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Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı
• AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürüttülen İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının
(İKG OP) kapsam ve amaçlarından kısaca bahsedebilir
misiniz?
Avrupa Birliği tarafından aday ülkeleri üyeliğe hazırlama sürecinin
mali boyutunu oluşturan fonlarının IV. bileşenini içeren İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi başlığı kapsamında Başkanlığımızca
“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
(İKG OP)” hazırlanmıştır. Bu kapsamda; programlama, ihaleye
çıkma, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlama,
izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmekteyiz. Diğer
bir deyişle, söz konusu program mali yardım fonlarının nasıl
değerlendirileceği, bütçelerin nasıl dağıtılacağı, öncelik eksen ve
coğrafi dağılımını belirten bir strateji belgesi niteliğindedir. İKG
OP’nin öncelikli hedefi Türkiye’de işleyen bir iş gücü piyasasının
önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu sebeple temelde İstihdam
olmakla beraber Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme ve
Teknik Yardım öncelik eksenleri olarak belirlenmiştir. Kısaca
programın genel amacı Türkiye’de işsizliğin ve yoksulluğun
azalması olmakla beraber, kadınların ve gençlerin istihdam
oranlarını yükseltmek, kayıt dışı istihdamı azaltmak, mesleki
eğitimlerin kalitesinin arttırılması, kız çocuklarının okullulaşma
oranlarını arttırmak ve dezavantajlı kişilerin topluma
kazandırılmasını sağlamaktır.
• Bahsettiğiniz müdahale öncelik alanları için bütçe
dağılımları nasıl olmaktadır? Bütçe paylaştırılırken göz
önünde bulundurduğunuz kriterler varsa bizlerle paylaşır
mısınız?
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
2007-2013 dönemi için Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye
473.856.486 Avro (%85’i) fon tahsis edilmiştir. %15’lik (83.621.743
Avro) Türkiye Cumhuriyeti katkısıyla toplamda 557.478.229
Avroluk mali fon kaynağı oluşturulmuştur. 2007-2011 dönem
stratejisinde, Türkiye’de var olan bölgesel farklılıkların azaltılması
için ekonomik gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelere öncelik
verilmesi kararlaştırılmıştır. Başka bir deyişle, Türkiye’nin kişi
başına düşen gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 75’inden daha
az geliri olan bölgelerinde projelerin yürütülmesine öncelik
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Head of European Union Coordination
Department
• Can you tell us briefly the scope and objectives of the Human
Resources Development Operational Programme (HRD
OP) chaired by EU Coordination Department?
“Human Resources Development Operational Programme (HRD
OP)” was prepared by our Department under the title of Human
Resources Development including the 4th component of the funds
constituting the financial aspect of preparing candidate countries for
membership by the EU. In this context, we conduct programming,
procurement, contract signing, payment, accounting and financial
reporting, monitoring and evaluation activities. In other words, the
program in question is a strategy document that specifies how to
evaluate financial assistance funds, how to distribute budgets, the
priority axes and geographical distribution. The primary objective
of the HRD OP is removing the barriers for a functioning labor
market in Turkey. Therefore, essentially Employment but also
Education, Lifelong Learning, Social Inclusion and Technical
Assistance were identified as the priority axes. The general
objective of the programme is briefly reducing unemployment and
poverty in Turkey, increasing employment rates for women and
youth, reducing unregistered employment, improving the quality of
vocational training, increasing school enrollment rates for girls and
ensuring integration of disadvantaged people to the society.
• How is the budget allocation for the priority axes you
mentioned? Would you please share with us if there are any
criteria taken into consideration in budget allocation?
For the 2007-2013 period of the Human Resources Development
Operational Programme, funds of 473,856,486 Euro (85%) have
been allocated to Turkey by the EU. With the 15% (83,621,743
Euro) contribution of the Republic of Turkey, financial funding
sources of 557,478,229 Euro in total was established. In 20072011 period strategy, it was decided to give priority to the regions
that have low level of economic income in order to reduce regional
disparities in Turkey. In other words, priority is given to projects
conducted at regions with income less than 75 percent of Turkey’s
gross domestic product per capita. It is determined to implement
projects in 43 provinces, 15 of which are centers, in 12 NUTS II
regions determined by the Ministry of Development. In 2012-2014
period, although a large portion of the financial resources were
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vermektedir. Kalkınma Bakanlığı
tarafından belirlenen 12 NUTS II
(düzey) bölgesinde 15’i merkez
olmak üzere 43 ilde projelerin
uygulanması
belirlenmiştir.
2012-2014 döneminde ise mali
kaynakların büyük bir kısmının
GSYİH’sinin Türkiye ortalamasının
%75’inin altında kalan bölgelere
tahsis edilmekle birlikte diğer
bölgelere de mali kaynak ayrılması
kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda
2007-2013 dönemi için İstihdam
öncelik eksenine ayrılan kısmı
%37,4 olup 208.736.471,70 Avro, Eğitim öncelik ekseni için %20
,7 ile 115.094.118,00’lik Avro, %16,1’i ile Hayat Boyu Öğrenme
öncelik eksenine 90.000.000,00 Avro, Sosyal İçerme önceliği
için %20 lik oranla 111.043.621,00 Avro ve son olarak da Teknik
Yardım önceliğine %5,8 ile 32.604.014,00 Avroluk fonlar tahsis
edilmiştir.
• Bize biraz da yürütülmüş olan projelerin çıktılarından
bahseder misiniz?
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
çerçevesinde, 2010 yılının son çeyreğinde uygulanmaya
başlayan ve 2011 yılı sonunda tamamlanan beş hibe programı,
Operasyonel Faydalanıcı olarak adlandırılan kamu kurum ve
kuruluşlarının ortaklığında yürütülmüştür. Hibe programı
kapsamında hayata geçirilen 431 hibe projesi, çeşitli kurum ve
kuruluşlar, yerel yönetimler, KOBİ’ler, sendikalar, üniversiteler
ve sivil toplum kuruşları tarafından uygulanmıştır. Kadın
İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı ve Genç
İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının Faydalanıcı
Kurumu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) olup, toplamda 131 ve
127 proje gerçekleşmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının Operasyon
faydalanıcısı olduğu Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi
Hibe Programında 43, Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının
Artırılması Hibe Programında da 89 proje gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Kayıtlı İstihdamın Yenilikçi Yöntemlerle Teşviki Hibe
Programı Operasyon Faydalanıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu
olup, 41 proje gerçekleştirmiştir.
2010-2011 döneminde yürütmüş olduğumuz programlar
kapsamında uygulanan hibe projelerinde 47.792 kişinin çeşitli
boyutları ile proje faaliyetlerinden faydalandığı görmekteyiz. Bu
rakam göstergelere baktığımızda 2012 yılında İKG OP finansmanı
ile YURTKUR tarafından 20.000 üniversite öğrencisine verilen
burs ile beraber toplamda 67.792 kişiye ulaşılmıştır.

allocated to regions with a GDP
below 75% of the Turkey average,
it was decided to allocate financial
resources also to other regions.
In this context, for 2007-2013
period, funds of 208.736.471,70
Euro with 37.4% were allocated
to the Employment priority axis,
115.094.118,00 Euro with 20.7%
for the Education priority axis,
90.000.000,00 Euro with 16.1% to
the Lifelong Learning priority axis,
111.043.621,00 Euro with 20% for
Social Inclusion priority axis and
finally 32.604.014,00 Euro with 5.8% to the Technical Assistance
priority axis.
• Could you also tell us the outcomes of the projects that have
been implemented?
Within the framework of the Human Resources Development
Operational Programme, five grant schemes were implemented
in partnership with public institutions and organizations called
Operational Beneficiaries which started to be implemented in the
last quarter of 2010 and completed by the end of 2011. 431 grant
projects implemented under the Grant scheme were implemented
by various institutions and organizations, local authorities,
SMEs, trade unions, universities and civil society organizations.
Beneficiary Institution of Promoting Women’s Employment Grant
Scheme and Promoting Youth Employment Grant Scheme is
Turkish Employment Organization (İŞKUR) and respectively 131
and 127 projects were conducted in total. 43 projects were carried
out in Promoting Lifelong Learning Grant Scheme and 89 projects
were carried out in Increasing School Enrollment Rates for Girls
Grant Scheme where the Operation Beneficiary is the Ministry of
National Education. Operation Beneficiary of Promoting Registered
Employment Through Innovative Measures Grant Scheme is the
Social Security Institution and 41 projects were conducted.
We see that 47,792 people have benefited from various aspects
of the project activities in grant projects implemented under the
programs we have conducted in 2010-2011 period. When we look
at the indicators, including the scholarships given to 20,000 college
students by YURTKUR with HRD OP financing in 2012, we can
see that 67,792 people have been reached in total.
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• Avrupa Birliği’nin önemle üzerinde durduğu Hayat Boyu
Öğrenme kavramı ile kastedilmek istenen nedir? Sizce
Hayat Boyu Öğrenmenin Türkiye için önemi nedir?

• What is intended with the concept of Lifelong Learning
strongly emphasized by the European Union? What is the
importance of Lifelong Learning for Turkey?

Eğitim ve İstihdam arasındaki ilişkiyi güçlendiren Hayat Boyu
Öğrenme kavramı verimli ve kapsamlı Hayat Boyu Öğrenme
stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesini
ifade eder. Bu kapsamda bireylerin eğitime ulaşmaları
desteklenerek istihdam imkânlarının artırılması planlanır. Hayat
Boyu Öğrenmeyle ulaşılmak istenen hedef insanlarımızın hangi
yaş grubunda olursa olsun ayrımcılık gözetmeksizin eğitime
ulaşabilmesi ve bunun sürekli kılınmasıdır. Yani eğitim düzeyi ve
meslek ayrımı olmadan her bireyin kişisel ve mesleki gelişiminin
önünün açılmasıdır. Türkiye açısından bir diğer önemi de Avrupa
standartlarında ve dünya ölçeğinde bu sistemin geliştirilmesi
yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme
öncelik ekseni altında KOBİ’lerdeki işçi ve işverenlerin uyum
yeteneklerinin arttırılması, özellikle kadınların ve dezavantajlı
gruplar başta olmak üzere bireylerin eğitime ulaşmasının
kolaylaştırılması böylece istihdam imkânlarının arttırılması ve
beşeri sermayeye yatırım yapılarak çalışanların kapasitelerinin
arttırılması belirli temel hedeflerdendir.

The concept of Lifelong Learning which strengthens the relationship
between Education and Employment, refers to promoting
development and implementation of efficient and comprehensive
Lifelong Learning strategies. In this context, it is planned to
increase employment opportunities by supporting access to
education by individuals. The objective of Lifelong Learning is to
enable our people to access to education without discrimination no
matter which age group they are in and to ensure its sustainability.
In other words, the aim is to enable personal and professional
development of every individual without discriminating education
level and occupation. Another important aspect for Turkey is that
there are efforts to develop this system according to the European
standards and worldwide. Increasing adaptability of workers and
employers in SMEs, facilitating access to education for individuals,
especially for women and disadvantaged groups, thereby increasing
employment opportunities and increasing the capacities of
employees by investing in human capital are among the primary
objectives under the Lifelong Learning priority axis.

• Ülkemiz, AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında kadın
istihdamı, genç işsizliği, kayıt dışı istihdam, eğitim kalitesi
bakımından ne durumdadır? Bu konudaki görüşlerinizi
alabilir miyiz?

• When compared with the EU member states, what is the
situation in our country in terms of women employment,
youth unemployment, unregistered employment, education
quality? Can we get your opinions on this issue?

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında
ülkemizde gerçekleştirilen projeler sayesinde kadınların ve
gençlerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması yönünde
çalışmalar yapılmaktadır. İKG OP’nin Eğitim öncelik ekseni
sayesinde yapılan faaliyetlerin doğrudan istihdama katkısı
bulunmaktadır. Türkiye’nin AB’ye aday üye ülke olarak kabul
edilişinden bu yana Türkiye ekonomisine baktığımızda büyüyen
bir ekonomi görmekteyiz. Temmuz 2008’den Temmuz 2013’e
işgücümüz 24 milyon 587 binden 28 milyon 785 bine, istihdam
edilen kişi sayımız 22 milyon 163 binden 26 milyon 99 bine,
istihdam oranımız yüzde 43.6’dan yüzde 46.9’a, işgücüne
katılma oranımız yüzde 48.4’ten yüzde 51.7’ye yükselmiştir.
Kadınlarımızın iş gücüne katılma oranı ise yüzde 23.3’ten yüzde
31.6’ya çıkarılmıştır. Temmuz 2008’de % 9.9 olan işsizlik oranı
Temmuz 2013 itibariyle % 9.3 olarak gözükmektedir. Genç
işsizliğine baktığımızda ise Temmuz 2008’de %18.9 iken, Temmuz
2013’te %18 olarak gerçekleşmiştir. 15-24 yaş arası kadınlarda
işsizlik ise Temmuz 2008 itibarıyla % 19.9 iken Temmuz 2013
itibariyle %21.7 olarak gerçekleşmiştir. Kayıt dışı istihdamda da
kayda değer başarılar sağlanmıştır. 2002’de yüzde 52 olan kayıt
dışı istihdam oranı bugün yüzde 37.8’e gerilemiştir. Bunun pek

