaliteli hizmet anlayışımıza 
uygun olarak mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve kullanıcı 
dostu haline getirilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
etmektedir. Başkanlığımıza ait duyuru ve ilanlar, bilgilendirme 
günlerimizin yer ve tarihleri, proje bilgileri, faydalanıcılar 
tarafından kullanılan internet tabanlı sistem dahil olmak üzere 
ilgili tüm bilgi, belge ve bağlantılara www.ikg.gov.tr adresinden 
ulaşılması mümkündür.          

Ülkemizde insan kaynakları alanında yerine getirdiği tüm 
işlemlerde etkili ve önemli sonuçlar elde edebilmeyi uman 
Başkanlığımız, genç ve dinamik ekibiyle yoluna sağlam ve emin 
adımlarla devam edecektir.   

development of existing systems and making them user-friendly 
continue at full speed in accordance with our quality service 
understanding. All relevant information, documents and links 
including announcements and notices of our Department, locations 
and dates of our information days, project information and the 
internet based system used by the beneficiaries can be accessed at 
www.ikg.gov.tr.

Our department, hoping to obtain effective and significant results 
in all transactions it carries out in the field of human resources in 
our country, will continue its journey with sound and secure steps 
with its young and dynamic team.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sunmakta olduğu kamu 
hizmetleri ile yediden yetmişe Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içinde yaşayan herkesi etkilemektedir.  Bu kadar geniş bir kitleyi 
ilgilendiren ve büyük bir alanı kapsayan kamu politikalarının 
belirlenmesinde ve uygulanmasında şüphesiz iyi yönetişim 
ilkelerinin dikkate alınması çok önemlidir. AB’ye katılım 
perspektifinde Türk kamu yönetiminde yapılan reformların en 
somut olarak görülebildiği alanlardan biri de AB ve ulusal fonları 
kullandırma, bu alandaki politikaları üretme, değerlendirme ve 
uygulama amacıyla farklı Bakanlıklarda oluşturulan Program 
Otoriteleridir. Bakanlık olarak sorumlu olduğumuz İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşeni çerçevesinde sadece 
çalışma hayatına ilişkin hususlarda değil, aynı zamanda bu 
alanların ayrılmaz bileşenleri olan eğitim, hayat boyu öğrenme 
ve yoksullukla mücadele noktasında da öncelikle bu iyi yönetişim 
ilkelerini dikkate alıyoruz. Bu kapsamda İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı;

•	 Tüm tarafların katılımına açık olarak politikaların, mevcut 
durum analizlerinde dayanarak oluşturulması,

•	 Mevcut durumdaki sorunlu alanların saptanarak bunlara 
ilişkin tedbirlerin saptanması,

•	 Tedbirler kapsamında uygulanacak olan faaliyetlerin somut 
ölçülebilir göstergelere bağlı olarak kamuya hesap verilebilir 
bir şekilde belirlenmesi,

•	 Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için belli bir zaman 
takviminin çizilmesi ve bütçe kaynaklarının tahsis edilmesi,

•	 Faydalanıcılar tarafından planlanan Operasyonların açık ve 
güvenilir ihale kuralları kapsamında yükleniciler veya hibe 
faydalanıcıları  ile yürütülmesi,

•	 Yüklenici ve faydalanıcı uygulamalarının, uzmanların 
rehberliği ışığında hukuki çerçeve ve sözleşme şartlarına göre 
takip edilmesi,

•	 Gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak harcamaların 
kontrolünün ve ödemelerinin yapılması

•	 Tüm uygulama sonuçlarının tekrar değerlendirilerek yeni 

İnsan	Kaynaklarının	Geliştirilmesi	
Operasyonel	Programı	ve	İyi	

Yönetişim
Melih AKIN / AB Uzmanı

Program Yönetim İzleme ve Değerlendirme Birimi 
Koordinatörü

The Ministry of Labour and Social Security has an influence 
on every individual of any age living within the borders of the 
Turkish Republic by its public services provided. In identifying and 
implementing public policies that address such a huge  audience and 
wide area, it is without doubt that it is very important to take into 
consideration good governance principles. From the perspective of 
EU accession, one of the areas where the reforms in Turkish public 
administration can be observed in the most concrete way is the 
establishment of Operating Structures in various Ministries for 
the purpose of applying EU and national funds, and producing, 
evaluating and implementing policies in this area. Within the 
scope of the Human Resources Development component which is 
under the responsibility of the MoLSS, we take into consideration 
these principles of good governance not only in relation with 
aspects of working life but also related with aspects of education, 
lifelong learning and combatting poverty which are integral parts 
in this area. In this context, the Human Resources Operational 
Programme is based on the following principles:

•	 Establishing the policies based on analyses of the current 
situation being open to the participation of all parties, 

•	 Identifying the problematic areas in the current situation and 
determining the relevant measures to be taken,

•	 Specifying the activities to be implemented under the measures 
in such a way that public accountability can be achieved based 
on concrete measurable indicators, 

•	 Defining a set timeline and allocating the budget for the 
implementation of the activities,

•	 Conducting together with the contractors or grant beneficiaries 
the Operations that have been planned by the Beneficiaries in 
line with transparent and reliable tender rules,

•	 Monitoring the practices of the contractor and the beneficiary 
under the guidance of experts in accordance with the legal 
framework and the contract conditions,  

•	 Controlling the expenditures related to the implemented 
activities and rendering the payments,

Human	Resources	Development	
Operational	Programme	and	Good	
Governance
Melih AKIN / EU Expert
Coordinator of Programme Management, Monitoring and 
Evaluation Unit
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politikalar oluşturulmasında girdi sağlaması ilkelerine 
dayanmaktadır. 

Bakanlık olarak bu ilkeler ışığında bugüne kadar toplamda 130 
milyon Avro tutarında sözleşme imzalayarak, genç istihdamının 
artırılması, kadın istihdamın geliştirilmesi, kayıt dışı istidam ile 
mücadele, kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması, 
mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, kız çocuklarının 
okullaşma oranlarının artırılması, hayat boyu öğrenmenin teşvik 
edilmesi başlıkları altında vatandaşlarımıza ulaşan hizmetlerde 
aracı olduk. Devam eden uygulama süreci için bu alandaki 
gayretlerimizin artarak devam etmesi ile ülkemizin sürdürülebilir 
ekonomik gelişmesine ve bu yolla insanlarımızın daha iyi hayat 
koşullarında yaşamasına katkılarımızın artarak devam etmesini 
diliyorum.

•	 Providing input in the establishment of new policies by re-
evaluating all the results of the implementations.  

In light of these principles, the Ministry has signed until now 
contracts totalling an amount of 130 million Euros by means of 
which our citizens have been delivered services under the headings 
of increasing employment, improving women employment, 
combatting unregistered employment, improving the quality of 
public employment services, improving the quality of vocational 
education, increasing the enrolment rates of girls in schools, and 
promoting lifelong learning. For the ongoing implementation 
process, I wish that our contributions to a sustainble economic 
development and consequently better living conditions for our 
people will increasingly continue with our continous efforts in this 
area.
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Sosyal politika, toplumu oluşturan 
bireylerin refahı ve “iyi olmaları” 
konusu ile ilgilenir; bu anlamda 
istihdam, eğitim ve yoksulluk/sosyal 
içerme alanlarındaki yaklaşımlar sosyal 
politikanın temel taşlarını oluşturur. 
Birbirine sıkı sıkıya bağlı olan bu üç 
alana yönelik politika ve uygulamaların 
mevcudiyeti, kapsamı ve niteliği bir 
ülkede bireyin ve toplumun refahına 
verilen değerin önemli bir göstergesidir. 
Bakanlığımız, İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel 
Programının Program Otoritesi 
sıfatıyla bu üç alan için ülkemize 
tahsis edilen AB fonlarını yönetmekte; 
ülkemizin söz konusu alanlardaki 
ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve 
karşılanmasına katkıda bulunmak 
suretiyle, bireylerin ve toplumun “iyi 
olmalarını” pekiştirecek uygulamalara 
imza atmak için çalışmaktadır. 

