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Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanı Sayın Ömer Ayçiçek ile Röportaj

Interview with the Head of the European
Union Coordination Department, Mr. Ömer
Ayçiçek

22.07.2014 tarihinde Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığına atanan Başkan Ömer Ayçiçek’i kısaca tanımak
isteriz.

We would like to know Mr Ayçiçek who was assigned as the Head
of the European Union Coordination Department on 22.07.2014.

Trabzonlu memur bir ailenin çocuğuyum. İlk ve orta öğrenimimi
Trabzon’da tamamladım. ODTÜ’de İktisat bölümünde eğitim
görmek üzere Ankara’ya geldim. Çalışma hayatıma öğrenciliğim
sırasında memur olarak 1993’te başladım. 24 yıldır Ankara’da
yaşıyorum.

I was born in Trabzon and my parents were civil servants. I
completed my basic and secondary education there. Then, I came to
Ankara to study at the Middle East Technical University (METU),
Department of Economics. I began my professional life in 1993,
while studying at the university, as a civil servant. I have been
living in Ankara for 24 years.

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı öncesi yaptığınız
çalışmalardan bahseder misiniz?

Could you please tell us your previous posts before taking office
as the Head of the European Union Coordination Department?

Lisans eğitimimin ardından TBMM ve Başbakanlık’ta
danışmanlık hizmetinde bulundum. AB Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi’nde kuruluşu olan 2002 yılından 2009
yılına kadar Program Uzmanlığı yaptım. Erasmus Programı,
Bologna Süreci ve hâlihazırda İŞKUR bünyesinde bulunan
Euroguidance (Avrupa Rehberlik Merkezi) birimlerinin ulusal

After having completed my graduate degree, I worked as an advisor
in the Prime Ministry and the Grand National Assembly of Turkey.
I worked as a Programme Expert in the Centre for European Union
Education and Youth Programmes in 2002-2009 (beginning from
its foundation). I was the National Coordinator of the Erasmus
Programme, Bologna Process and the units of Euroguidance which
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koordinatörlüğünü yürüttüm. 2010 – 2011 döneminde Anadolu
Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Birimi’nde yöneticilik
yaptım. 2011- 2014 Temmuz döneminde Başbakanlık Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda, Türkiye Bursları
işlemlerini yürüten Uluslararası Öğrenciler Dairesi Başkanı ve
müşavir olarak görev yaptım.
Başkanlığınızın hazırladığı yeni operasyonel programdaki
değişiklikler nelerdir?
Başkanlığımız, 2014-2020 finansal döneminde geçerli olan
Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politika Sektör Programı ile, bir
önceki dönemde destekleyemediği alanlarda da proje desteği
verebilecektir. Bu kapsamda 2007–2013 programında istihdam
başlığı altında yer alan kadın istihdamı, genç işsizliği, kayıtlı
istihdamın teşvik edilmesi ve kamu istihdam servislerinin
geliştirilmesine ek olarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
iş sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog, çalışan yoksullar, kayıtlı
istihdam, çocuk işçiliğiyle mücadele, özel politika gerektiren
kişiler, yeni kurulan işler ve finansal mühendislik araçları,
tüm istihdam piyasası aktörlerinin kapasitesini geliştirmeye
yönelik destekler sağlanacaktır. Eğitim alanında mesleki teknik
eğitim, hayat boyu öğrenme, kız çocuklarının okullaşmasına
ve işçi, işveren ve firmaların uyum yeteneğinin artırılmasına
ek olarak okul öncesi eğitim, özel politika gerektiren kişilerin
eğitimi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Geliştirilmesi ve
Uygulanması, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve diğer
aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik destekler
sağlanacaktır. Sosyal Politika alanında kurumsal kapasite
destekleri ve dezavantajlıların istihdamı kolaylaştırmaya ek
olarak fırsat eşitliğinin sağlanması, sağlık dâhil sosyal koruma
kapsamındaki destekler sağlanabilecektir.
Yeni dönemde planlanan faaliyetler hakkında kısaca bilgi
verebilir misiniz?
Operasyon faydalanıcısı kurum olan İŞKUR ile hayata
geçireceğimiz “İş Hayatında Kadın” programı başlayacaktır.
Toplam bütçesi 38 milyon Avro olan bu programın hedef grubu,
işletme sahibi olan ya da işletme yönetmekte olan kadınlardır.
Operasyon ile Türkiye’de yaşayan girişimci veya girişimci
adayı kadınlar, kapsamlı bir girişimcilik ve danışmanlık paketi
ile desteklenecektir. Bu kapsamda, Türkiye’deki çeşitli ticari
bankalar aracılığı ile kadın girişimcilere 300 milyon avroluk
kredi sağlayacaktır. Ancak henüz kadın girişimcilerin kredi
imkânlarına erişimlerinde dikkate alınacak seçim kriterleri
kesinleşmemiştir. Kriterler netleştirildiğinde, kamuoyu bu
konuda internet sayfamız (www.ikg.gov.tr) ve sosyal medya
hesaplarımız kanalıyla bilgilendirilecektir.