There are efforts towards increasing employability of women and
youth through the projects carried out in our country under the
financial co-operation between Turkey and the European Union.
Activities carried out through the Education priority axis of the
HRD OP directly contribute to employment. Since Turkey was
accepted as an EU candidate state, we see a growing economy
when we look at Turkey’s economy. From July 2008 to July 2013,
our workforce increased from 24 million 587 thousand to 28
million 785 thousand, the number of people employed increased
from 22 million 163 thousand to 26 million 99 thousand and our
employment rate increased from 43.6 percent to 46.9 percent, our
labor force participation rate increased from 48.4 percent to 51.7
percent. Labor force participation rate of our women increased
from 23.3 percent to 31.6 percent. The unemployment rate which
was 9.9% in July 2008, is 9.3% as of July 2013. When we look at
the youth unemployment, while it was 18.9% in July 2008, it was
18% in July 2013. While unemployment rate for women between
the ages of 15 and 24 was 19.9% as of July 2008, it was 21.7% as
of July 2013. Also remarkable success was achieved in unregistered
employment. Unregistered employment rate which was 52 percent
in 2002, declined to 37.8 percent today. This had reflections in
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çok alanda yansımaları olmuştur. 2008/2009 öğretim yılında kız
çocukları için okullulaşma oranı (ilkokul) %95.97 iken 2012/2013
öğretim yılı için bu oran %98.92 olarak gerçekleşmiştir.
Yükseköğretimdeki okullulaşma oranına bakıldığında 2008/2009
yılında kadınlar için %25.92, 2012/2013 öğretim yılında %38.61
olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizdeki okur-yazar sayısı artmış,
kadınların iş hayatına entegrasyonunda önemli gelişmeler
yaşanmış, genel olarak işsizlik oranlarında azalmalar meydana
gelmiştir. Her bir öncelik eksenimiz için AB ülkelerindeki iyi
modelleri örnek almaktayız. AB mali yardımlarının da desteğiyle
bugün ülkemizin küresel bir güç olma yolundaki etkinliğinin
arttığını görmekteyiz.
• 2007-2013 döneminin tamamlanacak olmasıyla beraber,
İKG OP’nin devamlılığının sağlanacağı 2014-2020 IPA-II
dönemiyle ilgili planlama nedir? Bütçesel boyutu, öncelik
eksenleri ile ilgili bilgi verir misiniz?
IPA II dönemi için Komisyon’un Ülke Strateji Belgesi’nde
2014-2020 dönemi tahsisatı için öngördüğü bütçenin AB
katkısı 537.000.000 Avro olarak belirlendiğini söyleyebiliriz.
Bu miktara %15 tutarında ulusal katkı ilave edildiğinde öncelik
başlıklarına toplamda 630 milyon Avro’luk bir bütçenin tahsis
edilebileceğini söyleyebiliriz. Yeni dönemde öncelik eksenleri şu
anda uyguladığımız eksenlerin çok benzer başlıklarını içermekte
olup; İstihdam, Eğitim ve İnsan Kaynakları, Sosyal İçerme
ve Sosyal Politika’ ya ilaveten ilgili kurumların müktesebat
uyumlarını da içeren kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi
projelerinin de Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulması
planlanmaktadır.
• Son olarak bütün bu projeler, sizce Türkiye ile Avrupa
Birliği arasındaki ilişkileri nasıl etkilemektedir?
AB ile yürüttüğümüz mali yardım işbirliğimizin ilişkilerimize
olumlu yönde etki sağladığını söyleyebiliriz. Özellikle 1999
yılında Helsinki Zirvesinde adaylık statüsü alındığından bu yana
TR ile AB arasındaki ilişkiler daha nitelikli olarak yürütülmeye
başlamıştır. Bu bağlamda Türkiye’deki sosyal ve ekonomik
durumun AB müktesebatıyla uyumlaştırılması için çalışmalar
yürütülmüştür. Özellikle IPA-IV kapsamındaki mali yardım ile
Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonuna
uyum hazırlıklarının yürütülmesi oldukça önemlidir. Dolayısıyla
yürütülen hibe programları sayesinde ülkemizin fon hazmetme
kapasitesi artmakta ve daha nitelikli bir beşeri sermayemiz
oluşmaktadır. Kısaca, bugünkü Türkiye’nin AB standartlarına
gün geçtikçe daha da yaklaştığını söyleyebiliriz. Bütün bu
yürütülen projeler gelişen ve değişen Türkiye’nin Avrupa Birliği
Politikalarına elbette destek olmaktadır. Çünkü bu projeler
ülkemizin her köşesindeki vatandaşlarımıza, gençlerimize

many areas. While the enrollment rate for girls (elementary
school) was 95.97% in 2008/2009 academic year, this ratio was
98.92% for 2012/2013 academic year. While the enrollment rate in
higher education for women was 25.92% in 2008/2009 academic
year, it was 38.61% in 2012/2013 academic year. The number of
literate people in our country increased, there were significant
developments in integration of women to business life, in general
unemployment rates were decreased. For each of our priority axis,
we take the best models in the EU countries as an example. We
see that today the effectiveness of our country towards becoming a
global power increases with the support of EU financial assistance.
• After completion of the 2007-2013 period, what is the plan
for 2014-2020 IPA-II period which will ensure continuity
of the HRD OP? Could you give information on budgetary
aspects and priority axes?
For IPA II period, we can say that the EU contribution of the budget
allocated for 2014-2020 period was determined as 537.000.000 Euro
in the Commission’s Country Strategy Paper. When 15% national
contribution is added to this amount, we can say that a budget
of 630 million Euro in total will be allocated to the priority axes.
In the new period, priority axes will have very similar headings
to current axes and in addition to Employment, Education and
Human Resources, Social Inclusion and Social Policy, it is planned
to implement by our Ministry institutional capacity strengthening
projects including also the alignment with the acquis of relevant
institutions.
• Finally, according to your opinion, how do all these projects
affect the relations between Turkey and the European
Union?
We can say that our financial assistance cooperation with the EU
has a positive effect on our relations. Especially since the candidate
status received at the Helsinki Summit in 1999, the relations between
the EU and Turkey have been conducted at a higher level. In this
context, there have been efforts for harmonization of the social
and economic situation in Turkey with the EU acquis. Especially
with financial assistance under the IPA-IV, conducting cohesion
preparations for the European Social Fund within the framework of
the European Employment Strategy is quite important. Therefore,
the fund absorption capacity of our country increases and our
human capital becomes more qualified through the grant schemes
carried out. We can briefly say that today’s Turkey is getting closer
to EU standards every day. All these projects conducted certainly
support the European Union Policies of developing and changing
Turkey. Because these projects contribute to our citizens, our young
people in every corner of our country, in every aspect such as
economic, sociocultural, educational.
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ekonomik, sosyokültürel, eğitim,
sağlamaktadır.

gibi her anlamda katkı

• Başkanlığınıza bağlı olarak görev yapan Proje Yönetim
Birimi ve Finansal Yönetim Birimi hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Proje Yönetim Birimi, İKG OP kapsamında finanse edilen
operasyonların teknik uygulamasından sorumlu birimimizdir.
İKG OP kapsamında imzalanan teknik yardım, mal alımı ve hibe
sözleşmelerinin ve genel olarak operasyonların ilgili programlama
ve ihale belgelerine uygun biçimde yürütülmesini sağlamakla
görevlidir. Bu kapsamda Proje Yönetim Birimi’nde görevli
Sözleşme Yöneticileri, proje faaliyetlerinin, üretilen çıktıların,
proje sonuçlarının sözleşmelere uygunluğunu izlemekte,
temin ve tasdik etmekte, gerektiğinde ilgili sözleşmelere ilişkin
değişiklik süreçlerini yönetmektedir. Her bir sözleşme ve
operasyon için düzenli olarak Başkanlığımıza sunulan raporların
teknik doğrulaması ilgili Sözleşme Yöneticileri tarafından yerine
getirilmektedir. Hali hazırda Proje Yönetim Birimi’nde Sözleşme
Yöneticisi olarak görev yapan 9 Avrupa Birliği Uzmanı/Uzman
Yardımcısı ve hibe projelerini izlemek üzere istihdam edilen 9
İzleme Uzmanı çalışmaktadır.
Finansal Yönetim Birimi ise, İKG OP kapsamında yürütülen
sözleşmelerin mali yönetiminden sorumlu birimdir. Bu
kapsamda Avrupa Birliği’nden ve Ulusal Fon’dan sağlanan
desteklerin zamanında kullanılabilmesi için planlamalar
yapmakta, fon kullanımıyla ilgili mevcut durumu ortaya koyan
periyodik mali raporlar ve harcama tahminleri hazırlamakta,
projeler için gerekli finansman kaynağını sağlamak üzere Ulusal
Fon’dan fon talep etmektedir. İKG OP kapsamında yürütülen
projelerin yüklenicilerine yapılacak ödemeleri gerçekleştirmekte,
yükleniciler tarafından gerçekleştirilen ödemelere ait fatura ve
diğer finansal belgeleri inceleyerek harcamaların AB ve ulusal
mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini kontrol etmektedir.
Söz konusu faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi için gerekli
faaliyetleri de finansal yönetim birimimiz yürütmektedir.
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• Could you please give some information about the Project
Management Unit and Financial Management Unit that
operate within the body of the Ministry?
The Project Management Unit is the unit that is responsible for
the technical implementation of the operations financed under the
HRD OP. It is responsible for the efficient implementation of the
overall operation and the technical assistance, supply and grant
contracts that are signed under the HRD OP in compliance with
the programming and tendering documents. Within this scope, the
Contract Managers in the Project Management Unit check and
approve the eligibility of the project activities, outputs, and results
according to the signed contracts and manage, when required, the
process of applied modifications to the contracts. The technical
verification of reports that are regularly submitted for each contract
and operation to our Department is conducted by the assigned
Contract Managers. In the Project Management Unit there are
currently 9 European Union Experts/Junior Experts assigned as
Contract Managers and 9 Monitoring Experts assigned to monitor
grant projects.
The Financial Management Unit is responsible for the financial
management of contracts implemented under the HRD OP. In
this scope, the required planning is made to enable the timely use
of assistance allocated by the European Union and the National
Fund. Financial reports and expenditure estimates are prepared
periodically to reveal the current situation related to the use of
funds which are requested from the National Fund to provide the
necessary financing for the projects. This Unit is in charge of the
payments to be made to the contractors for the implemented projects
under the HRD OP and checks the eligibility of expenditures in
accordance with the EU and national legislation by examining the
receipts and other financial documents related to costs paid by the
contractors. The necessary procedures are applied by the financial
management unit for keeping the accounts of these activities.

PROGRAM OTORİTESİ’NDEN GÖRÜŞLER
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Alper ZEYTUN

Bilişim ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA)
temel amacı aday ülkeleri Avrupa İstihdam Stratejisi ve Lizbon
Stratejisi çerçevelerinde Avrupa Sosyal Fonuna (European Social
Fund- ESF) hazırlamak ve gerekli yapı ve sistemleri kurmaktır.
Bahse konu yardım aracının altında planlanmış olan 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.
Başbakanlığın 2011/15 sayılı genelgesi uyarınca, T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi bileşeninden sorumlu Program Otoritesi olarak
görevlendirilmiştir. Bakanlığımızın öncülüğünde ilgili alanda
faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla 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 yer
almaktadır. Söz konusu öncelik eksenleri altında da on adet alt
hedef belirlenmiştir. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi İKG
Bileşeni kapsamında operasyonlar (“şemsiye projeler”) ve hibe
projeleri mali olarak desteklenmekte olup, proje tekliflerinin,
Operasyonel Programda belirtilen tedbirlere ve bu tedbirlerin
altında yer alan faaliyetlere uygun olması ve her tedbir için
belirlenen göstergeleri sağlaması gerekmektedir.
Bu çerçevede, Bakanlığımız Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı altında faaliyet gösteren Bilgilendirme, Tanıtım,
Teknik Yardım, İnsan Kaynakları, Bilişim Teknolojileri ve İdari
Mali İşler Birimi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında geçekleştirilen projelerin tanıtım ve
iletişim faaliyetlerini yürütmekte ve beşinci öncelik ekseni olan
Teknik Yardım kapsamında yer alan projelerin koordinasyonunu
ve uygulamasını gerçekleştirmektedir.
Bahsi geçen görev ve sorumluluklar kapsamında hazırlanan
materyaller ve gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin olarak :
• Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması, Sektörel
Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi,
Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranın Arttırılması,
Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programları için

Alper ZEYTUN

IT and Human Resources Department
Head of Department
The main purpose of the European Union (EU) Instrument for
Pre-Accession Assistance (IPA) is to prepare candidate countries
for European Social Fund (ESF) within the frameworks of the
European Employment Strategy and the Lisbon Strategy and to
establish necessary structures and systems. General objective of
the Human Resources Development (HRD) Component prepared
under the instrument for assistance mentioned above, is to support
transition to a knowledge-based economy capable of sustainable
economic growth with more and better jobs and greater social
cohesion.
In accordance with Prime Ministry Circular No. 2011/15, Ministry
of Labour and Social Security is assigned as the responsible
authority of Human Resources Development component. There
are five priority axes; employment, education, lifelong learning,
social inclusion and technical assistance within the scope of
Human Resources Development Operational Programme (HRD
OP) prepared in guidance of our Ministry with all institutions
and organizations operating in related fields. Ten measures are
specified under these priority axes. Financial assistance is provided
to operations (“umbrella projects”) and grant projects are under
Human Resources Development HRD Component and the project
proposals are required to comply with the measures specified in
the Operational Programme and with the activities under these
measures and to provide the indicators identified for each measure.
In this context, EU Coordination Department, Information,
Publicity, Human Resources, TA, IT and Administrative and
Financial Affairs Unit of our Ministry is carrying out the publicity
and communications activities of the projects implemented under
the Human Resources Development Operational Programme and
coordinating and implementing projects under Technical Assistance
which is the fifth priority axis.
Concerning the materials prepared and the activities carried out
within the scope of above-mentioned duties and responsibilities:
• A total of 38 information days are organized for Improving
the Quality of Technical and Vocational Education, Promoting
Youth Employment in Sectoral Investment Areas, Increasing
School Attendance Rates Especially For Girls, Promoting
Registered Employment Grant Schemes,
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toplam 38 bilgilendirme günü düzenlenmiş,
• 8000 Hibe Başvuru Rehberi, 9000 hibe projeleri tanıtım
broşürü, 7000 IPA tanıtım broşürü, 6000 operasyonel
program tanıtım broşürü, 3000 poster, 1000 operasyon
hazırlama rehberi, 2000 dergi, 900 adet uzmanlık tezi, 500
takvim basılmış,
• Farkındalık artırmaya yönelik 3 büyük konferans ve bir
fotoğraf yarışması düzenlenmiş,
• 1 tanıtım filmi hazırlanmış,
• Başkanlığımız çalışanlarına,
mevcut
ve
potansiyel
operasyon
faydalanıcılarına
207 adet eğitim verilmiştir.
Diğer
taraftan
Birimimiz,
Başkanlığımızın
bilgilendirme,
tanıtım faaliyetlerine ek olarak,
personel iş ve işlemleri ve bilgi
işlem yönetimini yapmaktadır.
Birimimiz,
AB
ve
Türkiye
tarafından desteklenen İKG OP’nin
etkin bir şeklide tanıtımının
yapılması ve toplumun tüm
kesimlerine ulaşabilmesini teminen
Teknik Yardım Planı, İletişim Eylem Planı ve Eğitim Stratejisinin
hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini gerçekleştirmekte,
diğer taraftan gerek Başkanlığımızın kurumsal kapasitesinin
geliştirilmesi gerekse faydalanıcılara teknik destek sağlanması
noktasında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programının Uygulanması için Teknik Destek Projelerinin
yürütülmesi faaliyetlerini yerine getirmektedir.
İKG OP kapsamında Başkanlığımız Personeline, Operasyon
Faydalanıcılarına, Hibe Faydalanıcılarına ve İzleme Ekiplerine
eğitim ve teknik yardım faaliyeti sunulması yoluyla kurumsal
kapasitelerinin artırılması, AB Görünürlük Kuralları
çerçevesinde İKG OP’ye ilişkin bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetlerinin planlanması ve düzenlenmesine yönelik faaliyetler
gerçekleştirilmekte olup, ayrıca Avrupa Birliği Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı Bülteninin hazırlanması, haftalık olarak
Başkanlığımızı ilgilendiren konularda Başkanlık makamına basın
bülteninin hazırlanması, İKG OP kapsamında yapılacak tüm
kurumsal kapasite artırma çalışmalarına ait doğrudan harcama
bütçesi ödemelerinin yönetilmesinden de birimimiz sorumlu
bulunmaktadır. Ayrıca, teknik yardım projesi kapsamında üçer
aylık periyotlarla yılda 4 sayı olmak üzere, Türkçe ve İngilizce
olarak iki dilde İKG Haber adlı bir dergi hazırlanmaktadır.
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• 8000 Grant Application Guides, 9000 grant projects brochures,
7000 IPA brochures, 6000 operational program information
brochures, 3000 posters, 1000 operation preparation guides,
2000 magazines, 900 postgraduate theses, 500 calendars were
printed,
• 3 large conferences and a photo contest were organized for
increasing awareness,
• 1 promotional movie was prepared,
• 207 trainings were provided to the employees of our
Department, to existing and potential operation beneficiaries.
Our unit is also conducting the
personnel work and operations and
IT management in addition to the
information and publicity activities
of our Department.
Our unit is conducting the
preparation and implementation
activities of Technical Assistance
Plan, Communication Action Plan
and Training Strategy in order to
ensure that the HRD OP supported
by the EU and Turkey is promoted
in an effective manner and reach
all sections of the community and also carries out activities of
Technical Assistance Projects for implementing Human Resources
Development Operational Programme for both developing the
institutional capacity of our Department and providing technical
assistance to the beneficiaries.
Within the scope of HRD OP, activities are carried out for increasing
institutional capacity by providing training and technical assistance
to our Department Personnel, Operation Beneficiaries, Grant
Beneficiaries and Monitoring Teams, planning and organizing
information and promotion activities for the HRD OP within the
framework of EU Visibility Rules and our unit is also responsible
for preparing European Union Coordination Department Bulletin,
preparing press releases on a weekly basis for the Department
regarding matters concerning the Department, managing the direct
spending budget payments of all institutional capacity building
activities within the scope of the HRD OP. In addition, under
the technical assistance project, a magazine called HRD News is
prepared in English and Turkish as 4 issues per year in 3 months
periods.
Since our Department is conducting the tender processes within
the scope of EU Financial Assistance, IT system is managed
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Başkanlığımızın AB Mali Yardımları kapsamındaki ihale
süreçlerini de yürütmesi sebebiyle, bilgi işlem sistemi Bakanlık
bilgi işlem altyapısından bağımsız olarak, Başkanlığımızda görevli
AB Uzman Yardımcıları tarafından yönetilmektedir. Birimimiz
altında yapılanan bilgi işlem ekibimiz Doküman Yönetimi ve
Hibe İzleme sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi, Başkanlık
tarafından ihtiyaç duyulabilecek yazılımların belirlenmesi ve etkin
hale getirilmesi, sunucuların bakım onarımı, yedekleme, e-posta
hizmetleri, aktif dizin yönetimi, web sitesinin güncellenmesi,
bakımı ve ilgili uç kullanıcı problemleri konusunda teknik
destek sağlanmasından sorumludur. Ayrıca Bakanlığımızın web
sitesinde bulunan Başkanlığımıza ait sayfanın güncellenmesi
de yapılmaktadır. Bunlara ilaveten Teknik yardım projeleri
kapsamında bir yönetim bilgi sisteminin kurulması (MIS)
konusunda destek sağlanmaktadır.
İnsan kaynaklarından sorumlu ekibimiz ise yeni personel
alım süreci ve işe alım süreçleri, personel özlük işlemleri,
sözleşmeli personel alım süreci ve özlük işlemlerinin takibini
yapmakta, performans değerlendirmesi, iş yükü analizi ve yıllık
eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerini
yürütmektedir. Başkanlığımızın Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı
Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliğindeki usuller
çerçevesinde tez ve yeterlik çalışmalarının takibi sağlanmaktadır.
Birimimiz, AB Uzman ve Uzman Yardımcılarının yanı sıra,
idari memurlar,4857 sayılı İş Kanunu kapsamında görev yapan
doğrudan harcama bütçesinden finanse edilen sözleşmeli
personel ve özel bir danışmanlık şirketi bünyesinde çalışan
teknik yardım ekibinden oluşan bir kadroyla görevlerini yerine
getirmekte olup, Başkanlığımızın idari işlerinin planlama ve
koordinasyonu da tarafımızca takip edilmektedir.
Gelecek dönemde de benzer şekilde teknik yardım projeleri
aracılığı ile bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması,
Başkanlığımız Personeline, mevcut ve potansiyel Operasyon
Faydalanıcılarına, Hibe Faydalanıcılarına ve İzleme Ekiplerine
verilen eğitimlerin devamı öngörülmektedir.