İstihdam önceliği kapsamında işsizlik 
ve istihdam oranları; sosyal güvenlik sistemine dahil olma; 
gençlerin ve kadınların işgücü piyasasındaki konum ve durumları; 
çocuklar için okul ile sokak ve tarlada çalışma arasında yapılan 
tercih; çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki rehberlik 
ve danışmanlık hizmetleri gibi hususlardaki düzenlemeler, 
işgücü piyasasında bireyin konumunun önemli belirleyicileridir. 
Eğitim önceliği ele alındığında eğitimin tüm kademelerindeki 
katılım düzeyleri, eğitimin kalitesi ve ulaşılabilirliği, eğitimin 
işgücü piyasası ile bağlantısı, kadınların ve çocukların eğitimi 
konusundaki uygulamalar, “hayat boyu öğrenme” yaklaşımının 
benimsenme düzeyi, araştırma faaliyetlerine ayrılan kaynak 
miktarı gibi göstergelerde gelişme sağlanmasının, ülke düzeyinde 
topyekûn bir gelişme kaydedilmesine katkıda bulunacağı 
açıktır. Yoksullukla mücadele/ sosyal içerme önceliği ise tüm 
bu alanların kesiştiği noktada yer almaktadır; işgücü piyasası, 
eğitim sistemi, sosyal güvence ve sosyal hizmetlere erişim 

Social policy is concerned with the 
welfare and “well-being” of individuals 
constituting the society; in this regard, 
approaches in the areas of employment, 
education and poverty/social inclusion, 
constitute the building blocks of social 
policy. The presence, scope and nature 
of the policies and practices for these 
three areas strongly linked to each and 
is another, is an important indicator 
of the value given to the welfare of 
individual and society in a country. Our 
Ministry, as the Operating Structure 
of Human Resources Development 
Operational Programme, manages the 
EU funds allocated to our country for 
these three areas and works to succeed in 
practices supporting the “well being” of 
individuals and society by contributing 
to identification and satisfaction of the 
needs of our country in these areas.

Under the employment priority, 
regulations in the matters such as 

unemployment and employment rates inclusion in the social 
security system, the position and status of youth and women in the 
labour market, choice made for children between the school and 
street and working in the field, working conditions, occupational 
health and safety, vocational guidance and counselling services 
are the determinants of the position of the individual in the labour 
market. When the education priority is considered, it is obvious 
that ensuring improvement in indicators such as participation at 
all levels of education, the quality and availability of education, 
connection of education to the labour market, practices in women’s 
and children’s education, level of adoption of “lifelong learning” 
approach, the amount of resources devoted to research activities 
will contribute to a country-wide development. Combating poverty/
social inclusion priority is at the intersection of all these areas; 
labour market, education system, positive changes that will take 
place in the perspective for disadvantaged individuals in accessing 

İnsan	Kaynaklarının	Geliştirilmesi	
Operasyonel	Programı	Genel	İlkeleri

Burcu SAĞLAM / AB Uzmanı 

Human	Resources	Development	
Operational	Programme	General	
Principals
Burcu SAĞLAM / EU Expert
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bakımından dezavantajlı konumda bulunan kişilere yönelik 
bakış açısında gerçekleşecek olumlu değişimler, ülke düzeyinde 
“yapılabilirlikleri” artıracak ve ülkemizin insani gelişmişlik 
düzeyini daha üst seviyelere çekecektir. 

Fonların bahsedilen öncelik alanlarına tahsisi konusundaki 
genel ilkeler, Operasyonel Program ile belirlenmekte ve 
Operasyonel Program kapsamında yürütülen faaliyetler izleme 
ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu amaçla kullanılan 
yöntemler, faaliyetlerin niteliğine ve edinilen geri bildirime 
göre güncellenmekte ve geliştirilmekte; elde edilen sonuç 
ve çıktılar ise yeni faaliyetlerin programlanması için girdiye 
dönüştürülmektedir. Gerek AB katkısı, gerekse ulusal katkının 
ülkemizin ihtiyaçları ve sosyo- ekonomik yapısı ile uyumlu bir 
biçimde, maliyet-etkin ve sonuç odaklı faaliyetler için kullanılması 
konusundaki farkındalığın giderek arttığı görülmektedir.

Çalışma ve çabalarımızın, “insan onuruna yakışır bir iş” ve “insan 
onuruna yakışır bir yaşam”ın herkes için bir hak olarak görüldüğü 
noktaya biraz daha yaklaşmamızı sağlayacağına inanıyorum. 

to social security and social services will increase the “abilities” at 
the country level and elevate the humanitarian development level 
in our country to higher levels.

General principles on allocation of funds to the priority areas 
mentioned are determined by the Operational Programme and 
activities carried out under the Operational Programme are being 
subject to monitoring and evaluation. The methods used for this 
purpose are updated and developed based on the nature of the 
activities and received feedback; results and outputs obtained 
are converted into inputs for programming new activities. It is 
observed that the awareness in using both EU contribution and 
the national contribution for cost-effective and result oriented 
activities consistent with the needs and socio-economic structure of 
our country is gradually increasing.