operate under the ISKUR at present. In 2010 – 2011, I chaired
the International Relations Department at Anadolu University.
In 2011- July 2014, I was Head and Counsellor of International
Students Department which operates on Turkish Scholarship
procedure under The Department of Turks Abroad and Related
Communities of the Prime Ministry. I worked as a consultant there,
as well.
What are the changes in the new operational programme
which has been prepared by the European Union Coordination
Department?
Thanks to the Sectoral Programme for Education, Employment and
Social Policy which covers the financial period of 2014-2020, our
Department will be able to give project support in certain areas that
could not be supported in the previous period. Within this scope,
besides giving support to women employment, youth unemployment,
promotion of registered employment and improvement of public
employment services which are under the employment heading of
the programme for 2007–2013, our department will also provide
support for improving working conditions, occupational health and
safety, social dialogue, the working poor, registered employment,
fight against child workers, people requiring special policies, young
businesses, financial engineering tools and building capacity for all
actors of employment. In addition to giving support to vocational
technical education, lifelong learning, schooling of girls, increasing
the adaptability of employers and employees; the Department
will provide support to pre-school education, education for people
requiring special treatment, Development and Implementation of
the National Qualifications Framework, strengthening the capacity
of the Vocational Qualifications Authority and other actors, In
the area of Social Policy, we will not only provide support services
within the scope of assistance for building institutional capacity
and facilitating employment of disadvantaged people, but we will
also provide support to the provision of equal opportunities and
social protection including health..
Could you please give some brief information on activities
planned for the new period?
The “Women in Business” programme, to be implemented together
with the ISKUR as the Operation Beneficiary, will be initiated.
The target group of this programme having a budget of 38 million
Euros is women owning or managing a business. Women who are
entrepreneurs or potential entrepreneurs will be supported with a
comprehensive package of entrepreneurship and consultancy by
means of the Operation. Within this scope and through various
commercial banks in Turkey, loans with a total amount of 300
million Euros will be granted to women entrepreneurs. However,
the criteria to be taken into account in selection of women
entrepreneurs who will be provided access to loans, have not been
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Diğer bakanlıklar ile yürütmüş olduğunuz paralel çalışmalar var
mı?

finalized yet. When these criteria are set, they will be publicized on
our website (www.ikg.gov.tr) as well as our social media accounts.

İstihdam, eğitim ve sosyal içerme alanlarında faaliyet
göstermekte olan kamu kurumları, İKG OP’nin genel paydaş
profilini oluşturmaktadır. Başkanlığımız Türkiye İş Kurumu,
Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Mesleki Yeterlilikler Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile
operasyon hazırlıklarına devam etmektedir. Ayrıca, hali hazırda
uygulanmakta olan operasyonlar ile TESK, Türkiye Belediyeler
Birliği, SGK, MEB, Turizm ve Kültür Bakanlığı, TOBB ile
çalışmalar yürütülmektedir. Bu anlamda, ilgili kurumlarla IPA
I döneminde başlatılmış olan işbirliğinin IPA II döneminde de
sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Do you have any collaborations with other Ministries?

Uygulanmakta olan operasyonlar hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Operasyon faydalanıcıları TESK ile “Esnaf ve Sanatkarların
Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu”, TOBB ile “İşveren
ve Çalışanların Küresel Ekonomideki Değişikliklere Uyum
Yeteneklerinin Artırılması Operasyonu”, SGK ile “Etkin Rehberlik
ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu”, Milli
Eğitim Bakanlığı ile “Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
Arttırılması Operasyonu”, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
“Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum
Yeteneklerinin Arttırılması Operasyonu”, Türkiye Belediyeler
Birliği ile “Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu için İstihdam ve
Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli
Operasyonu” uygulanmaktadır. Uygulanmakta olan operasyon
ve projelerle ilgili detaylı bilgiye internet sayfamızdan (www.ikg.
gov.tr) ulaşılabilmektedir.
Uygulanan hibe projelerinin Türkiye’deki proje hazırlama
kapasitesine katkısı olduğunu düşünüyor musunuz?
Türkiye’nin 1999’da aday ülke olarak tanınmasından sonra,
özellikle AB üyelik müzakerelerine başlangıç kararı verilen 2004
yılından itibaren, eğitim programları ve katılım öncesi fonların
kullanımına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemiz proje
esasına dayalı çalışma ve fon kullanma hususunda önemli ölçüde
tecrübe kazanmış, kamuda ve özel sektörde kapasite geliştirme
şansı bulmuştur. Ancak fonların etkin kullanımı hususunda tabii
ki istenen düzeyde olduğumuz söylenemez. Nicelik ve nitelik
olarak hedeflere ulaşma, üretilen güzel projelerin çıktılarını
yayma, devam ettirme konusunda yapılması gereken çok şey
olduğunu düşünüyorum.
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The public institutions operating in the field of employment,
education and social inclusion constitute the major stakeholders of
the HRD OP. Turkish Labor Agency (ISKUR) , Ministry of National
Education (MEB), Ministry of Family and Social Policies, Vocational
Qualifications Authority and the Social Security Institution prepare
the future operation ideas. In addition, operation beneficiaries of
the implemented projects are Confederation of Turkish Tradesman
and Craftsmen (TESK), Union of Municipalities of Turkey (TBB),
Social Security Institution (SGK), Ministry of National Education
(MEB), Ministry of Tourism and Culture, The Union of Chambers
and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB). The cooperation
with these institutions started during the IPA I period and it is
planned to be maintained during the IPA II period.
Could you inform us about the operations in the implementation
phase?
Operation beneficiary TESK is implementing “Increasing
Adaptability of Tradesmen and Craftsmen Operation”, TOBB
is implementing “Increasing Adaptability of Employers and
Employees to the Changes in Global Economy Operation”, SGK
is implementing “Promoting Registered Employment through
Innovative Measures Operation”, MEB is implementing “Improving
the Quality of Vocational and Technical Education Operation”,
Ministry of Tourism and Culture is implementing “Increasing
the Adaptability of Employers and Employees in Tourism Sector
Operation” and TBB is implementing “Employment and Social
Support Services Coordination and Implementation Model for
the Integration of Disadvantaged Persons” operation. Detailed
information about these operations and other projects is provided
on www.ikg.gov.tr.
Do you think that the implementation of grant projects
contribute to the project preparation capacity of Turkey?
In 1999, after the recognition of Turkey as a candidate country,
especially following the decision of launching EU accession
negotiations in 2004, training programs and activities under IPA
funds are being conducted. Turkey gained considerable experience
regarding the use of funds and conducting projects; public and
private sector in Turkey found opportunity of capacity building in
those fields. However, concerning the efficient use of funds, it is not
possible to claim that we are at the desired level. I think we need
to develop our capacity in achieving the targets in terms of quality
and quantity of the projects, as well as the mainstreaming of the
results and the sustainability of the projects.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı
İş Hayatında Kadın Programı
2014-2020

Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası; Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı (ABKD) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
(İŞKUR) işbirliğiyle kadınların sahip olduğu ve/veya yönettiği
işletmelere destek sağlamak ve kadın girişimciliğini artırmak
amacıyla İş Hayatında Kadın Programı’nı hazırladı. İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında;
2013 yılında başlayan ve proje süresi 48 ay olan ve IPA II
Döneminde (2014-2020) de İŞKUR ile ortaklaşa yürütülecek olan
program ile kadınların işgücüne katılım oranlarının artırılması,
kadın girişimcilerin sayılarının artırılması ve desteklenmesi
amaçlanıyor.
38 milyon avroluk bir bütçe ile yürütülecek olan İş Hayatında
Kadın Programı ile kadınların sahip olduğu ve/veya
yönettiği işletmelerdeki insan kaynağının geliştirilmesi,
kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ile uzun vadede kadın
istihdamın artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, Türkiye’de
yaşayan girişimci ve/veya girişimci adayı kadınlar kapsamlı bir
girişimcilik ve danışmanlık paketi ile desteklenecek. Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’deki çeşitli ticari
bankalar aracılığı ile kadın girişimcilere 300 milyon avroluk
kredi sağlayacak.
PROGRAM NELERİ KAPSIYOR?
Finansman Desteği
Kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelere sunulacak
finansman imkânları
Küçük Ölçekli Danışmanlık Desteği
Kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelere ve girişimci
olmak isteyen kadınlara sağlanacak belirli bir alana yönelik
uzmanlık bilgisi (know-how) ve iş geliştirme hizmetleri
Söz konusu bütçe, EBRD’nin dağıtacağı 300 milyon avroluk
kredinin riskinin paylaşılarak daha avantajlı kredi imkânları
sunulması ve kadın girişimcilere sağlanacak diğer hizmetlerin
finanse edilmesi için kullanılacak. Bu doğrultuda, kadınların ticari

Human Resources Development
Operational Programme
Women in Business Programme
2014-2020

The European Union and the European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD) in cooperation with the European Union
Coordination Department (EUCD) under the Ministry of Labour
and Social Security and the Turkish Labor Agency (İŞKUR)
have prepared the Women in Business Programme which aims at
giving support to business owned and/or managed by women and
increasing the number of women entrepreneurs. Under the scope of
the Human Resources Development Operational Program (HRD
OP), a program is implemented jointly with İŞKUR for a period
of 48 months during the IPA II Period (2014-2020). This project
started in 2013 and aims at increasing women participation in the
labor force and promoting and increasing the number of women
entrepreneurs.
The Women in Business Programme, with a total budget of 38 million
Euros, aims at improving the human resources of businesses owned
and/or managed by women, promoting women entrepreneurship
and thus increasing women employment in the long term. In line
with this, existing and/or potential women entrepreneurs living in
Turkey will be supported with a comprehensive entrepreneurship
and counselling package. The European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD) will provide a loan of 300 million
Euros through various commercial Turkish banks to women
entrepreneurs.
WHAT DOES THE PROGRAMME INCLUDE?
Financing Support
Financing opportunities provided to businesses owned and
managed by women
Small-Scale Counselling Support
Know-how and business development services in certain areas
to be provided to businesses owned and managed by women and
potential women entrepreneurs
The aforementioned budget will be used to provide more
advantageous loan opportunities by sharing the risk related to the
loan totalling 300 million Euros to be granted by the EBRD and to
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finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, kadın girişimcilere
çeşitli kredi ve destekler sağlanması, kadınlara ait işletmelerin
geliştirilmesi, kadınların iş bağlantılarının genişletilmesi gibi
hizmetler verilecek.
Krediden Yararlanabilme Şartları
• Kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin, 250’den
az çalışanı bulunması ve yıllık cirosunun 50 milyon avronun
altında ya da bilançosunun 43 milyon avronun altında olması
• İşletmenin çoğunluk hissesinin veya en az %20 hissesinin
kadınlara ait olması, finans, pazarlama ve üretim gibi kritik bir
alanın yönetici pozisyonunda bir kadının bulunması,
• İşletmenin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak
kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olması