independently from the IT infrastructure of the Ministry, by Assistant
EU Experts employed in our Department. Our IT team formed
under our unit is responsible for providing technical assistance in
the use and development of Document Management and Grant
Monitoring systems, identification and activation of software that
may be needed by the Department, server maintenance and repair,
backup, e-mail services, active directory management, updating
and maintaining the website, and on related end user problems.
Also the webpage of our Department in the website of our Ministry
is being updated. In addition to these, support provided in the
establishment of a management information system (MIS) within
the scope of Technical assistance projects.
Our team responsible for the human resources tracks new staff
recruitment process and monitors the recruitment processes,
employee personnel procedures, contract staffing processes and
personnel procedures, and conducts performance evaluation,
workload analysis and annual training plan preparation and
implementation processes. Thesis and qualification activities of
our Department within the framework of the procedures in the
Ministries and the Prime Ministry Affiliates European Union
Expertise Regulation are monitored.
Our unit is carrying out its duties with a staff consisting of EU
Experts and Assistant EU Experts, as well as administrative
officers, contract staff serving under Law No 4857 and funded from
direct spending budget, and a staff that consists of the technical
assistance team employed within a private consulting company
a private consulting firm and planning and coordination of the
administrative work of our Department are monitored by us.
It is projected to carry out information and publicity activities in
future periods in a similar manner through technical assistance
projects, and to continue the training provided to Department Staff,
existing and potential Operation Beneficiaries, Grant Beneficiaries
and the Monitoring Teams.
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Avrupa Birliği İşleri - Uluslararası Projeler Daire
Başkanlığı
Daire Başkanı

Cengiz AYDEMİR

EU Affairs - International Projects Department
Head of Department

1959 yılında başlayan ve zaman zaman kesintilere uğrayan ancak
14 Nisan 1987 tarihinde Ülkemizin üyelik başvurusu ile yeni bir
ivme kazanan AB ile ilişkilerimiz çerçevesinde Bakanlıklarda
ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler
Kurulmasına Dair 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
3146 sayılı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun” da değişiklik yapılarak “Ana Hizmet
Birimleri” başlıklı bölüme (12/A maddesi) “Avrupa Topluluğu
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı” ilave edilmiş ve 16 Mayıs 1989
tarihli makam onayı ile Başkanlığımız kurulmuştur.

Within the scope of our relations with the EU, which started in
1959 and suffered occasional interruptions but accelerated with the
membership application of our country on 14 April 1987, Law No
3146 “On the Organization and Duties of the Ministry of Labour
and Social Security” was amended with Decree Law No 367 on
the Establishment of Units Related with the European Community
in the Ministries and their Affiliates and “European Union
Coordination Department” was added to the section titled “Main
Service Units” (article 12/A) and our Department was established
with the approval dated 16 May 1989.

Başkanlığımız, 367 sayılı KHK ile getirilen düzenleme uyarınca
“Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına giren konularda,
Avrupa Birliği (AB) ile ilgili hususların koordinasyonunu
sağlamak, AB ile ilişkilerden sorumlu Bakanlığın koordinasyon
çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda Hükümetin genel
politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve
uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek” ten sorumludur.

In accordance with the regulation introduced with Decree Law No
367, our Department is responsible for “ensuring coordination of the
European Union (EU) related issues in matters within the scope of
the duty and field of activity of our Ministry, assisting coordination
efforts of the Ministry responsible for the affairs with the EU, taking
measures for implementing the Government’s overall policy in this
area and carrying out activities regarding harmonization and
implementation”.

2007 yılından itibaren Başkanlığımız AB Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracının (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
(İKG) Bileşeni kapsamındaki fonların yönetiminden sorumlu
olan Bakanlığımız adına bu alandaki AB projelerinin
programlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi,
ihale süreçlerinin yürütülmesi gibi görevler de yerine getirmeye
başlamıştır. Söz konusu süreçte, Başkanlığımız görev ve personel
itibariyle kurumsal kapasitesini geliştirmiş ve yeni alt birimler
oluşturmuştur. Buna kapsamda, kanunda AB ile ilişkilere yönelik
olarak belirlenen görevler AB İşleri Birimi tarafından yerine
getirilmeye başlanmıştır.
Ana hatlarıyla AB Biriminin görev ve sorumlulukları üç başlık
altında toplanabilir:
1. AB ile Müzakere ve Uyum Süreci

3 Ekim 2005 tarihi ile birlikte ülkemiz “Aday Ülke” konumundan
“Katılımcı Ülke” konumuna geçmiş olup Bakanlığımız başta
19 no’lu Sosyal Politika ve İstihdam ile 2 no’lu İşçilerin Serbest
Dolaşımı Fasılları olmak üzere sorumlu olduğu 13 Müktesebat
Faslında müzakere sürecine ilişkin çalışmalarının yürütülmesi ve
koordinasyonundan sorumludur.
Müzakere süreci ile bağlantılı olarak AB Komisyonu ile
Bakanlığımız arasında yürütülen “7 no’lu Bölgesel Gelişme,
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Since 2007, our Department has also started to carry out tasks on
behalf of our Ministry responsible for managing the funds under
the EU Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Human
Resource Development (HRD) Component, such as programming,
implementation, monitoring and evaluation, conducting tender
processes of EU projects in this field. During this process, our
Department has developed its institutional capacity in terms of
tasks and staff and new sub-units has been established. In this
context, the tasks determined in the law regarding the relations
with the EU have been fulfilled by the EU Affairs Unit.
Tasks and responsibilities of the EU Unit can be outlined under
three headings:
1. Negotiation and Harmonization Process with the
EU

Our country’s status changed from “Candidate Country” to
“Participating Country” as of 3 October 2005 and our Ministry
is responsible for conducting and coordinating the activities
regarding the negotiation process in 13 Acquis Chapters under
its responsibility, especially Chapters No 19 - Social Policy and
Employment and No 2 - Free Movement of Workers.
With regard to the negotiation process, besides preparing our
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Sosyal Politika ve İstihdam
Alt Komitesi Toplantıları” için
Bakanlığımız adına ilgili birimlerin
koordinasyonunu ile katkılarımızın
oluşturulması,
toplantı
hazırlıklarının yapılmasının ve
toplantılara katılım sağlanmasının
yanı sıra Bakanlığımızın görev
alanına giren ilgili diğer alt
komite toplantılarına da katkı
sağlanmaktadır.
AB İşleri Birimi; AB müktesebat
uyum çalışmaları kapsamında
Başkanlığımız gerek Bakanlığımız
birimleri ve bağlı kuruluşlarımız gerekse sair kamu kurum
ve kuruluşları tarafından iletilen taslak mevzuat hakkında
AB normlarına uygunluk bakımından görüş oluşturulması,
hazırlanan taslak mevzuata ilişkin gerek Bakanlığımız bünyesinde
gerekse sair kurumlarda oluşturulan komisyon çalışmalarına
katılım sağlanması, Bakanlığımızın görev ve sorumluluk
alanında yer alan hususlarda ayrıntılı karşılaştırmalı mevzuat
uyum tablolarının hazırlanması, Bakanlığımız görev alanına
giren ilgili AB müktesebatının ve ulusal mevzuatımızın Türkçe
ve İngilizce çevirilerinin yapılmasından sorumludur.
Söz konusu birim mevzuat uyum çalışmaları kapsamında
ayrıca, Bakanlığımızın Ulusal Programla ilgili taahhütlerini
yerine getirmek üzere Bakanlığımızın ilgili birimleri ve bağlı
kuruluşları, Avrupa Birliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sosyal taraflarla ve sivil toplum
örgütleriyle, ayrıca başta AB Komisyonu olmak üzere AB kurum
ve kuruluşlarıyla etkin koordinasyon sağlanmaktadır.
2. Topluluk Programlarına Katılım ve Diğer Fon
Kaynaklarının Kullanımı

AB’nin sosyal politika alanındaki Avrupa Birliği Topluluk
Programı olan İstihdam ve Sosyal Dayanışma Topluluk Programı
(PROGRESS) programına katılım sağlanması ve bu programlar
kapsamdaki faaliyetlerin yürütülmesi, bu faaliyetler için Bakanlık
birimleri ve bağlı ve ilgili kuruluşlarının yanı sıra ilgili tüm kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sosyal taraflar ve
üniversiteler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve
bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesinden AB İşleri Birimi
sorumludur.
Ayrıca, uygulandığı ülkelerde iş gücünün sahip olduğu
becerilerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunan PIAAC
(Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Uygulanması Programı)

contributions, making meeting
preparations and participating
the meetings in coordination with
relevant units on behalf of our
Ministry for “Sub-Committee No 7
on Regional Development, Social
Policy and Employment Meetings”
held between the EU Commission
and our Ministry, contribution
is provided also to other relevant
subcommittee meetings within the
responsibility of our Ministry.
EU Affairs Unit of our Department
is responsible for forming opinion
in terms of compliance with the EU norms on draft legislation
communicated by the units of our Ministry and our affiliates and
other public institutions and organizations within the scope of
the EU acquis alignment efforts, participating in the commissions
on the the draft legislation prepared established both within our
Ministry and other institutions, preparing detailed comparative
legislation alignment tables on matters within the authority and
responsibility of our Ministry, providing Turkish translations of
relevant EU acquis and English translations of national legislation
under the responsibility of our Department.
Within the scope of the legislation alignment efforts of the unit,
also effective coordination with relevant units of our Ministry
and affiliated organizations, related public institutions and
organizations, especially the Ministry for EU Affairs, social partners
and civil society organizations, as well as related EU institutions
and organizations, especially with the European Commission is
ensured to fulfill the commitments of our Ministry regarding the
National Programme.
2. Participation in Community Programmes and Use
of Other Funding Sources

EU Affairs Unit is responsible for participating in the European
Union Community Programme, the EU programme in the field of
the social policy Employment and Social Solidarity Community
Programme (PROGRESS) programme, and carrying out the
activities within the scope of these programs, ensuring required
coordination between the Ministry units and subsidiaries and
related organizations, as well as all relevant public institutions and
agencies, non-governmental organizations, social partners and
universities for these activities, and conducting awareness activities.
Moreover, activities are carried under PIAAC (Programme for the
International Assessment of Adult Competencies) the programme
which aims to integrate the skills of the adult population of the
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kapsamında yapılan çalışmalar bakanlığımız tarafından
yürütülmektedir. Bu çerçevede iş gücünün niteliği ile ilgili veri
edinilmesine, meslek standartları oluşturulmasına, eğitim ve
öğretim programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak
amaçlanmaktadır.
Topluluk Programlarına ek olarak AB’nin aday ülkelere sağladığı
kısa süreli teknik yardım programlarından biri olan TAIEX
kapsamında AB Müktesebatı ile ilgili olarak Bakanlığımız
birimlerince yapılan uzman desteği, seminer ve çalışma
ziyaretine yönelik başvuruların ön incelemesi yapılarak onay için
AB Bakanlığına iletilmektedir.
3. Politika Oluşturma ve Koordinasyon Çalışmaları