I believe that our work and efforts will ensure to get us closer to a 
point where “a job worthy of human dignity” and “a life worthy of 
human dignity” is seen as a right for all.
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Flag	Handover	at	HRD	OPİKG	PRO’da	Bayrak	Değişimi

Resmi Gazetede yayınlanan 2 Kasım 2011 tarih ve 665 sayılı Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında 
kanun hükmünde kararname ile Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. Yapılan 
yeni düzenleme ile Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı ve 
Başkana bağlı 3 Daire Başkanlığı ihdas edildi.

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görevini 5 yıldır 
başarıyla yürüten Ercüment IŞIK, 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan atama kararnamesi ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı görevini Kamran KURU’ya devretti. Ayrıca Cengiz 
AYDEMİR ve Alper ZEYTUN, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı Daire Başkanlığı görevlerine atanarak görevlerine başladı.

31 Ocak 2012 tarihinde akredite edilen İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Program Otoritesi’nde yaşanan bayrak değişiminde 
Ercüment IŞIK, 5 yıldır başkan vekilliği görevini severek 
yürüttüğünü belirterek, bu süre zarfında tüm çalışma arkadaşlarıyla 
uyum içinde çalıştıklarını ifade etti. Döneminde gerçekleştirilen 
başarılı çalışmaların Kamran KURU döneminde de artarak devam 
edeceğine inandığını söyleyen Işık,  Kamran KURU, Cengiz 
AYDEMİR ve Alper ZEYTUN’a yeni görevlerinde başarılar diledi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde başarıyla yürüttüğü Başkan 
Yardımcılığı görevinin ardından Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı görevine atanan Kamran KURU, koordineli ve 
uyumlu bir ekip olarak çalışacaklarına inancının tam olduğunu 
belirterek,  Daire Başkanlıkları görevlerine atanan Cengiz AYDEMİR 
ve Alper ZEYTUN’a başarılar diledi. 

Kuru,  üzerlerine aldıkları bu önemli görevi yerine getirirken 
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 
teknik yardım ekibi, sözleşmeli yabancı uzmanlar da dahil 
olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ile birlikte bir takım olarak 
çalışacaklarını belirtti. Kuru, fonların etkin bir şekilde kullanılması ve 
projelerin uygulamalarının artması için yoğun çaba göstereceklerini 
belirterek, “Kurumumuzu bugün olduğu yere getiren Sayın Işık’a 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

With the decree on the Ministry of Labour and Social Security 
Law on the Organization and Duties, published in Official Gazette 
with No.665 on November 2,2011, amandments were made to the 
organizational structure of the Department of Coordination of the 
European Union. With this new regulation, Head of Department and 
3 connected departments were established. 

Successfully carrying out the tasks of the European Union Coordination 
Department for 5 years, Head of Department Mr. Ercüment IŞIK, 
handed over the his title and tasks to Mr. Kamran KURU with the 
decree of appoinment published in Official Gazette with No.28502 
on December 19,2012. Also, Cengiz AYDEMİR and Alper ZEYTUN 
began to carry out their duties as Head of the European Union 
Coordination Department.

Ercüment Işık mentioned that he worked very fondly as the Head 
of Human Resources Development Operational Structure - which 
accredited on January 31,2012 -  and he told that they all work in 
harmony with the colleagues during this time. Işık also stated that he 
believes that the successful implementations will continue to increase in 
the upcoming period and wished success to Mr. KURU, Mr. AYDEMİR 
and Mr. ZEYTUN in their new positions.

Appointed as the Head of Department after finishing his duty 
successfully as the Vice President of Central Finace and Contracting 
Unit,  Kamran KURU stated that he believes that they will conduct 
a coordinated and harmonius team work within the department 
and congradulated his new colleagues Cengiz AYDEMİR and Alper 
ZEYTUN - also appointed as Head of Department-  and wished them 
success.  

Kuru also stated that technical assistance team  and contracted 
foreign experts working in the European Union Coordination 
Department are also an important part of their team in fullfilling 
those important tasks. Kuru also underlined that they will be working 
hard to ensure the efficient use of funds and to increase successful  
project implementations. Kuru also congragulated Ercüment Işık for 
successfully managing the department and thanked him for his efforts.  
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