Küçük Ölçekli Danışmanlık Desteği Kapsamında;
• Girişimciliğin hem Türkiye’deki istihdam oranına katkısını,
hem de kadınlar için yaratabileceği fırsatları anlatan; kadınların
iş hayatında yapabileceklerinin farkına varmalarını sağlayacak
seminerler,
• Girişimciler için önemli başlıklar olan bilgi ve iletişim
teknolojileri, insan kaynakları, finans, satış-pazarlama, internet
üzerinden satış gibi konularda hazırlanan eğitimler,
• İşletmelerin ihtiyaçlarını belirlemeye ve bunlara yönelik proje
oluşturmayı, projeyi uygulamayı, izlemeyi ve değerlendirmeyi
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finance the other services to be delivered to women entrepreneurs.
In this way, services will be available to facilitate women’s access
to commercial financing, to provide various loans and supports
to women entrepreneurs, to improve businesses owned by women,
and to expand the business connections of women.
Required conditions for the loan
• The businesses owned and managed by women should not
have more than 250 employees and the yearly turnover should
be less than 50 million Euros or the balance sheet should be less
than 43 million Euros.
• The majority of the business shares or at least 20% of the shares
should be owned by women and a woman should have a
managing position in critical areas such as finance, marketing
and production.
• The business should be established and in operation according
to Turkish law.
Within the scope of small-scale counselling support, services like
those given below will be delivered:
• Seminars to give information on both the contribution of
entrepreneurship to the rate of employment in Turkey and the
opportunities that can be created for women as well as raising
awareness on what women could do in business life.
• Training on important topics for entrepreneurs such as

kapsayan kısa vadeli danışmanlık ve orta vadeli iş rehberliği,
• Ulusal ve uluslararası deneyim sahibi ve başarısı kanıtlanmış
iş kadınlarının yeni kadın girişimcilere ve girişimci adaylarıyla
tecrübelerini paylaşacakları ve “mentorluk” (akıl hocalığı)
yapacakları platformlar,
• Kadınların ilgili kurum ve kuruluşlar, STK’lar, kadın örgütleri
ile temas kurmasının sağlanması,
• Kadın girişimciliğinin hem sosyal hem de ekonomik faydalarının
toplumla paylaşılması ve farkındalık oluşturulmasına yönelik
medya etkinlikleri düzenlenmesi

ve benzeri hizmetler sunulacak.
Tüm bu faaliyetler Avrupa Birliği Türkiye mali işbirliği
kapsamında Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülen İnsan Kaynakların Geliştirilmesi
Operasyonel Programı kapsamında gerçekleştirilecektir.
www.ikg.gov.tr
www.avrupa.info.tr
www.ebrd.com

information and communication technologies, human
resources, financing, sale-marketing, and online sale.
• Short-term counselling and medium-term business guidance
for businesses on identifying needs, writing projects for such
needs, and implementing, monitoring and evaluating projects.
• Platforms for “mentoring” (coaching) unexperienced or
potential entrepreneurs and exchanging experiences with
nationally and internationally successful and experienced
businesswomen.
• Enable contacts for women with related institutions and
organisation, NGO’s, and women associations.
• Organizing media events aiming at disseminating the social
and economic benefits of women entrepreneurs and raising
awareness.
All of these activities will be implemented under the Human
Resources Development Operational Programme managed by the
European Union Coordination Department in the scope of the
financial cooperation between the European Union and Turkey.
www.ikg.gov.tr
www.avrupa.info.tr
www.ebrd.com
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“Türkiye’de Sosyal İçerme ve İstihdam“
Konferansı
11 Mart 2014, Ankara

Conference on “Social Inclusion and
Employment in Turkey”
11 March 2014, Ankara

“Türkiye’de Sosyal İçerme ve
İstihdam” Konferansı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(ÇSGB)
Avrupa
Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
tarafından Ankara Hilton Otel’de
gerçekleştirildi.

The conference on “Social Inclusion
and Employment in Turkey” was
organised by the European Union
Coordination Department (EUCD)
under the Ministry of Labour and
Social Security (MoLSS) at the Hilton
Hotel in Ankara.

Konferansa
ÇSGB
Müsteşar
Yardımcısı Erhan Batur ve Avrupa
Birliği
Türkiye
Delegasyonu
Maslahatgüzarı Bela Szombati’nin
yanı sıra, kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri, başta
engelli ve Roman dernekleri
olmak üzere STK temsilcileri,
akademisyenler
ve
basın
mensupları katıldı.

The conference was attended by
Deputy Undersecretary of the
Ministry of Labour and Social
Security Mr Erhan Batur, Charge
d’Affairs of the European Union
Delegation to Turkey Mr Bela
Szombati, representatives of public
institutions and organisations,
representatives of NGOs especially
the associations for the disabled and the Roma People, academics
and media.

Avrupa Birliği 2020 stratejisinde önemle vurgulanan, ülkemizde
de son dönemde öne çıkan başlıklardan biri olan “sosyal
dışlanma ile mücadele” doğrultusunda ÇSGB Avrupa Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından “Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin
Artırılması” operasyonu hazırlandı. Önümüzdeki dönemde
yürütülecek operasyonla, özel itina gösterilmesi gereken gruplar
olarak tanımlanan Romanlar, engelliler, eski mahkûmlar, göç
mağdurları ve benzer grupların istihdam edilmesine yönelik bir
hibe programı uygulanacak ve çok sayıda faaliyet yürütülecek.
Dezavantajlı grupların durumu ile ilgili toplumda bilinç
oluşturmak, söz konusu grupların istihdama dair sorunlarını
tartışmak ve kamuoyunu yakın gelecekteki hibe fırsatları ile ilgili
bilgilendirmek amacıyla “Türkiye’de Sosyal İçerme ve İstihdam”
konulu bir konferans gerçekleştirildi.
Bela Szombati: “Ekonomik Sistemler Dezavantajlı Grupları
İçerecek Şekilde Yapılandırılmalı”
Konferansta bir konuşma gerçekleştiren AB Türkiye Delegasyonu
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“Combating Social Exclusion” is a topic that is not only strongly
emphasized in the 2020 strategy of the European Union, but also
one of the striking topics that has come to the fore recently in Turkey.
In this framework, the European Union Coordination Department
under the MoLSS has prepared the Operation for “Improving Social
Integration and Employability of Disadvantaged Persons”. Under
this operation, which is planned for the next period, a grant scheme
and many activities will be implemented towards the employment
of groups that require special care such as the Roma people, the
disabled, ex-convicts, internally displaced people and other similar
groups.
With the aim to raise public awareness concerning the situation
of disadvantaged persons, to discuss the employment problems of
these groups and to inform the public opinion about the imminent
grant opportunities, a conference was held under the name of
“Social Inclusion and Employment in Turkey”.