AB istihdam ve sosyal içerme alanındaki stratejilerine uyum
çalışmaları kapsamında İstihdam ve Sosyal Reform Programının
(ESRP) ilgili tüm tarafların katkılarıyla hazırlanması, bu alana
ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili tüm tarafların aktif
katılımının ve koordinasyonunun sağlanması konusunda AB
İşleri Birimince çalışmalar yürütülmektedir. İstihdam, sosyal
içerme ve insan kaynakları ve beceriler alanlarındaki mevcut
durum, sorun alanları, politikalar ve taahhütlerimize yer
verecek belgenin yazım çalışmaları ilgili kurumların katkıları
ile başlatılmış olup, 2014 yılı ilk yarısında tamamlanması
öngörülmektedir.
Avrupa Komisyonunca yıllık olarak hazırlanan İlerleme Raporuna
ve AB Bakanlığınca hazırlanan Türkiye İlerleme Raporuna
Bakanlığımızın görev alanına giren konularda Bakanlık ilgili
birimlerinin görüşleri de alınarak gerekli katkı sağlanmaktadır.
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labor force into the economy.
In addition to the Community Programs, within the scope of
TAIEX which is one of the short-term technical assistance programs
provided by the EU to the EU candidate countries, preliminary
examination of expertise, workshop and study visit applications
made by our ministry units regarding EU Acquis is carried out and
transmitted to the Ministry for EU Affairs for approval.
3. Policy-Making and Coordination Studies

EU Affairs Unit conducts activities within the scope of harmonization
efforts with the EU employment and social inclusion strategies,
for preparing the Employment and Social Reform Programme
(ESRP) with the contribution of all concerned parties, conducting
activities related to this field, ensuring active participation and
coordination of all parties involved. Preparation of the document
that will explain the current situation, problem areas, policies and
our commitments in the areas of employment, social inclusion and
human resources and skills has been initiated with the contribution
of relevant institutions and it is expected to be completed in the first
half of 2014.
Required contribution is provided for the Progress Report prepared
annually by the European Commission and Turkey’s Progress
Report prepared by the Ministry for EU Affairs in matters under
the responsibility of our Ministry by obtaining the opinions of
relevant units of the Ministry.
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Murat AKSOY

Avrupa Birliği Mali Yardımları Daire Başkanlığı
Daire Başkanı

Murat AKSOY

EU Financial Funds Department
Head of Department

İhale Yönetim Birimi

Procurement Unit

İnsan Kaynakları Operasyonel Programı kapsamında hazırlanan
operasyonların hazırlık süreci Başkanlığımız İhale Yönetim
Birimi ile faydalanıcı kurumun operasyonların temel hazırlık
belgesi olan Operasyon Tanımlama Belgesi’nin hazırlanması ile
başlamaktadır. Birimimiz uzmanlarının rehberliğinde operasyon
faydalanıcı kuruluşlar tarafından hazırlanan Operasyon
Tanımlama Belgesi’nde Operasyonların temel faaliyetleri, bu
faaliyetler ile ulaşılacak hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için
kullanılacak sözleşme tipleri (Hizmet Alımı, Mal Alımı, Hibe)
ve talep edilecek fon miktarı kararlaştırılmaktadır. Söz konusu
belgeler Başkanlığımızın Kalite Uygunluk ve Kontrol Birimi
onayı sonrasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun
onayına sunulmaktadır. Operasyon Tanımlama Belgesinin
onaylanmasının ardından söz konusu sözleşme tipleri için
ihale dosyalarının hazırlığı süreci İhale Yönetimi Birimi
uzmanları tarafından yürütülmektedir. İhale duyurularının
ve/veya dosyalarının onaylanması ve Avrupa Komisyonu’nca
yayınlanmasının ardından değerlendirme süreci Değerlendirme
Komitesi Başkanı ve Sekreteri sıfatıyla birimimiz uzmanlarının
yer aldığı yararlanıcı kurumlar tarafından belirlenen
Değerlendirme Komiteleri aracılığıyla yürütülmekte olup,
değerlendirme sonucunda başarılı olan teklif sahipleri ile
sözleşmelerin imzalanması birimce koordine edilmektedir.

The preparation process of the operations prepared within the scope
of Human Resources Development Operational Programme starts
with preparation of Operation Identification Sheet which is the main
preparation document for operations by the Procurement Unit and
the beneficiary institution. In the Operation Identification Sheet
prepared by the operation beneficiary institutions under guidance
of the experts of our unit, main activities of the Operations,
targets to be achieved with these activities and types of contracts
(Service Procurement, Supply Procurement, Grant) to be used to
achieve these goals and the amount of funding to be requested are
determined. These documents are submitted for the approval of
Delegation of the European Union to Turkey after the approval of
our Quality Assurance and Control Unit of our Department. After
the approval of the Operation Identification Sheet, preparation
process of tender dossiers for the contract types in question is carried
out by Procurement Unit experts. After the approval of tender
announcements and/or files and publication by the European
Commission, the evaluation process is carried out through the
Evaluation Committees determined by the beneficiary institutions,
where experts of our unit serve as the Chairman and Secretary of
the Evaluation Committee and at the end of the evaluation, signing
the contracts with the successful bidders is coordinated by the unit.

Başkanlığımız yönetiminde sürdürülen bütün ihaleler doğrudan
Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri’ne (PRAG) tabi
olup istisnai haller haricinde Kamu İhale Mevzuatı hükümleri
uygulanmamaktadır. Birimimiz uzmanları bu kapsamda
değerlendirme ve sözleşme süreçlerinin PRAG’a, Avrupa Birliği
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmalar ve Avrupa
Birliği’nin ihale ve sözleşme sürecine dair yayınladığı yönergelere
uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olup, süreçlerin tamamı
ilgili Türk ve Avrupa Birliği makamlarının denetimine tabi
bulunmaktadır. Tabi olunan ihale mevzuatının yabancı dilde
olmasına ek olarak, belge hazırlığı, değerlendirme ve sözleşme
süreçleri ve bu süreç içerisinde yapılan yazışmaların tamamı
İngilizce olarak yürütülmektedir.
Başkanlığımız İhale Yönetim Birimi’nde halihazırda 20 ihale

All tenders under the management of our Department are directly
subject to the Practical Guide to EU Procurement Procedures
(PRAG) and provisions of the Public Procurement Legislation do
not apply except for exceptional circumstances. Experts of our unit
are responsible for conducting the evaluation and contract processes
in this context, in accordance with PRAG, agreements between the
EU and the Republic of Turkey and the directives published by the
EU on tendering and contracting process, and all of the processes
are subject to the supervision of relevant Turkish and European
Union authorities. In addition to subjected procurement legislation
being in foreign language, document preparation, evaluation and
contracting processes and all correspondences in this process are
carried out in English.
Currently 20 procurement experts are working in the Procurement
Unit of our Department and all operation ideas to be proposed
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uzmanı çalışmakta olup, İnsan
Kaynakları Operasyonel Programı
altında
Başkanlığımıza
teklif
edilecek tüm operasyon fikirleri
İhale Yönetim Birimince titizlikle
incelenmektedir.

under the Human Resources
Development
Operational
Programme are carefully examined
by the Procurement Unit.

Kalite Uygunluk ve Kontrol
Birimi

The essential role of Quality
Assurance and Control Unit within
the EU Coordination Department is
to ensure that the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) funds,
the operations conducted within
this scope are in accordance with
EU rules and national legislation,
IPA Implementing Agreement and written procedures of the
Department. The control of all documents to be forwarded to the
Delegation of the European Union to Turkey regarding the tenders
especially for service procurement, supply procurement and grant
components in terms of form and content is carried out by this
unit. Also participating in the evaluation phase of the tenders as an
observer, recording rejection rates of the tender dossiers submitted
to the approval of the Delegation of the European Union to Turkey
and analyzing those rejections are duties of Quality Assurance and
Control Unit.

Kalite Uygunluk ve Kontrol
Biriminin AB Koordinasyon Daire
Başkanlığı dâhilindeki esas görevi
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA) kaynaklarının, bu kapsamda
sürdürülen operasyonların AB
kuralları ve ulusal mevzuata, IPA Uygulama Anlaşmasına ve
Başkanlığın yazılı usullerine uygun bir şekilde yürütülmesinin
sağlanmasıdır. Özellikle hizmet alımı, mal alımı ve hibe
bileşenleri için yapılacak olan ihalelere ilişkin AB Delegasyonuna
iletilecek olan bütün belgelerin şekil ve içerik bakımından
kontrolü bu birimce gerçekleştirilmektedir. Ayrıca söz konusu
ihalelerin değerlendirme aşamasında gözlemci olarak katılma,
AB Delegasyonunun onayına sunulmuş ihale dosyalarının red
oranlarını kaydetme ve bu redlerin analizini yapma görevi de
Kalite Uygunluk ve Kontrol Birimine verilmiştir.
AB Delegasyonuna ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’ne
sunulması gereken Yıllık Yönetim Beyannamesi, Red Oranları
Analizi, Genişletilmiş Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Yol
Haritası (E-DIS Roadmap) gibi belgelerin hazırlanması Birimin
görevleri arasındadır. Birim ayrıca Başkanlığın diğer ilgili
birimlerince hazırlanan Sektörel Yıllık Rapor, Anaakımlaştırma
Stratejisi gibi belgelerin hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Kalite Uygunluk ve Kontrol Biriminin; Başkanlığın kullanacağı
kurum içi prosedürlerin hazırlanmasında öneriler vermek ve
hazırlanmış belgeleri kontrol etmek; problem çözme süreçleri,
iyi-kötü örnekler, açıklayıcı özetler gibi hususlarda tavsiyelerde
bulunmak, Daire Başkanı ve daha üst düzeydeki makamlara
danışmanlık hizmeti vermek gibi görevleri de bulunmaktadır.
Başkanlığımız Kalite Uygunluk ve Kontrol Biriminde 3 AB
Uzman/Uzman Yardımcısı ve 1 Kalite Uzmanı olmak üzere
toplamda 4 uzman görev yapmaktadır.
Program Yönetim, İzleme ve Değerlendirme Birimi

Başkanlığımız Program Yönetim, İzleme ve Değerlendirme Birimi,
IPA kapsamında hazırlanacak operasyonlar için temel teşkil eden
ve mali yardımların hangi alanlarda kullanılacağını belirleyen
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının
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Quality Assurance and Control
Unit

Preparation of documents such as Annual Governance Statement,
Rejection Rates Analysis, Extended Decentralized Implementation
System Roadmap (E-DIS Roadmap) that should be submitted to
the Delegation of the European Union to Turkey and the National
Authorization Officer are among the tasks of the Unit. The Unit
also contributes to the preparation of documents such as Sectoral
Annual Report, Mainstreaming Strategy prepared by the other
related units of the Department.
There are also other duties of the Quality Assurance and Control
Unit such as making suggestions in preparing the internal
procedures to be used by the Department and checking the
documents prepared; making recommendations in matters such
as problem solving processes, good and bad examples, descriptive
summaries, providing advisory service to the Head of Department
and higher-level authorities.
A total of 4 experts, 3 EU Experts/Assistant Experts and 1 Quality
Expert, are appointed at the Quality Assurance and Control Unit
of our Department.
Programme Management, Monitoring and Evaluation Unit

Programme Management, Monitoring and Evaluation Unit of our
Department is responsible for writing and overall coordination
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(İKG OP) yazılmasından ve genel koordinasyonundan
sorumludur. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınan bilgiler ve
Bölgesel İhtiyaç Analizi çalışmaları doğrultusunda İKG OP’de
değişiklik ve güncellemeler yapılması Birimin görevleri arasında
yer almaktadır. Birim sözkonusu programlama faaliyetlerinin
yanısıra İKG OP kapsamında desteklenen operasyonların izleme
ve değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda
mali desteklerin İKG OP öncelikleriyle uyumluluğunu ve
etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını temin
etmek amacıyla ilgili kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda
izleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Uygulanmış projeler
ve operasyonların incelenerek olumlu ve olumsuz hususların
belirlenmesi ve gelecek programlama süreçleri için girdi
sağlanması ise Birimin değerlendirme faaliyetleri arasında
yer almaktadır. Değerlendirme çalışmalarında ortaya çıkan
bulgulardan faydalanmak suretiyle ilerleyen dönemlerde
uygulanacak operasyonlarda fonların daha çok ihtiyaç duyulan
bölgelerde daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak
bir Proje Havuzu oluşturulması Birimin görevleri arasında
yer alan bir başka çalışmadır. Birim aynı zamanda program
uygulamaları sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin saptanarak
yaygınlaştırılmasını amaçlayan stratejilerin belirlenmesinden
sorumludur.

of the Human Resources Development Operational Programme
(HRD OP) that is the basis for the operations to be prepared within
the scope of IPA and that specifies the areas which the financial
assistance will be used. Making changes and updates in the HRD
OP in line with the information received from relevant institutions
and organizations and Regional Needs Analysis studies is among
the duties of the Unit. The unit carries out the monitoring and
evaluation activities of the operations supported under the HRD
OP as well as the programming activities in question. In this
context, it conducts the monitoring activities in accordance with
the relevant rules and regulations in order to ensure that the
financial assistance is compliant with the priorities of the HRD
OP and is used effectively, efficiently and in a sustainable manner.
Examining the implemented projects and operations, identifying
positive and negative aspects and providing input for future
programming processes are among the evaluation activities of the
Unit. Establishing a Project Pipeline that will enable the funds to be
used more effectively at regions where they are needed more in the
operations to be implemented in the upcoming periods, by utilizing
the findings revealed in the evaluation studies is another piece of
work among the duties of the Unit. The Unit is also responsible for
determining the strategies aiming to identify and disseminate good
practices arising as a result of the program implementations.

Başkanlığımız Program Yönetim, İzleme ve Değerlendirme
Biriminde AB Uzman/Uzman Yardımcısı olmak üzere toplamda
6 uzman görev yapmaktadır.

At the Programme Management, Monitoring and Evaluation
Unit of our Department, 6 experts are appointed as EU Experts/
Assistant Experts.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Sn. Halil Etyemez
Roman Dernekleriyle Buluştu

Ministry of Labour and Social Secuity
Deputy Minister Mr. Halil Etyemez
Met with Roma NGOs

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG
OP) kapsamında öncelikli hedef gruplar arasında kabul edilen
Roman vatandaşların temsil edildiği sivil toplum kuruluşlarının,
Avrupa Birliği – Türkiye mali işbirliği kapsamında sağlanan
fonlardan etkin şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla,
13-14-15 Mayıs tarihlerinde Ankara Hilton Otel’inde, Roman
derneklerine yönelik “Proje Hazırlama Eğitimi” verildi.

“Project Preparation Training” was provided for Roma associations
at Ankara Hilton Hotel on 13-14-15 May in order to ensure that
the civil society organizations representing the Roma citizens
considered among the priority target groups under the Human
Resources Development Operational Programme (HRD OP)
effectively benefit from the funds provided within the framework of
financial cooperation between European Union and Turkey.

75 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimin son gününde
düzenlenen sertifika törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
Yardımcısı Halil Etyemez ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Mali İşbirliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölüm Başkan
Yardımcısı, Birinci Katip Virve Vimpari katıldı.

Deputy Minister of Labour and Social Security Halil Etyemez and
the Delegation of European Union to Turkey Financial Cooperation,
Infrastructure, Social and Regional Projects Department Vice
President, First Secretary Virve Vimpari attended to the certificate
ceremony organized on the last day of the training that took place
with 75 attendants.

Törende konuşan Vimpari; Romanların bin yıldan uzun bir
süredir Avrupa medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu
belirtirken, Avrupa Birliği’nin Romanların maruz kaldıkları
önyargı ve eşitsizlikleri dikkate aldığını ve bunlara karşı mücadele
edildiğini söyledi.
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Speaking at the ceremony, Ms. Vimpari said that Roma people
is an integral part of the European civilization for more than
one thousand years and the European Union is considering the
prejudice and inequality that the Roma people are exposed to and
there is a combat against these.

BİLGİLENDİRME GÜNLERİ VE EĞİTİMLER
INFORMATION DAYS AND TRAININGS

2009 yılı Aralık ayında Türk hükümetinin başlattığı “Roman
Açılımı” sürecinden duyduğu memnuniyeti vurgulayan Vimpari,
“Bu eğitimin, Roman vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak
projeler hazırlamak ve yeni ortaklıklar kurmak için sizlere yararlı
bilgiler sağlamış olduğunu umuyorum. “diyerek sözlerine son
verdi.
Vimpari’nin ardından konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakan Yardımcısı Sn. Halil Etyemez, “Toplumumuzdaki
dezavantajlı gruplar arasında yer alan Roman Vatandaşlarımız
için barınma, istihdam, eğitim, sağlık, önyargılar ve dışlanma
gibi pek çok sorunun çözümü adına devlet olarak önemli adımlar
attık ve atmaya devam ediyoruz.” dedi. Verilen hizmetleri kısaca
özetleyen Etyemez, “Tüm bunları sizlerle kurduğumuz samimi
diyalog ortamında birlikte başardık” dedi. Proje Hazırlama
Eğitimi’nde emeği geçenlere teşekkür eden Etyemez, eğitimde
tesis edilen dostluk ve işbirliği ortamının daim olması temennisi
ile sözlerini sonlandırdı.
Etkinliğin sonunda, Etyemez ve Vimpari tarafından eğitimine
katılan Roman dernekleri temsilcilerine sertifika verildi.

Ms. Vimpari emphasized her satisfaction with the “Roma Initiative”
process launched by the Turkish government in December 2009 and
concluded her speech as “I hope this training has provided useful
information for preparing projects that meet the needs of Roma
citizens and building new partnerships.”
Deputy Minister of Labour and Social Security Mr. Halil Etyemez
who gave his speech after Ms. Vimpari, said, “We have taken
and continue to take significant steps as the State for solving
many problems such as housing, employment, education, health,
prejudice and exclusion for our Roma citizens who are among the
disadvantaged groups in our society”. Mr. Etyemez briefly outlined
the services provided and said “we achieved all these together in the
friendly dialogue environment established with you”. Mr. Etyemez
thanked to those who contributed to the Project Preparation
Training and concluded his speech with the wish that the friendship
and cooperation environment established during the training will
be everlasting.
At the end of the event, certificates were given to the representatives
of Roma associations participated in the training by Mr. Etyemez
and Ms. Vimpari.
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Kayıtlı İstihdamın Teşviki - ll
Hibe Programı
Bilgilendirme Günleri

Promoting Registered
Employment - ll Grant Scheme
Information Days

ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi bünyesinde
yürütülen İKG OP kapsamında, Kayıtlı İstihdamın Teşviki-II
Hibe Programı’nın tanıtılması amacıyla 6 ilde bilgilendirme
günleri düzenlendi.

Information days were organized in 6 provinces for introducing
Promoting Registered Employment-II Grant Scheme under
the HRD OP conducted within the MoLSS European Union
Coordination Department.

Söz konusu etkinliklerde, ilgili kurum ve kuruluşlara hibe
programının tanıtımı yapıldı ve başvuru koşulları açıklandı.
Etkinlik sonrasında, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe
ve Tanıtım Projesi (İKG-HİT) uzmanları tarafından proje
başvurusu yapmak isteyen kurum ve kuruluş temsilcilerine iki
gün süreyle “Proje Hazırlama Eğitimi” verildi.

During said events, the grant program was introduced and
application requirements were explained to concerned institutions
and organizations. After the event, two days “Project Preparation
Training” was delivered to institution and organization
representatives who want to make project applications, by Human
Resources Development - Grants and Promotion Project (HRDGP) experts.

Ankara, Gaziantep, Bursa, Kars ve Muğla illerinde gerçekleştirilen
etkinliklere toplam 674 kişi katıldı. Bu katılımcıların 386’sı
etkinlik sonrasında düzenlenen eğitimlere katılarak sertifika
almaya hak kazandı.
İKG OP “İstihdam Önceliği” çerçevesinde, Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) ile birlikte uygulanacak olan hibe programı
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A total of 674 persons participated in the activities in Ankara,
Gaziantep, İzmir, Bursa, Kars and Muğla provinces. 386 of these
participants attended the training organized after the event and
awarded certificates.
Within the framework of HRD OP “Employment Priority”, under

BİLGİLENDİRME GÜNLERİ VE EĞİTİMLER
INFORMATION DAYS AND TRAININGS

kapsamında kayıt dışı işçilerin, tehlikeli işlerde çalışan ve işsiz
kalma riski bulunan kadın ve erkeklerin, evde çalışan kadınların,
serbest meslek sahiplerinin ve benzeri hedef grupların
istihdamda kayıtlı olmalarını sağlayacak çalışmalar yürütülmesi
hedefleniyor.

the grant programme to be implemented with Social Security
Institution (SSI), it is aimed to conduct studies to ensure informal
workers, men and women employed in hazardous works and at risk
of becoming unemployed, women working at home, self-employed
persons and other target groups to be registered in employment.

10,4 milyon Avroluk bir bütçe ile uygulanacak programda, her
proje için 150 bin Avro ile 300 bin Avro arasında hibe desteği
sağlanacak. İstihdam alanında faaliyet gösteren ve kar amacı
gütmeyen tüzel kişilik sahibi kurum ve kuruluşlar tarafından
kayıt dışı istihdamla mücadeleye yönelik tasarlanan projeler
hibelerden yararlanabilecek.

The programme to be implemented with a budget of 10.4 million
Euros, each project will be provided with a grant of 150.000
to 300.000 Euros. Projects designed to combat unregistered
employment by non-profit institutions and organizations with
legal entity operating in the field of employment will be able to
benefit from the grants.

İller

Ankara

Bursa

Trabzon

Kars

Muğla

Gaziantep

Provinces

2-3-4
Eylül

4-5-6
Eylül

4-5-6
Eylül

9-10-11
Eylül

9-10-11
Eylül

11-12-13
Eylül

Dates

Bilgilendirme Günü
Katılımcı Sayısı

163

166

95

82

60

108

Eğitim Katılımcı Sayısı

114

83

38

32

37

82

Tarihler

Ankara

Bursa

Trabzon

Kars

Muğla

Gaziantep

2-3-4
September

4-5-6
September

4-5-6
September

9-10-11
September

9-10-11
September

11-12-13
September

No of Participants for
Information Day

163

166

95

82

60

108

No of Training
Participants

114

83

38

32

37

82
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Tam Başvuru Hazırlama Eğitimleri

Full Application Preparation Trainings

ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi bünyesinde yürütülen
İKG OP kapsamında, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin
Kalitesinin Arttırılması, Özellikle Kız Çocuklarının Okula
Devam Oranlarının Arttırılması ve Sektörel Yatırım Alanlarında
Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programları’nın ön
teklif aşamasında uygun bulunan başvuru sahiplerine yönelik
“Tam Başvuru Hazırlama Eğitimleri” 10 farklı ilde düzenlendi.

Under the HRD OP conducted within the MoLSS European
Union Coordination Department, “Full Application Preparation
Trainings” were held in 10 different cities for applicants deemed
eligible at pre-proposal stages of Improving the Quality of
Vocational and Technical Education in Turkey, Increasing the
School Attendance Rates Especially for Girls and Promoting Youth
Employment in Sectoral Investment Areas Grant Schemes.

Proje başvurusu yapmak için uygun olan kurum ve kuruluşların
temsilcilerine, proje yazma sürecinde ihtiyaç duydukları eğitim
ve danışmanlık hizmetleri sağlandı ve ön teklifleri geçen başvuru
sahipleri söz konusu eğitimler sonrasında proje tekliflerini
detaylandırarak tam başvuru aşamasında Program Otoritesi’ne
proje tekliflerini sundular.

Representatives of institutions and organizations eligible to apply
for projects were provided with the training and consulting services
they needed during project writing process and applicants whose
pre-proposals were accepted detailed their project proposals
after said trainings and submitted their project proposals to the
Operating Structure at the full application stage.

Türkiye’de Teknik ve Mesleki Eğitimin Kalitesinin Arttırılması
Hibe Programı tam başvuru hazırlama eğitimleri 15 – 18 Nisan
2013 tarihleri arasında Trabzon, Amasya, Diyarbakır, Gaziantep,

Improving the Quality of Technical and Vocational Education
Grant Scheme full application preparation trainings were held
between 15 - 18 April 2013 in Trabzon, Amasya, Diyarbakır,
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Erzurum, Ankara ve İstanbul’da 199 başvuru sahibinin katılımı
ile gerçekleştirilmiştir.

Gaziantep, Erzurum, Ankara and Istanbul with the participation
of 199 applicants.

Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının
Arttırılması Hibe Programı tam başvuru hazırlama eğitimleri 24
– 26 Ekim 2013 tarihleri arasında Ankara, Gaziantep, Trabzon
ve Van’da 118 başvuru sahibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Increasing School Attendance Rates Especially For Girls Grant
Scheme full application preparation trainings were held between
24- 26 October 2013 in Ankara, Gaziantep, Trabzon, and Van with
the participation of 118 applicants.

Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi
Hibe Programı tam başvuru hazırlama eğitimleri ise 1 – 11
Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara, Diyarbakır, Samsun, Van,
Gaziantep, İzmir, Trabzon ve İstanbul’da 244 başvuru sahibinin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Promoting Youth Employment in Sectoral Investment Areas
Operation Grant Scheme full application preparation trainings
were held between 1 - 11 November 2013 in Ankara, Diyarbakır,
Samsun, Van, Gaziantep, İzmir, Trabzon and İstanbul with the
participation of 244 applicants.

10 farklı ilde düzenlenen ve toplam 561 kişinin katıldığı
eğitimlerde, başvuru sahiplerine tam başvuru aşamasında
sunacakları teklifleri ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.

In the trainings held in 10 different cities and attended by a total
of 561 people, applicants were provided with consulting services
regarding the proposals they will submit at the full application
stage.
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İKG OP Kapsamında 20 Bin
Üniversite Öğrencisine Burs

Faruk Çelik: “ Okuldan işe geçişte başarı
sağlanabilirse genç nüfusun işsizliği bu düzeyde
olmaz”

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon
Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen “Burslar Yoluyla
Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına
Girişinin Kolaylaştırılması Operasyonu” projesi protokolü
imzalandı.

Scholarships to 20.000 University
Students under HRD OP

Faruk Çelik: “If the transition from school to work could
be successful, unemployment of young population
would not be at this level”

The protocol is signed for “Facilitating Access of Disadvantaged
Higher Education Students to Labour Market Including Scholarship
Support Operation” project jointly conducted by Ministry of Youth
and Sports Directorate General of Higher Education Credit and
Hostels Institution (DG CHI) and Ministry of Labour and Social
Security European Union Coordination Department and under the
Human Resources Development Operational Programme.

Proje kapsamında gençlere 20 milyon 700 bin Avro burs imkanı
sağlanacak. 20 bin öğrenciye, 8 ay boyunca aylık 260 TL burs
imkanı sağlayacak projede imzalar atıldı.

Young people will be provided 20 million 700 thousand Euros
scholarship under the project. The project that will provide 260 TL
scholarships per month for 8 months to 20 thousand students has
been signed.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, AB
katılım öncesi fonlarının, insan kaynaklarının geliştirilmesiyle
ilgili kısmının bakanlığı bünyesinde yürütüldüğünü ifade ederek,
son 7 yılda 557 milyon Avroluk fon kullanıldığını, bunun yılda
ortalama 80 milyon Avro yaptığını, 431 projenin desteklendiğini
ve 90 bin kişinin de bu projelerden yararlandığını belirtti.

Minister of Labour and Social Security Mr. Çelik, speaking at the
ceremony, stated that the part of EU pre-accession funds for human
resources development is coordinated by the ministry and funds of
557 million Euros have been utilized in the last 7 years, it makes
80 million Euros annually, 431 projects were supported and 90
thousand people benefited from these projects.

Söz konusu burs projesinin bir ilk olduğunu vurgulayan Çelik,
“Gençlerin dezavantajlı olarak nitelendirilmesinin en önemli
nedenlerinden biri okuldan işe geçişteki başarısızlık. Okuldan
işe geçişte başarı sağlanabilirse genç nüfusun işsizliği bu düzeyde

Mr. Çelik emphasized that this project is a premier, and said “One of
the most important reasons why youth is defined as disadvantaged
is the failure in transition from school to work. If the transition
from school to work could be successful, unemployment of young
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olmaz” dedi. G20 zirvesinde çalışma bakanlarıyla “Genç İstihdamı
Görev Gücü” adıyla bir oluşum meydana getirdiklerini anlatan
Çelik, bu çerçevede uzmanlarının yoğun çalıştığını söyledi.
Bakan Çelik, Türkiye’nin AB macerasının 50 yıldır sürdüğünü
hatırlatarak, “Türkiye olarak AB hedefinden hiç vazgeçmedik ve
bu hedefi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

population would not be at this level”. Mr. Çelik explained that a
group called “Youth Employment Task Force” was formed with the
ministers of labour at G20 summit and experts are working hard in
this context. Minister Çelik recalled that Turkey’s EU adventure has
lasted for 50 years and said “as Turkey, we never gave up the target
of EU and we will continue to pursue this goal”.

Bakan Çelik, üniversite öğrencilerine verilen burslarla onların,
daha iyi yetişmesini, yüksek nitelikli mesleklere sahip olmalarını
hedeflediklerini vurguladı.

Minister Çelik emphasized that the aim with the scholarships is
to enable university students to be educated better and to become
highly qualified professionals.

Bakan Kılıç: “Avrupa Birliği’nin Türkiye konusunda
daha yapıcı, ılımlı ve süratli davranmasını bekliyoruz”

Minister Kılıç: “We expect the European Union to
act in a more constructive, modest and fast manner
regarding Turkey”.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, bu tür programların gelişmesi,
yaygınlaşması ve yararlanan kişilerin artmasını dilediklerini dile
getirdi. Benzer projelerin ve gençler için ayrılan kaynakların
günden güne gelişmesini temenni eden Bakan Kılıç, Türkiye’nin
gerek proje yapımında gerekse projelere ayrılan kaynakların
amacına uygun kullanımda büyük deneyimler kazandığını
belirtti.
Kılıç, Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle ilgili gelişmelerin daha
hızla devam etmesini istediklerini ifade ederek, “Doğu Avrupa
ülkelerini bile bünyesine katan AB’nin Türkiye konusunda daha
yapıcı, ılımlı, süratli davranması temel beklentilerimiz arasında.
Ekonomik göstergelerimiz birliğe tam üye olan pek çok ülkeden
daha iyi, siyasi istikrarımız ve siyasi diğer göstergelerimiz birliğin
tam üyesi olan pek çok üye ülkeden daha iyi.” ifadelerini kullandı.
Hibelerden yararlanan gençlerin, AB’nin ilke ve kriterler
konusundaki hassasiyetlerini tanıdığını, değerlerin bu sayede
yaygınlaştığını ifade eden Kılıç, bu değerlerin bir parçasının da
eşitlik ve adalet olduğunu dile getirdi. Bakan Kılıç, AB’nin üyelik
sürecinde, müzakereler sürecinde, fasıllar konusunda da Türkiye
ile ilgili eşitlikçi ve adaletçi bir yaklaşımı benimseyeceğini,
yeni dönemde daha büyük bir umutla, inanarak sürdürmek
istediklerini belirtti.
Açılış konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve AB Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert, “Burslar
Yoluyla Dezavantajlı Yükseköğrenim Öğrencilerinin İşgücü
Piyasasına Girişinin Kolaylaştırılması Operasyonu” protokolünü
imzaladı. Proje kapsamında gençlere 20 milyon 700 bin Avro
burs imkanı sağlanacak. 20 bin öğrenciye, 8 ay boyunca aylık 260
TL burs imkanı sağlayacak projede imzalar atıldı.