Bela Szombati: “Economic systems should be designed in such a
way so that they include disadvantaged groups”
In his speech at the conference, Charge d’Affairs of the European
Union Delegation to Turkey Mr Bela Szombati stated that both
in the EU and in Turkey economic systems should be designed in
such a way so that include disadvantaged groups. Underlining
the fact that it requires a tough struggle to combat poverty and
social exclusion, Mr Szombati said that it was possible to achieve
this given the prevailing opportunities and spirit of partnership.
Mr Szombati stressed the fact that it was noteworthy that recently
there were frequent discussions in Turkey regarding policies on
social inclusion.
Maslahatgüzarı Bela Szombati, gerek AB gerekse Türkiye’de
ekonomik sistemlerin dezavantajlı grupları da içerecek şekilde
yapılandırılması gerektiğini ifade etti. Yoksulluk ve sosyal
dışlanmanın zorlu bir mücadele gerektirdiğini belirten Szombati,
eldeki mevcut imkânlar ve ortaklık ruhu ile bunu başarmanın
mümkün olduğunu belirtti. Szombati, son dönemde Türkiye’de
sosyal içermeyle ilgili politikaların sıkça tartışılmasının dikkat
çekici olduğunu söyledi.
Erhan Batur: “İşsizlik, Sosyal Dışlanmanın En Önemli Sebebidir”
ÇSGB Müsteşar Yardımcısı ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Program Otoritesi Başkanı Erhan Batur ise sosyal dışlanmanın
çok boyutluluğuna değindi. Sosyal dışlanmaya bağlı sorunların
toplumsal hayatı pek çok alanda olumsuz etkilediğini belirten
Batur, bakanlık olarak mücadeleye yönelik ciddi adımlar
atıldığını dile getirdi. İşsizliğin sosyal dışlanmanın en önemli
sebebi olduğuna dikkat çeken Batur, “Özel itina gösterilmesi
gereken vatandaşların sosyal dışlanma riskinin engellenmesine
ve önyargılarla mücadeleye yönelik çalışıyoruz. Önümüzdeki
dönemde gerçekleştireceğimiz hibe programıyla çok sayıda
dezavantajlı bireye ulaşacak ve sorunlarına çözüm üretmek
amacıyla önemli faaliyetler gerçekleştireceğiz” dedi.
Erhan Batur: “Toplumun Tüm Kesimlerini Sosyal Dışlanma ile
Aktif Mücadeleye Davet Ediyorum”
Dezavantajlı grupların sorunlarına da değinen Batur, Özürlüler
İdaresi Başkanlığının son araştırmasının Türkiye’de engellilerin
yüzde 80’inin üretim süreçlerine dâhil olamadıklarını,
istihdama erişmekte zorlandıklarını gösterdiğini söyledi. Batur,
2012 yılından bu yana 35 binden fazla engelli vatandaşın
İŞKUR’un desteğiyle çoğunluğu özel sektörde olmak üzere işe
yerleştirildiğini anlattı.
Göç ile büyük kentlere gelen insanların nitelikli olmayan işlerde,
sosyal güvenlikten yoksun çalıştıklarının bilindiğini söyleyen