Minister of Youth and Sports Suat Kılıç expressed his wishes
to develop and disseminate such programs and to increase the
beneficiaries. Minister Kılıç expressed his wishes that similar
projects and the resources allocated for youth gradually increases
and stated that Turkey has gained significant experiences in both
project implementation and utilizing the resources allocated to the
projects fit for their purposes.
Mr. Kılıç stated that they want the developments in Turkey’s EU
accession process to rapidly progress and added that “As even the
Eastern European countries have been accepted, it is among our
basic expectations that EU acts in a more constructive, modest, fast
manner regarding Turkey. Our economic indicators are better than
many countries that are full members of the Union, our political
stability and other political indicators are better than many
countries that are full members of the Union”. Mr. Kılıç stated
that the youth receiving the grants has recognized the sensitivity
of the EU on principles and criterias, thus the values are being
disseminated, and said that equality and justice are also among
these values. Minister Kılıç mentioned that in the new period, they
want to maintain their hope and belief that the EU will adopt an
equitable and fair approach regarding Turkey in the accession
process, negotiations process and the chapters.
After the opening speeches, Minister of Labour and Social Security
Faruk Çelik, Minister of Youth and Sports Suat Kılıç and Head
of the Delegation of the European Union to Turkey to Turkey,
Ambassador Jean-Maurice Ripert signed the “ Facilitating Access
of Disadvantaged Higher Education Students to Labour Market
Including Scholarship Support Operation “ protocol. Young people
will be provided 20 million 700 thousand Euros scholarship under
the project. The project that will provide 260 TL scholarships per
month for 8 months to 20 thousand students has been signed.
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28 Mart 2013 Kalkınma Bakanlığı
“İşbirliğiyle Büyüme: Uluslararası AB
Uyum Politikası Konferansı”
(JW Marriot Otel)
“İşbirliğiyle Büyüme: Uluslararası AB Uyum Politikası
Konferansı” başlıklı uluslararası konferans Kalkınma Bakanlığı
tarafından 28 Mart 2013 tarihinde Ankara’da düzenlendi.
Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz’ın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen konferans kapsamında, AB Uyum Politikasının
üye ve aday ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etkisi,
AB’ye ekonomik ve sosyal uyum sürecinin aday ülkelerin
bölgesel gelişme politikalarının dönüşümüne etkisi ve 20142020 dönemi AB Uyum Politikası öncelikleri ve aday ülkelere
yansımaları tartışıldı. Konferansa, Avrupa Komisyonu, Avrupa
Parlamentosu, üye ülkeler, aday ülkeler ve Türkiye’den üst düzey
temsilciler katıldı. Ayrıca, konferans boyunca Operasyonel
Programların uygulamasından sorumlu Bakanlıklar ve
Kalkınma Ajanslarının gerçekleştirdikleri faaliyetler, oluşturulan
stantlarda sergilendi ve bölgesel politika uygulamalarının somut
çıktılarının gözlenebilmesi imkânı sağlandı. İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın tanıtımını sağlamak
amacıyla kurulan standımızda da Başkanlığımız uzmanları
tarafından program hakkında bilgiler verilerek katılımcıların
soruları yanıtlandı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği stantta
tanıtım malzemeleri dağıtıldı.
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28 March 2013 Ministry of Development
“Growing Together: International
Conference on EU Cohesion Policy”
(JW Marriot Hotel)
International conference titled “Growing Together: International
Conference on EU Cohesion Policy” is organized in Ankara on
28 March 2013 by the Ministry of Development. Within the scope
of the conference hosted by the Minister of Development Cevdet
Yılmaz, the effect of EU Cohesion Policy on the economic and social
development of member and candidate countries, the effect of the
EU economic and social cohesion process on the transformation of
regional development policies of the candidate countries and 20142020 period EU Cohesion Policy priorities and their reflections to
candidate countries were discussed. The conference was attended
by senior representatives from the European Commission, the
European Parliament, member states, candidate countries and
Turkey. Also the activities of the Ministries responsible for the
implementation of the Operational Programmes and the Regional
Development Agencies were presented during the conference and
the concrete outputs of regional policy implementations could be
observed. At our stand opened to promote the Human Resources
Development Operational Programme, experts of our Directorate
provided information about the programme and questions of the
participants were answered. Participants showed great interest to
our stand and promotional materials were distributed.

SEMİNER, KONFERANS VE ZİYARETLER
SEMINARS, CONFERENCES AND VISITS

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma
Oranlarının Artırılması Hibe Programı (KEP)
9-10 Mayıs, Ankara
KEP ULUSLARARASI KONFERANSI

Increasing School Enrollment Rates
Especially for Girls Grant Scheme
9-10 May, Ankara
KEP INTERNATIONAL CONFERENCE

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG
OP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak yürütülen
“ Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması
Hibe Programı (I) Uluslararası Konferansı 9-10 Mayıs tarihleri
arasında Ankara Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

International Conference of “Increasing School Enrollment Rates
Especially for Girls Grant Scheme (I)” conducted in cooperation
with Ministry of National Education (MoNE) under the Human
Resources Development Operational Programme (HRD OP) was
held between the dates of 9-10 May at Ankara Başkent Öğretmenevi.

Konferansa Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Avrupa Komisyonu
İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal İçerme Komiseri Laszlo Andor,
çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu
katıldı. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Doç.Dr.
Ömer Açıkgöz ve MEB Müsteşar Yardımcısı ve KEP Kıdemli
Proje Sorumlusu Salih Çelik’in açılış konuşmalarıyla başlayan
etkinlikte Avrupa Komisyonu İstihdam Sosyal İşler ve Sosyal
İçerme Komiseri Laszlo Andor da bir konuşma gerçekleştirdi.
Andor konuşmasında, Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisi
ve Türkiye ve Avrupa ilişkilerine değinerek mali işbirliği
çerçevesinde yürütülen projelerle Türkiye’de neler yapıldığını
anlattı. Etkinlikte konuşan Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi
Avcı eğitimin Türkiye’nin öncelikli konulardan biri olduğunu
vurgulayarak, son on yıllık dönemde yapılan köklü değişikliklerin,
özellikle de zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının önemine

Minister of National Education Nabi Avci, European Commission
Employment, Social Affairs and Inclusion Commissioner Laszlo
Andor, representatives of various government agencies and
organizations, representatives of non-governmental organizations
and many members of the press attended the conference. In the
event started with the opening speeches of MoNE Vocational
and Technical Education Director General Assoc. Prof. Dr. Ömer
Açıkgöz and MoNE Deputy Undersecretary and KEP Senior Project
Officer Salih Çelik, European Commission Employment, Social
Affairs and Inclusion Commissioner Laszlo Andor also delivered a
speech. In his speech, Andor briefly mentioned the European Union’s
2020 Strategy and Turkey and Europe relations, and explained the
activities in Turkey within the projects carried out within the scope
of financial cooperation. Minister of National Education, Prof. Dr.
Nabi Avcı, emphasized in his speech, that education is one of the
priority issues in Turkey and pointed out the importance of the
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dikkat çekti. Bakan Avcı, “KEP projesi ve benzer çalışmaların
amacının ülkemizde eğitim alanında bir değişim ve dönüşüm
gerçekleştirmek olduğunu belirtirken” her düzeyde okullulaşma
oranlarının yükseltilmesi ve eğitim süresinin uzaması olduğunu
eğitim müfredatı ve öğretim yöntemlerinin bilgi toplumuna
bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmesi,
katı ve merkeziyetçi yapıdan uzaklaşıp daha esnek bir yapıya
geçme çabalarına bir ivme kazandırıyor dedi. İki günlük etkinlik
kapsamında düzenlenen panellerle eğitimdeki yenilikler ve
eğitimin önemi bakanlık yetkilileri, akademisyenler, uluslararası
kuruluşların temsilcileri, STK temsilcileri, proje uzmanları,
projelerin paydaşları, il Milli Eğitim Müdürlerinden oluşan
Türk ve yabancı uzmanlarca ele alındı. Konferansın kapanış
konuşmasında MEB Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik emeği
geçenlere teşekkür etti. İl konferansları ve 10 Haziran 2013’teki
kapanış konferansında buluşmak üzere uluslararası konferans
son buldu.
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radical changes in the last ten years period, especially increasing
the duration of the compulsory education to 12 years. Minister Avcı
stated that “the purpose of the KEP project and similar activities is
to implement change and transformation in the field of education
in our country” and said that “the increased enrolment rates and
prolonged education period, reorganizing educational curriculum
and training methods as to provide knowledge and skills of the
information society, accelerate the efforts to move from the strict
and centralized structure to a more flexible structure”. In the panels
organized within the two-days event, the importance of education
and innovation in education is discussed by the ministry officials,
academicians, representatives of international organizations, NGO
representatives, project experts, project stakeholders, Provincial
National Education Directors and foreign experts. In the closing
remarks of the conference, Deputy Undersecretary of MoNE Salih
Çelik thanked those who contributed. The international conference
ended with the wishes to meet at province conferences and the
closing conference on 10 June 2013.
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Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi
Kapanış Konferansı
12-13 Eylül 2013, Ankara

Promoting Life Long Learning
in Turkey Project
Closing Conference
12-13 September 2013, Ankara

“Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi” projesinin
kapanış konferansı, 12 -13 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara
Marriott otelde gerçekleştirildi. Konferansa, Milli Eğitim
Bakanı Nabi Avcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı
Büyükelçi Jean Maurice Ripert, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Tuğrul Kudatgobilik ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun
üst düzey yöneticileri katıldı.

Closing conference of “Promoting Lifelong Learning in Turkey”
project was held on the dates of 12-13 September 2013 at Ankara
Marriott Hotel. Minister of National Education Nabi Avci, Head of
the Delegation of the European Union to Turkey, Ambassador Jean
Maurice Ripert, TİSK Chairman Tuğrul Kudatgobilik and senior
executives of many public institutions and organizations attended
the conference.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Kemal Biçerli, yetişmiş
insan gücünün önemini vurgulayarak, Türkiye’de hayat boyu
öğrenmeye katılım oranının her yıl biraz daha arttığını, projelerin
bu konuda farkındalığı artırdığını belirtti.

In his opening speech, Ministry of National Education Lifelong
Learning General Director Kemal Biçerli, stressed the importance
of skilled human resources and stated that the lifelong learning
participation rate in Turkey increases gradually each year and the
projects increase the awareness in this regard.

Biçerli’ den sonra kürsüye çıkan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Salih Çelik, projeyle bu alandaki eksiklerin ve
hedeflerin tespit edildiğini belirterek, ülkemizde hayat boyu
öğrenmeye katılım oranının yüzde 4’lere ulaştığını, bu oranın
yüzde 15’lere çıkarılması gerektiğini söyledi. Çelik, proje
kapsamında vatandaşların eğitime kolay erişimlerini sağlamak
için bir web portalı geliştirildiğini anlattı.

After Mr. Biçerli, Deputy Undersecretary of the Ministry of
National Education Salih Çelik gave a speech and mentioned that
the deficiencies and the targets are identified with the project and
stated that the lifelong learning participation rate in our country
reached 4% and this rate should be increased to 15%. Mr. Çelik
explained that a web portal has been developed under the project
to provide easy access to education for the citizens.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına konuşan Büyükelçi

Speaking on behalf of the Delegation of the European Union to
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Jean-Maurice Ripert, Türkiye’nin istikrarlı bir büyüme süreci
içinde olduğuna vurgu yaparak, hayat boyu öğrenmede güçlü
fırsatların yakalanabilmesi için eğitimde reformların devam
etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ripert, hayat boyu öğrenmenin
yalnızca hükümetler için olmadığını, geniş bir alanı kapsadığını
belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Mustafa Konuk ise bakanlığın yürüttüğü çalışmalara
değinerek, yürütülen projelerle eğitim ve istihdam ilişkisinin
sağlamlaştırıldığına dikkat çekti. Vatandaşlara yeni beceriler
kazanmaları için fırsat sunmanın önemine vurgu yapan Konuk,
projelerde kurumsal işbirliğinin de çok önemli olduğunun altını
çizdi.
Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Nabi
Avcı, istihdam fırsatlarının artırılması için bireylerin eğitime
erişimlerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, her türlü
öğrenmeye destek vermek amacıyla tasarlanmış bir sistem
kapsamında işbirliği yapmak için bir araya gelindiğini dile getirdi.
Bakan Avcı, değişen koşullar kapsamında tutucu okul anlayışının
da değişmesi gerektiğini söyleyerek,
“Ulusal devletlerin el
birliğiyle, dünyada oluşmuş olan köhne zihniyetlerden kurtulması
için bu proje stratejik öneme sahip” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, MEB, YÖK, TOBB, TİSK ve TÜSİAD’ın
katılımlarıyla öğretmenlere 9 meslek alanında eğitim verilmesine
ilişkin protokol imzalandı.
Konferansın 13 Eylül 2013’te gerçekleşen kısmında ise Proje
Direktörü Göksel Köroğlu ve Muş, Kayseri, Hatay, Şanlıurfa
illerinden katılan Hayat Boyu Öğrenme hibe projeleri yöneticileri
tarafından uygulanan projelerle ilgili sunum yapıldı.
Etkinlik, Ankara Kılıç Ali Paşa İlköğretim Okulu Öğretmenler
Korosunun konseriyle sona erdi.
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Turkey, Ambassador Jean Maurice Ripert emphasized that Turkey
is in a process of steady growth and underlined the need to continue
the reforms in education to take strong opportunities in lifelong
learning. Mr. Ripert stated that lifelong learning is not only for
governments but also covers a larger area.
Deputy Undersecretary of the Ministry of Labour and Social
Security Mustafa Konuk referred to the on-going activities of the
Ministry and pointed out that the relationship between education
and employment is strengthened with the projects conducted.
Mr. Konuk emphasized the importance of providing the citizens
opportunity to acquire new skills, and underlined the importance
of institutional co-operation in the projects.
Minister of National Education Nabi Avci delivered the closing
speech and mentioned that individuals should be supported in
accessing education in order to increase employment opportunities
and stated that people came together to cooperate within the scope
of a system designed to support all kinds of learning.
Minister Avcı stated that the conservative school concept should
be changed with changing conditions and said “This project is of
strategic importance to get rid of out-dated mentalities in the world
with the cooperation of the national states”.
After the speeches, with the participation of MoNE, YÖK, TOBB,
TİSK and TÜSİAD, a protocol is signed for providing training to
teachers in 9 vocational fields.
During the conference session on 13 September 2013, a presentation
was made on the projects implemented by the Project Director
Göksel Köroğlu and Lifelong Learning Grant Scheme managers
from Muş, Kayseri, Hatay, Şanlıurfa provinces.
The event ended with the concert of Ankara Kılıç Ali Paşa Primary
School Teachers’ Choir.
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Genç İstihdamının Desteklenmesi
Operasyonu Kapanış Konferansı
23 Kasım 2013, JW Marriott Otel, Ankara

Promoting Youth Employment Operation
Closing Conference
23 November 2013, JW Marriott Hotel, Ankara

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
“İstihdam” önceliği çerçevesinde ÇSGB Avrupa Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
tarafından ortaklaşa yürütülen Genç İstihdamının Desteklenmesi
Operasyonu’nun Kapanış Konferansı JW Marriott otelde
gerçekleştirildi.

Within the framework of “Employment” priority of Human
Resources Development Operational Programme, Closing
Conference of the Promoting Youth Employment Operation
conducted jointly by the MoLSS European Union Coordination
Department and Turkish Employment Organization (İŞKUR) was
carried out at JW Marriott Hotel.

Etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil
Etyemez, ÇSGB Müsteşar Yardımcıları Mehmet Selim Bağlı ve
Mahmut Özbay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı
Javier Menendez Bonilla, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Asım
Göker Keskin, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı
Kamran Kuru, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK
temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Deputy Minister of Labour and Social Security Halil Etyemez,
Deputy Undersecretaries of MoLSS Mehmet Selim Bağlı and
Mahmut Özbay, Undersecretary of Delegation of the European
Union to Turkey Javier Menendez Bonilla, İŞKUR Deputy
General Manager Asım Göker Keskin, Head of EU Coordination
Department Kamran Kuru, representatives of public institutions
and organizations, NGO representatives and journalists attended
the event.

Asım Göker Keskin: “Projenin en temel çıktısı YES
Modeli’dir.”

Projeyi yöneten konsorsiyum adına konuşan WYG Türkiye
Genel Müdürü Levent Erkan iki yıl süresince gerçekleştirilen
faaliyetleri anlatan bir sunum yaptı.
Erkan’ın ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren İŞKUR
Genel Müdür Yardımcısı Asım Göker Keskin, Genç İstihdamının
Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında 43 ilde hibe projeleri
yürütüldüğünü belirterek, bu projeler kapsamında yaklaşık

Asım Göker Keskin: “The main output of the project is
the YES Model.”

WYG Turkey General Manager Levent Erkan, speaking on behalf
of the consortium managing the project, made a presentation
explaining the activities carried out in two years.
Following Mr. Erkan, İŞKUR Deputy General Manager Asım Göker
Keskin gave the opening speech and stated that grant projects are
carried out in 43 provinces under Promoting Youth Employment
Grant Scheme and explained that almost 10 thousand young
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10 bin genç insana girişimcilik eğitimleri ve mesleki eğitimler
verildiğini ve bunun sonucunda pek çoğunun işgücüne dâhil
olduğunu anlattı. Eğitimler sonucunda çok sayıda gencin kendi
işini kurduğunu anlatan Keskin “Girişimci gençlerimiz diğer
gençlerimize de istihdam sağlamaya başladı.” şeklinde konuştu.
Paydaş kuruluşlarla birlikte genç girişimciliğinin desteklenmesine
yönelik bir model oluşturduklarını söyleyen Keskin, “YES
Modeli” dediğimiz bu modeli, bugün imzalanan protokol ile
hayata geçirmiş olacağız. Bu protokolü, girişimcilik konusunda
Türkiye’nin çatı örgütü diyebileceğimiz Girişimcilik Konseyi’ne
de önereceğiz. Projenin en temel çıktısı olan bu modelin
sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz.” diyerek sözlerine
son verdi.
Javier Menendez Bonilla: “Avrupa Birliği 2007-2013
yılları arasında Türkiye için 4,8 Milyar Avro ayırdı”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına konuşan Javier
Menendez Bonilla, 2007-2013 yılları arasında Avrupa Birliği’nin
Türkiye’ye 4,8 milyar Avroluk bir kaynak ayırdığını ve bunun
içerisinde girişimcilik ve istihdam gibi konuları içeren “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi” başlığının payının oldukça yüksek
olduğunu dile getirdi. Genç istihdamı alanında kendi ülkesi
İspanya’da da benzer sorunlar yaşandığını anlatan Bonilla,
Avrupa Birliği’nin genç istihdamına verdiği öneme dikkat çekti.
Bakan Yardımcısı Sn. Halil Etyemez: “ Başarılı bir
çalışma yaşamı her gencin hakkıdır.”

Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, “İşsizlik gibi çok yönlü
bir problemin etkilerinden gençleri korumak, onların gelecek
kaygısı taşımadan üreterek, kendi hayatlarını inşa etmelerini
sağlamak top yekûn mücadele gerektiriyor” şeklinde konuştu.
Bakanlık olarak üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle, gençlerin
istihdamını artırmak için teşvik, prim, özel tedbirler dâhil
yetkileri çerçevesinde büyük gayretler gösterdiklerini vurgulayan
Etyemez, iyi bir eğitim, iş, kariyer, doğru seçilmiş meslek ve
başarılı bir çalışma yaşamının her gencin hakkı olduğunu ifade
etti.
Etyemez, konuşmasının ardından proje kapsamında girişimcilik
eğitimi alan başarılı öğrencilere plaket verdi.
Etkinliğin panel bölümünde, Genç İstihdamının Desteklenmesi
Teknik Destek Projesi Kilit Uzmanı Cleofe Guardigli
moderatörlüğünde Ulusal Ajans Başkanı Bülent Özcan,
KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Esra Tekil, TED Genel Müdürü
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people received entrepreneurship training and vocational training
under these projects and as a result many of them accessed the
labor market. Mr. Keskin explained that as a result of the training
many young people started their own businesses and said “Our
young entrepreneurs started to provide employment for other
young people.”
Mr. Keskin, who stated that they established a model for supporting
youth entrepreneurship with stakeholder organizations, said “this
model called “YES Model”, will be realized by the protocol signed
today. We will recommend this protocol to the Entrepreneurship
Council that can be considered as the umbrella organization for
entrepreneurship in Turkey. He concluded his speech as; “We aim
to ensure the sustainability of this model which is the main output
of the project”.
Javier Menendez Bonilla: “European Union allocated
4.8 Billion Euro to Turkey between the years 20072013.”

Javier Menendez Bonilla speaking on behalf of the Delegation of
the European Union to Turkey, stated that the European Union
allocated a 4.8 billion Euro fund for Turkey between 2007-2013
and within this fund, “Human Resources Development” section
including issues such as entrepreneurship and employment has
a quite large share. Bonilla explained that similar problems are
experienced in youth employment in his country, Spain and pointed
out the importance attached to youth employment by the EU.
Deputy Minister Mr. Halil Etyemez: “A successful
working life is the right of every young person.”

Deputy Minister of Labour and Social Security Halil Etyemez, who
gave the closing speech of the event said, “Protecting youth from the
effects of the multi-faceted problem like unemployment, enabling
them to build their own lives by producing without worrying about
the future requires a full scale struggle”.
Mr. Etyemez emphasized that with the responsibility they assumed
as the Ministry, they show maximum effort within their authority
to increase youth employment including incentives, premiums and
special measures, said that a good education, job, career, correctly
chosen profession and a successful working life is the right of every
young person.
After his speech, Mr. Etyemez gave plaques to the successful students
who received entrepreneurship training within the project.
In the panel section of the event, under moderation of Promoting
Youth Employment Technical Assistance Project Key Expert Cleofe
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Sevinç Atabay ve Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zafer
Akçasu girişimcilik esaslarını, yaşadıkları tecrübeleri, yöneticisi
oldukları kurumların girişimcilikle ilgili faaliyetlerini anlatan
birer sunum gerçekleştirdiler.
Proje uzmanı Özden Aslan’ın, 5 pilot ilde gerçekleştirilen
(Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Rize ve Sivas) eylem planları
hakkında yaptığı sunumun ardından teknik destek projesi takım
lideri Joachim Frede genç istihdamı sektörle araştırma sonuçları
hakkında bilgi verdi.
Konferans sonunda ilgili sendika, STK, kamu kurumlarının
temsilcileri ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Genç
Girişimciliğinin Desteklenmesi (YES) Modeli protokolü
imzalandı. Projede emeği geçenlere plaket verilmesinin ardından
etkinlik sona erdi.

Guardigli, Head of National Agency Bülent Özcan, KAGİDER
Board Member Esra Tekil, TED General Manager Sevinç Atabay
and Rönesans Holding Board Member Zafer Akçasu made
presentations explaining the principles of entrepreneurship,
their experiences and entrepreneurship-related activities of their
organizations.
After the presentation of project expert Özden Aslan on action
plans implemented in 5 pilot provinces (Kahramanmaraş, Malatya,
Mardin, İstanbul and Sivas), technical assistance project team
leader Joachim Frede provided information on the results of the
study on youth employment sector.
At the end of the conference, Youth Entrepreneurship Support (YES)
Model protocol was signed by the representatives of concerned
trade unions, NGOs, public institutions and Turkey Employment
Organization (İŞKUR). The event ended after giving plaques to
those who contributed in the project.
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Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Operasyonu Kapanış
Konferansı
3 Aralık 2013, Ankara

Improving The Quality of Public
Employment Services Operation Closing
Conference
3 December 2013, Ankara

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen
ve İŞKUR tarafından yürütülen Kamu İstihdam Hizmetlerinin
Geliştirilmesi Operasyonu (KİP) Kapanış Konferansı 3 Aralık
2013, Salı günü Ankara’da yapıldı.

Closing Conference of Improving the Quality of Public Employment
Services (PES) Operation co-financed by the European Union and
the Republic of Turkey and implemented by İŞKUR was held in
Ankara on Tuesday, 3 December 2013.

Temel hedefi istihdamı artırmak olan Kamu İstihdam
Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu Kapanış Konferansı’na
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
ve İKG Program Otoritesi Başkanı Erhan Batur, İŞKUR Genel
Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkan Yardımcısı Bela Szombati, kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Deputy Undersecretary of the Ministry of Labour and Social
Security and Head of HRD Operating Structure Erhan Batur,
İŞKUR General Manager Dr. Nusret Yazıcı, Deputy Head
of Delegation of European Union to Turkey Bela Szombati,
representatives of public institutions and organizations and many
guests attended the Closing Conference of Improving the Quality
of Public Employment Services Operation with main objective of
increasing employment.

Konferansta konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Erhan Batur Türkiye’nin
AB standartlarına yakınlaştırılması için çalışmalarını yoğun
bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Batur, şu ana kadar
yaklaşık 150 milyon Avro kaynak kullanılarak Türkiye’nin
istihdam ve eğitim alanındaki sorunlarının çözümünde çok
önemli adımlar atıldığını söyledi. Bu alanda 110 binden fazla
kişinin desteklendiğini bildiren Erhan Batur konuşmasında
“İstihdam alanında gerçekleştirilen projelerde, yaklaşık 10 bin
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Speaking at the conference, Deputy Undersecretary of the Ministry
of Labour and Social Security Mr. Erhan Batur emphasized
that Turkey continues its efforts for the approximation to EU
standards intensively. Mr. Batur stated that Turkey has taken
very important steps in solving the problems in the fields of
employment and education by using approximately 150 million
Euro fund until today. Erhan Batur stated that more than 110
thousand people were supported in this field and in his speech he
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kadın ve 12 bin gencimiz, danışmanlık, girişimcilik, rehberlik
ve mesleki eğitim hizmetlerinden yararlandırıldı. Türkiye’nin
temel sorunlarından biri olan eğitim alanındaki projelerle
önemli gelişmeler kaydedildi. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin kişiye
hayat boyu öğrenmeye ilişkin beceri eğitimi verildi, 12 bin kız
çocuğunun okullulaşması desteklendi. Yoksulluk riski taşıyan
20 bin öğrenciye de öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla
toplamda 20 milyon 700 bin avro burs sağlandı. 2014 yılında
AB mali yardımları kapsamında yaklaşık 100 milyon avro
tutarındaki hibe programlarıyla yaklaşık 50 bin kişiye ulaşılması
planlanmaktadır” dedi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szombati de
AB’de işsizlik oranlarının kabul edilebilir seviyelere inmediğini ve
bu oranın yüzde 11’lerde olduğunu belirterek “Yaşam kalitesi ve
refahımız üstüne, işgücü piyasaları için bu durumun çok önemli
etkilerinin olduğunu görüyoruz. Genç kişiler özellikle kadınlar,
beyin göçünden etkilenen kişiler arasındadır” dedi.
Konuşmaların ardından ÇSGB Müsteşar Yardımcı Erhan Batur
ile İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, projede emeği geçen
paydaşlar ve İŞKUR personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yazıcı
ve Batur daha sonra, projeye katkılarından dolaylı AB Türkiye
Delegasyonu Temsilcisi Zeynep Aydemir ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Temsilcisi Nurettin Çakıroğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.

said “In the projects carried out in the field of employment, about
10 thousand women and 12 thousand of our youth benefited
from the consulting, entrepreneurship, guidance and vocational
training services. Significant progress is made with projects in the
field of education which is one of the main problems of Turkey. In
this context, training on lifelong learning was provided to about 2
thousand people, enrollment of 12 thousand girls was supported.
Scholarships of a total of 20 million 700 thousand Euro were
provided to 20 thousand students at risk of poverty in order to
continue their education. In 2014, it is planned to reach to around
50 thousand people with approximately 100 million Euro of grant
programmes under the EU financial assistance”.
Deputy Head of Delegation of European Union to Turkey Bela
Szombati stated that the unemployment rate in the EU has not
dropped to acceptable levels and this rate is around 11 percent and
said “We see that this situation has significant impact for the labor
market, on the quality of life and our prosperity. Young people,
especially women, are among those affected by the brain drain”.
After the speeches, Deputy Undersecretary of MoLSS Erhan Batur
and İŞKUR General Manager Nusret Yazıcı posed for a photo
with the stakeholders contributed to the project and İŞKUR staff.
Then Mr. Yazıcı and Mr. Batur presented plaques of appreciation
for contributions to the project to Delegation of European Union
to Turkey Representative Zeynep Aydemir and MoLSS EU
Coordination Department Representative Nurettin Çakıroğlu.
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ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon
Dairesi’nden AB Türkiye
Delegasyonu’na Ziyaret

Visit from MoLSS EU Coordination
Department to the Delegation of the
European Union to Turkey

ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı (ABKD) uzmanları,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice
Ripert’i (2010-2013) 24 Eylül 2013
tarihinde makamında ziyaret etti.

MoLSS EU Coordination Department
(EUCD) experts visited the Head of
Delegation of the European Union to
Turkey, Ambassador Jean-Maurice
Ripert (2010-2013) at his office on 24
September 2013.

ABKD bünyesinde yayına hazırlanan,
2007 - 2013 yılı IPA döneminde
gerçekleşen çalışmaları ve somut
çıktılarını anlatan “İKG OP - Başarılar
Kitabı” adlı kitapta yer almak üzere
bir röportaj gerçekleştirildi. Oldukça
sıcak bir ortamda geçen röportaj
esnasında, profesyonel bir çekim ekibi
görüntü almak üzere hazır bulundu.

An interview was made in order to
be included in the book titled “HRD
OP - Achievements Book” prepared
for publication within the EUCD,
describing the activities carried out
during 2007 - 2013 IPA period and
concrete outputs. During the interview
which took place in a quite warm
setting, a professional film crew was
present to shoot a video.