Erhan Batur: “Unemployment is the most important reason for
social exclusion”
Mr Erhan Batur, Deputy Undersecretary of the MoLSS and
the Head of the Operating Structure for the Human Resources
Development Operational Programme, dwelled on the multidimensional features of social exclusion. Stating that problems
related to social exclusion have an impact on social life in many
areas, Mr Batur pointed out that the Ministry has taken serious
steps towards combating such exclusion. Mr Batur drew attention
to the fact that unemployment is the most important reason for
social exclusion and said: “Effort was made not only to avoid the
risk of social exclusion of our citizens who require special care but
also to combat prejudices. In the coming period a grant scheme
will be implemented by which we will reach many disadvantaged
persons and carry out important activities to find solutions for
their problems. ”
Erhan Batur: “We invite every section of the society to actively
struggle with social exclusion.”
Referring to the problems faced by disadvantaged groups, Mr
Batur stated that, according to a survey carried out by the Public
Administration for Disabled Persons, 80 % of the disabled in Turkey
do not take part in the production processes and it is difficult for
disabled persons to have access to employment. Mr Batur explained
that since 2012 more than 35 thousand disabled persons were
employed mainly in private companies with the support of İŞKUR.
The Deputy Undersecretary pointed out that people who migrate
to big cities are known to work in low-skilled jobs being deprived
of social security and said: “Migration and unplanned housing
appear to be one of the reasons for child labour that is observed
as a severe social phenomenon”. Stating that for a long time
they have been concerned about the problems of Roma citizens,
Mr Batur made clear that they expected many project proposals
from Roma associations. “Our aim is to create a social movement
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Müsteşar Yardımcısı, “Göç ve çarpık yapılaşma, çok acı bir sosyal
olgu olan çocuk işçiliğinin sebeplerinden biri olarak karşımıza
çıkmaktadır” şeklinde konuştu. Roman vatandaşların sorunları
ile uzun zamandır ilgili olduklarını belirten Batur, Roman
derneklerinden de çok sayıda proje teklifi beklediklerini söyledi.
“Amacımız, toplumsal bir hareket oluşturarak her kesimi,
dezavantajlı bireylerin istihdamına yönelik seferber etmektir”
ifadelerini kullanan Batur, toplumun her kesimini aktif olarak
sosyal dışlanma ile mücadele etmeye çağırdı.
Açılış konuşmalarının ardından gazeteci Fatih Türkmenoğlu’nun
moderatörlüğünde “Türkiye’de Sosyal İçerme Kavramı ve Başarı
Hikâyeleri” konulu panel gerçekleştirildi. Panele AB Türkiye
Delegasyonu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir ve ÇSGB
AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AB Uzmanı Hülya Tekin’in
yanı sıra Roman aktivist ve Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı
Elmas Arus, Eğitim Geliştirme ve Küresel Ayrımcılıkla Mücadele
Derneği Başkanı Bahattin Turnalı, engelli yazar ve kamu görevlisi
Arzu Taşçı ve kadın girişimci Güzin Demirci katıldı.
Konferansın öğleden sonraki bölümünde gerçekleştirilen
“Türkiye’de Sosyal İçerme Uygulamaları” konulu panelde ise
Yerel Yönetim ve Yoksulluk Uzmanı Fikret Toksöz moderatörlük
yaptı. Panele katılan akademisyenler Prof. Dr. Didem Evci, Prof.
Dr. Fikret Adaman ve Uluslararası Engelliler Derneği İdari
Koordinatörü Nurcan Ünsal sosyal dışlanmanın ekonomik,
sosyal ve kültürel boyutlarından bahsederken, İKG Hibe ve
Tanıtım Projesi Takım Lideri Judit Juhasz, ülkesi Macaristan’da
sosyal içermeye dair yapılan uygulamalardan örnekler verdi.
ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AB
Uzmanı İpek Kantarcı ise önümüzdeki dönemde uygulanacak
projeler ve hibe fırsatlarından söz etti.
Panel bitiminde, katılımcıların konuyla ilgili soruları yanıtlandı.
Toplu fotoğraf çekiminin ardından konferans sona erdi.
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and to mobilise every group of the society for the employment of
disadvantaged persons” said Mr Batur inviting each and every
person of the society to actively combat social exclusion.
Following the opening speeches there was a panel on the “The
Concept of Social Inclusion in Turkey and Success Stories”
moderated by journalist Fatih Türkmenoğlu. The other panellists
were Mr Mehmet Caner Demir, Sector manager of the European
Union Delegation to Turkey; Ms Hülya Tekin, EU Expert of the
European Union Coordination Department under the MoLSS;
Ms Elmas Arus, Roma activist and President of the Association
for Zero Discrimination; Mr Bahattin Turnalı, President of the
Education Development and Combat with Global Discrimination
Association; Ms Arzu Taşçı, disabled writer; and Ms Güzin
Demirci, public official and women entrepreneur.
In the afternoon session of the conference, there was a panel on
“Social Inclusion Practices/Implementations in Turkey” moderated
by Mr Fikret Toksöz, expert on Local Administrations and Poverty
Expert. The other members of the panel were Prof Didem Evci,
Academic Member; Prof Fikret Adaman, Academic Member and
Ms Nurcan Ünsal, Administrative Coordinator of the International
Association of Disabled who talked on the economic, social and
cultural dimensions of social exclusion, Ms Judit Juhasz, Team
Leader of HRD Grant and Promotion Project, who talked about the
practices and examples of social inclusion in her country Hungary.
Ms İpek Kantarcı, EU Expert of the European Union Coordination
Department under the MoLSS, gave brief information about the
projects and grant opportunities in the coming period.
When all the speeches in the panel were delivered, questions of
participants regarding the topic were answered. The conference
ended with a collective picture was taken.

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe
Programı
BİLGİLENDİRME, TANITIM ve EĞİTİM GÜNLERİ
1-21 Nisan 2014, Türkiye

ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
(ABKD), son dönemde öne çıkan konulardan biri olan “sosyal
dışlanma ile mücadele” kapsamında, dezavantajlı grupların
istihdamına yönelik olarak yeni bir operasyon hazırladı.
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu ile engelliler,
eski hükümlüler, göç mağdurları, Roman vatandaşlar, göç ve
şiddet mağdurları gibi gruplar için sağlanan istihdam ve sosyal
koruma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik mesleki eğitim,
eğitici eğitimleri, bilgi toplama, bilinç artırma etkinlikleri
gibi faaliyetler yürütülecek.
Operasyon kapsamında yürütülecek hibe programına ilişkin
hibe rehberi ise 25 Mart 2014’te ABKD’nin internet sitesinde
yayımlandı. “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile
İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı”,
Avrupa Birliği mali desteklerinin kullanımına ilişkin temel
program olan “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı (İKG OP)” kapsamında uygulanacak.

Grant Scheme for Improving the
Social Integration and Employability of
Disadvantaged Persons
INFORMATION, PUBLICITY and
TRAINING DAYS
1-21 April 2014, Turkey

In the framework of “combating social exclusion”, which is one
of the topics that has come to the fore in the recent period, the
European Union Coordination Department (EUCD) under the
MoLSS has prepared a new operation focusing on the employment
of the disadvantaged groups.
In the scope of the Operation for Improving Social Integration
and Employability of Disadvantaged Persons activities will be
supported aiming at improving employment and social protection
services delivered to vulnerable groups such as disabled persons,
ex-convicts, internally displaced persons, Roma citizens, migrants
and victims of violence.
The Grant Manual for the implementation of the grant scheme
under this Operation has been published on the Internet website of
the EUCD on 25 March 2014. “The Grant Scheme for Improving
Social Integration and Employability of Disadvantaged Persons”
shall be implemented under the scope of the “Human Resources
Development Operational Programme (HRD OP)”, which is the
fundamental programme for the use of European Union financial
assistance.
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Hibe programını ülke çapında tanıtmak ve potansiyel
faydalanıcılara hibe fırsatlarını anlatmak amacıyla 1-21
Nisan 2014 tarihleri arasına 15 şehirde bilgilendirme günleri
düzenlendi. (Bkz. Tablo 1) Bilgilendirme günlerine yaklaşık 2 bin
kişi katıldı. Bilgilendirme günlerine katılarak hibe fırsatları ile
ilgili bilgi alan ve hibe projesi hazırlamak isteyenler için sağlanan
proje hazırlama eğitimlerinden ise yaklaşık 1200 kişi faydalandı.
8 Temmuz 2014 itibariyle başvuru süresi sona eren “Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında 2015-2016 yılları
arasında çok sayıda hibe projesi hayata geçirilecek. Söz konusu
hibe projelerinde belirli özellikleri nedeniyle toplumun
genelinden daha dezavantajlı olan yoksullar, Roman vatandaşlar,

14

15 separate information days were organised in the period of
1-21 April 2014 with the purpose of introducing the grant scheme
nationwide and brief the potential grant beneficiaries on the
prevailing grant opportunities (See Table 1). Approximately 2
thousand people attended these information days. Participants,
who attended the information day to receive information on
the grant opportunities and who wanted to write a project, were
provided with a training on project preparation and a total of
nearly 1200 people attended this training course.
Under the scope of the “Grant Scheme for Improving the Social
Integration and Employability of Disadvantaged Persons”, the
application deadline of which ended on 8 July 2014, many grant
projects are going to be implemented in 2015-2016. Due to certain

188

Bursa

4-5 Nisan 2014

98

60

Van

3-4 Nisan 2014

125

57

İstanbul – Avrupa

7-8 Nisan 2014

60

56

İzmir

7-8 Nisan 2014

113

95

Edirne

9-10 Nisan 2014

101

65

Konya

9-10 Nisan 2014

126

84

İstanbul - Asya

11-12 Nisan 2014 154

65

Adana

11-12 Nisan 2014 113

73

Diyarbakır

14-15 Nisan 2014 67

73

Hatay

14-15 Nisan 2014 123

52

Gaziantep

16-17 Nisan 2014 159

117

Trabzon

17-18 Nisan 2014 128

57

Sivas

21-22 Nisan 2014 179

96

Zonguldak

21-22 Nisan 2014 143

50

1933
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“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında
24 Nisan – 16 Mayıs tarihleri arasında 9 şehirde yardım
masaları kuruldu. Yardım masalarında görevli uzmanlar, proje
hazırlayan kurumların temsilcilerinden oluşan toplam 123
kişiye proje yazımı ile ilgili bilgi verdi ve sorularını cevapladı.

Number of the Participants attended to
Training of Project
Project Preparation

244

Number of the participants attended to
the Information Day

1-2 Nisan 2014

Ankara

1-2 April 2014

244

188

Bursa

4-5 April 2014

98

60

Van

3-4 April 2014

125

57

İstanbul - Europe

7-8 April 2014

60

56

İzmir

7-8 April 2014

113

95

Edirne

9-10 April 2014

101

65

Konya

9-10 April 2014

126

84

İstanbul - Asia

11-12 April 2014

154

65

Adana

11-12 April 2014

113

73

Diyarbakır

14-15 April 2014

67

73

Hatay

14-15 April 2014

123

52

Gaziantep

16-17 April 2014

159

117

Trabzon

17-18 April 2014

128

57

Sivas

21-22 April 2014

179

96

Zonguldak

21-22 April 2014

143

50

1933

1188

Date

Ankara

peculiarities of these grant projects, activities will be implemented
for the employment of people who are less advantaged when
compared with the rest of the society such as the poor, Roma people,
disabled, internally displaced people, people living in shanty areas,
ex-convicts and others. Non-profit organizations and institutions,
NGOs, educational institutions etc. whose project proposals are
approved will be able to benefit from the grant projects.

Province

Proje Hazırlama
Eğitimi Katılımcı
Sayısı

Bilgilendirme Günü
Katılımcı Sayısı

Tarih

İl

engelliler, göç mağdurları, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar,
eski mahkûmlar vb. grupların istihdamına yönelik faaliyetler
yürütülecek. Hibe projelerinden, proje teklifleri kabul edilen,
Türkiye’de faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen kurum ve
kuruluşlar, STK’lar, eğitim kurumları vb. yararlanacak.

Under the scope of the “Grant Scheme for Improving the Social
Integration and Employability of Disadvantaged Persons”,
helpdesks were established in 9 different cities between the
dates of 24 April - 16 May. Experts assigned to helpdesk, gave
informations related to project preparation and answered
questions of the group consisted of 123 people that are the
representatives of the institutions which prepared projects
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Turizm Sektöründe İşverenlerin ve
Çalışanların Uyum Yeteneğinin Artırılması
(TUYUP) Projesi Açılış Konferansı
8 Mayıs 2014, Ankara

Increasing the Adaptability of Employers
and Employees in Tourism Sector Project
(TUYUP) Opening Conference
8 May 2014, Ankara

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
(İKG OP) kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte uygulanacak olan ve Ocak 2014 - Temmuz 2016 tarihleri
arasında uygulanacak olan “Turizm Sektöründe İşverenlerin
ve Çalışanların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (TUYUP)” açılış konferansı Ankara’da düzenlendi.