Türkiye’yi
yalnızca
Ankara’daki
görevi esnasında değil, her zaman
yakından
izlediğini
belirten
Büyükelçi, Türkiye’nin hem sosyal
hem de ekonomik açıdan canlı bir
ülke olduğunu ifade etti. Türkiye’nin küresel ekonominin
şekillendirilmesinde artan rolüne vurgu yapan Büyükelçi,
“Avrupa Birliği’nin önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye,
ekonomik açıdan da Avrupa Birliği üyeliğine aday en büyük
ülkedir.” şeklinde konuştu.

The Ambassador mentioned that he,
not only during his mission in Ankara
but always closely observed Turkey, and
stated that Turkey is a dynamic country
both socially and economically. The Ambassador emphasized
Turkey’s growing role in shaping the global economy, and said
“Turkey, is an important trade partner of the European Union
and also in terms of economy, the biggest candidate country to the
European Union”.

Ripert, röportaj esnasında İKG OP kapsamındaki faaliyetlerin
etkisi hakkında sorulan bir soru üzerine:

Ripert answered a question asked during the interview about the
impact of the HRD OP activities as;

“İKG OP ile Türkiye vatandaşlarına birlikte ulaşarak onların
ihtiyaçlarına yerinde yanıt verebildik. Düzgün bir eğitim ya da
öğretimden geçmemiş pek çok kadın güçlendirildi. İş bulma
ümidini kaybeden gençlerin istihdam edilebilirliği arttırıldı.
Hiçbir iş deneyimi olmayan yeni mezunların iş hayatına geçişi
desteklendi. Pek çok yoksul ailenin kızlarına, eğitimlerine devam
edebilmeleri için destek sağlandı. Bu sayede, on binlerce insanın,
hatta onların aile fertlerinin, akrabalarının ve dostlarının
hayatında bir fark yaratıldı..” ifadelerini kullandı.

“With the HRD OP, we were able to reach the citizens of Turkey
together and respond to their needs. Many women without a proper
education or training have been strengthened. Employability of
youth who have lost hope of finding a job has increased. Access
of new graduates with no work experience into work life has been
supported. Support provided to girls of many poor families to be
able to continue their education. Thus, a difference was made in
the lives of tens of thousands of people, even their family members,
relatives and friends...”.
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Önümüzdeki dönemde faaliyetleri başlayacak olan sosyal içerme
alanındaki operasyondan duyduğu memnuniyeti ifade eden
Büyükelçi, Avrupa Birliği olarak bu süreçte destek olmaya hazır
olduklarını belirtti.

The Ambassador expressed his satisfaction with the operation in
the field of social inclusion, activities of which will begin in the
coming period, and stated that as the EU they are ready to support
this process.

Ripert: “Elbette ki istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenmenin
hepsi önemli konular. Ancak sosyal içerme, ya da bir başka
deyişle sosyal dışlanmayla mücadele diğerlerine nazaran daha
kritik bir konu çünkü sosyal içerme her şeyin başlangıç noktasını
oluşturuyor. Ancak kapsayıcı bir toplum ve kapsayıcı politikalar
insanların eğitim ya da istihdam politikalarından tam olarak
faydalanmalarını sağlayabilir. Türkiye’nin bu alanda daha
çok çaba sarf ederek çalışmalarını çeşitlendirmesi gerektiğini
düşünüyorum. AB bu süreçte destek olmaya hazırdır.

Ripert: ” Of course, employment, education, lifelong learning are all
important. But social inclusion or to put it in a different way, fight
against social exclusion is critical among the others. This is because
social inclusion is the starting point of all. Only an inclusive society
and inclusive policies can help people benefit fully from education
or employment services. I believe Turkey needs to do more and
diversify its actions in this field. The EU is ready to assist.

Türkiye’nin üstesinden gelmeye çalıştığı bazı sosyal meseleler
çeşitli açılardan AB’dekilere benziyor: işsizlik, sosyal dışlanma,
fırsat eşitliği vb. Bu çerçevede, ülkenin genç ve dinamik nüfusu
büyük bir avantaj. Öte yandan, düşük seviyedeki kadın istihdamı
ve yetersiz eğitim sosyal ve ahlaki açıdan sorun teşkil etmekle
kalmıyor, aynı zamanda önümüzdeki yıllardaki Türkiye’nin
ekonomik performansını olumsuz yönde etkileme riskini taşıyor.
İşte tüm bunlar toplumun her kesiminin ve hükümetin ele alması
gereken başlıca zorlukları oluşturuyor.”

Some of the social issues that Turkey is tackling are somewhat
similar to those in the EU: unemployment, social exclusion, equal
opportunities, etc. The main advantage is the country’s young
and dynamic young population. On the other hand, low female
employment and poor education not only are socially and morally
unacceptable, but risk weighing on Turkey’s economic performance
in the coming years. These are key challenges that all segments of
society and the Government should attend to”
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Ministry of Labour and Social Security
European Union Coordination
Department is
Collaborating with Many Institutions

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Program Otoritesi sıfatıyla Operasyon
Faydalanıcısı birçok kurumla işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
Operasyon Faydalanıcısı kurumlar arasında; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR), Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK), Gençlik
ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
(YURTKUR), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Belediyeler
Birliği (TBB) bulunmaktadır.

Ministry of Labour and Social Security European Union
Coordination Department, acting as the Human Resources
Development Operating Structure is working in cooperation with
many Operation Beneficiary institutions. Ministry of Labour
and Social Security (MoLSS), Ministry of National Education
(MoNE), Ministry of Culture and Tourism, Ministry of Family
and Social Policies, Ministry of Health, Social Security Institution
(SGK), Turkish Employment Organization (İŞKUR), Vocational
Qualifications Authority (MYK), Ministry of Youth and Sports
Higher Education Credit and Hostels Institution (YURTKUR),
Higher Education Board (YÖK), Turkey Tradesmen and Artisans
Confederation (TESK) and Union of Municipalities of Turkey
(TBB) are among the Operation Beneficiary institutions.

Yukarıda adı geçen bu kurumlarla hazırlık süreçleri yürütülen
operasyonlar aşağıda belirtilmektedir:

The operations, preparation processes of which are conducted with
above mentioned institutions are as follows:

1. Turizm Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılması
Operasyonu - Kültür ve Turizm Bakanlığı

1. Increasing Women Employment in Tourism Sector
Operation - Ministry of Culture and Tourism

Operasyonun temel amacı kadınların işgücü piyasasına
katılımlarının ve özellikle turizm sektöründe kadın istihdamının
artırılmasıdır.

The main objective of the operation is to increase participation of
women in the labor market and especially women employment in
the tourism sector.

2. Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının
Desteklenmesi Operasyonu – İŞKUR

2. Promoting Youth Employment in
Investment Areas Operation - İŞKUR

Operasyon kapsamında özellikle yeni yatırım alanları
bağlamında ekonominin talep tarafı ile aktif işgücü piyasası
önlemleri arasındaki koordinasyonun sağlanması; yeni yatırım
alanları doğrultusunda mesleki eğitimlerin düzenlenmesi;
gençlere yönelik tanıma, yönlendirme, eğitim, danışmanlık, iş
deneyimleri ve eşleştirme gibi hizmetleri kapsayan bütüncül
hizmetlerin sağlanması; gençlerin girişimcilik yeteneklerinin
artırılması ile okuldan iş hayatına geçişin kolaylaştırılması
amaçlanmaktadır.

Within the scope of the operation, it is especially intended to
ensure coordination between the demand-side of the economy and
labor market measures in the context of new investment areas; to
organize vocational trainings in line with new investment areas;
to provide integrated services such as recognition, orientation,
training, counseling, work experience and matching services; to
facilitate transition from school to working life by increasing the
entrepreneurship skills of the youth.

Sectoral

3. Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Operasyonu – SGK

3. Promoting Registered Employment II Operation SGK

Operasyonun temel amacı SGK, iş ve meslek örgütleri ile
belediyelerin personeline kapsamlı eğitimler verilmesi, yoğun
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, yerel aktörler arasında
yeni koordinasyon mekanizmalarının oluşturulması ve teftiş

The main objective of the operation is to provide extensive training
to the staff of SGK, business and professional organizations and
municipalities, to conduct intensive awareness-raising activities,
to establish coordination mechanisms between local actors and to
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kapasitesinin ve teftişlerin arttırılmasıdır.

increase inspection capacity and inspections.

4. Çalışma
Genel
Müdürlüğü’nün
İstihdam
Politikası Yapma ve Kamu İstihdam Hizmeti
Yapma Kapasitesinin Artırılması Operasyonu –
ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü

4. Improving Employment Policy Making and Public
Employment Service Making Capacity of General
Directorate of Labour Operation - MoLSS General
Directorate of Labour

Özellikle idari kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla kamu istihdam
hizmetlerinin kalite ve etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır.

It is intended to improve the quality and effectiveness of public
employment services especially by strengthening the administrative
capacity.

5. Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam
Oranlarının Artırılması Operasyonu – MEB
Bu operasyonun amacı; insan kaynağına yatırımın güçlendirilmesi
için eğitimin kalitesini artırmak, eğitim ve işgücü piyasası
arasındaki bağı güçlendirmek ve özellikle kız çocukları olmak
üzere, okula devam oranlarının artırılmasıdır.

6. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin
Artırılması Operasyonu II – MEB
Operasyonun temel amacı müfredatın gözden geçirilerek mesleki
ve teknik eğitimin öğrenciler için daha çekici hale getirilmesi,
sosyal taraflar, okullar ve mesleki ve teknik eğitim merkezleri
arasında işbirliğinin arttırılması ile eğitim sisteminde esnekliğin
arttırılmasıdır.

7. Türkiye’de Teknoloji Fakültelerinin Kapasitesinin
Artırılması Operasyonu – YÖK
Operasyonun temel amacı istihdam piyasasının ihtiyaçlarıyla
uyumlu, yeterli niteliklere sahip Teknoloji Fakültesi mezunları
oranlarının arttırılması ve Teknoloji Fakültelerinin eğitim
standartlarının yükseltilmesi amacıyla mevcut sistemin
modernize edilerek Teknoloji Fakültelerinin kapasitelerinin ve
her konuda kalitelerinin artırılmasıdır.

8. Türkiye’de
Hayat
Boyu
Öğrenmenin
Desteklenmesi II Operasyonu – MEB
Bu operasyonun genel amacı; hayat boyu öğrenme için tutarlı ve
kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla Hayat
Boyu Öğrenme imkanlarının geliştirilmesidir.

9. Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve
Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi
Operasyonu II – MYK
Operasyonun temel amacı yeni gelişmelerin desteklenmesi,
mevcut sistemin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi ile Mesleki
Yeterlilik Kurumunun kapasitesinin artırılmasıdır.

5. Increasing the School Attendance
Especially for Girls Operation - MoNE

Rates

The objective of this operation is to improve the quality of education
for strengthening investment in human resources, to strengthen the
link between education and the labor market and to increase school
attendance rates especially for girls.

6. Improving the Quality of Vocational and Technical
Education In Turkey II Operation - MoNE
The main objective of the operation is to make technical and
vocational education more attractive for students by revising
the curriculum, to increase flexibility in the education system
by improving cooperation between social partners, schools and
vocational and technical training centers.

7. Improving the Capacity of the Technology
Faculties in Turkey Operation - YÖK
The main objective of the operation is to increase the rates of
Technology Faculty graduates with adequate qualifications
compatible with employment market requirements and to improve
the capacity and quality of Technology Faculties in every respect
by modernizing the existing system in order to improve education
standards of Technology Faculties.

8. Promoting Lifelong Learning in Turkey - II
Operation - MoNE
The overall objective of this operation is to improve Lifelong Learning
opportunities through the development and implementation of
coherent and comprehensive strategies for lifelong learning.

9. Strengthening Vocational Qualifications Authority
and National Qualifications System -II Operation
- MYK
The main objective of the operation is to support new developments,
to increase the capacity of the Vocational Qualifications Authority
by revising and improving the existing system.
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10. Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların
Uyum Yeteneklerinin Artırılması Operasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı

10. Increasing the Adaptability of Employers and
Employees in Tourism Sector Operation - Ministry
of Culture and Tourism

Operasyonun temel amacı turizm sektöründe istihdam
edilenlerin ve işverenlerin uyum yeteneğinin arttırılması aracılığı
ile Türkiye’nin Turizm Stratejisine uyumlu olarak sektörün
kapasitesinin geliştirilmesidir.

The main objective of the operation is to improve the capacity of
the sector in line with the Tourism Strategy of Turkey through
increasing the adaptability of employers and employees in the
tourism sector.

11. Esnaf ve Sanatkârların Uyum
Artırılması Operasyonu - TESK

11. Increasing Adaptability of
Craftsmen Operation - TESK

Yeteneğinin

Tradesmen

and

Operasyonun temel amacı bilinç arttırma faaliyetleri ve eğitimler
yoluyla KOBİ’lerdeki işveren ve işçilerin değişen ekonomiye
uyum sağlama kapasitelerinin artırılmasıdır.

The main objective of the operation is to increase the adaptability
of employers and employees in SMEs to the changing economy
through awareness raising activities and trainings.

12. Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu için İstihdam
ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve
Uygulama Modeli Operasyonu - TBB

12. Employment and Social Support Services
Coordination and Implementation Model for
Integration of Disadvantaged People Operation TBB

Operasyonun temel amacı yeni bir sosyal destek hizmet modelinin
oluşturulması ve hizmet vermeye başlaması ile dezavantajlı
kişilerin istihdama katılım oranlarının artırılmasıdır.

13. Burslar Yoluyla Dezavantajlı Yükseköğrenim
Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Girişinin
Kolaylaştırılması Operasyonu Gençlik ve
Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü
Operasyonun temel amacı dezavantajlı kişilerin istihdam
edilebilirliğinin arttırılması, burs desteği ile kamu istihdam
hizmetlerine erişimlerinin ve iş gücü piyasasına girişlerinin
kolaylaştırılması ile yoksulluğun nesiller arası geçişinin
azaltılmasıdır.

14. Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda
Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
Operasyonun temel amacı dezavantajlı kişilere fırsatlar sunularak
içermeci bir işgücü piyasasının oluşturulmasının sağlanması,
ayrımcılık ile mücadele edilmesi ve dezavantajlıların işgücü
piyasasına girişini kolaylaştırmak amacıyla kurumlar arasındaki
eşgüdümün güçlendirilmesidir.
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The main objective of the operation is to improve access rates
for disadvantaged persons to labour market by establishing and
putting into service a new social support service model.

13. Facilitating Access of Disadvantaged Higher
Education Students to Labor Market Through
Scholarships Operation - Ministry of Youth and
Sports General Directorate of Higher Education
Credit and Hostels Institution (YURTKUR)
The main objective of the operation is to increase the employability
of disadvantaged persons, to reduce the inter-generational
transmission of poverty by facilitating their access to public
employment services with scholarship support and their access to
labour market.

14. Promoting Social Inclusion in Densely Roma
Populated Areas Operation : Ministry of Family
and Social Policies, Ministry of Health, Ministry
of National Education
The main objective of the operation is to ensure establishment
of an inclusive labor market by presenting opportunities for
disadvantaged persons, to combat discrimination and to strengthen
coordination between agencies in order to facilitate entrance of
disadvantaged persons into the labor market.
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