The opening conference of the Project for “Increasıng the Adaptability
of Employers and Employees in Tourism Sector (TUYUP)” has
been held in Ankara. The project, to be implemented in the period
between January 2014-July 2016 together with the Ministry of
Culture and Tourism, will be implemented within the scope of the
Human Resources Development Operational Program (HRD OP).

Konferansa Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürü Doç. Dr. Ahmet Arı, Almanya Büyükelçisi Eberhard
Pohl, Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Béla Szombati, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı Eski Daire Başkanı Kamran Kuru, AB Uzmanı ve Proje Yönetim Birimi Koordinatörü Hüseyin Ali Âlî Tangürek, AB
Uzmanı Gamze Akın, AB Uzman Yardımcısı Hilal Ölmez, ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları
katıldı.

Undersecretary of the Ministry of Culture and Tourism Özgür
Özaslan, Director General for Research and Education of the
Ministry of Culture and Tourism Assoc. Prof. Ahmet Arı, German
Ambassador to Turkey Eberhard Pohl, Austrian Ambassador to
Turkey Klaus Wölfer and Deputy Head of the European Union
Delegation to Turkey Béla Szombati, former Head of the European
Union Coordination Department under the Ministry of Labour
and Social Security Kamran Kuru, EU Expert and Coordinator of
the Project Management Unit Hüseyin Ali Âlî Tangürek, EU Expert
Gamze Akın, Assistant EU Expert Hilal Ölmez, representatives
from the relevant public institutions and organizations, and press
members attended the conference.

Konferansta konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı
Özgür Özaslan, son yirmi yılda Türk turizminin gösterdiği
gelişmeleri anlatarak, sürdürülebilir faaliyetlerin önemine vurgu
yaptı. Turizm sektöründe çalışan personelin eğitim ihtiyaçlarının,
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Undersecretary of the Ministry of Culture and Tourism Özgür
Özaslan who delivered a speech in the conference referred to the
developments in tourism in Turkey during the last twenty years

gerek 10. Kalkınma Planında gerekse Bakanlığın 2023 hedefleri
doğrultusunda ortaya konan Türkiye Turizm Stratejisinde ayrı
bir başlık altında ele alındığını vurgulayan Özaslan, projenin
en önemli faaliyetlerden birinin ülke genelinde yapılacak olan
“Turizm Sektörü İşgücü Analizi” olduğunu ifade etti. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr.
Ahmet Arı ise sadece 2013 yılında 3 bin 711 kişinin 8 farklı alanda Genel Müdürlük tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerine
katıldığını belirtti.
7,558 milyon avro bütçe ile uygulamaya konan TUYUP projesi kapsamında, ülke genelinde gerçekleştirilecek farkındalık
artırma faaliyetleri ile işletmeler, proje hakkında bilgilendirilecek. Proje ile ortalama 4000 turizm çalışanına, uzman
eğitimciler tarafından, yeni oluşturulacak eğitim müfredatı ve
eğitim materyalleri ile 180 bin saatlik işbaşı eğitimler verilerek
Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları teşvik edilecek. Belgeli
personeli istihdam eden işletmeler, 12 aydan 48 aya kadar sigorta
primi indirimi hakkından faydalanabilecek.
Proje
kapsamında
gerçekleştirilecek
Turizm
İşgücü
Araştırması’nın sonuçlarının aktarılacağı ve işletmelerden gelen eğitim taleplerinin takip edileceği bir online veri tabanı
oluşturulacak. Bu sistem vasıtasıyla her yıl güncellenerek
yayınlanacak bilgiler, sektöre hizmet veren tüm yaygın ve örgün
eğitim kuruluşlarının planlamalarına katkı sağlayacak.
Proje ile ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çevre ve
sürdürülebilirlik konularında konaklama işletmelerine verdiği
Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi ile ilgili farkındalığın artırılması
yönünde faaliyetler yürütülecek. Bu alanda otel yöneticileri
için bilgilendirme ve teşvik etme amaçlı eğitimler düzenlenecek. Proje hakkında detaylı bilgiye www.tuyup.org adresinden
ulaşılabilecek.

and emphasized the importance of sustainable activities. Özaslan
also underlined that training needs of the staff working in the
tourism sector was dealt with under a separate heading both in
the Tourism Strategy of Turkey which was drawn up in the light of
the 2023 objectives of the Ministry and in the 10th Development
Plan. He also stated that one of the most important activities of the
project was the activity of “Labour Force Assessment in the Tourism
Sector” which would be carried out throughout the country.
Director-General for Research and Education of the Ministry of
Culture and Tourism Assoc. Prof. Ahmet Arı stated that, only in
2013, 3.711 people had attended the training events organised by
the Directorate General in 8 different fields.
Businesses will be informed about this project through nationwide
awareness raising activities to be conducted within the scope of the
TUYUP project put into practice with a budget of 7,558 million
Euros. Under this project, nearly 4000 tourism sector employees
will receive 180 thousand hours on the job training to be delivered
by expert trainers in line with the newly developed educational
curriculum and materials and at the end of the training each
participant will receive National Occupational Qualification
Certificate. Businesses that employ certified staff shall benefit from
a discount in insurance premiums ranging from 12 to 48 months.
An online database will be established and all the results of the
“Tourism Labour Force Assessment” to be carried out within the
project will be entered to this database whereby training demands
of the businesses can be tracked. Thanks to this system, annually
updated information will be published so as to contribute to the
planning of all formal and non-formal educational institutions
providing services in this sector.
Moreover, activities will be implemented under this project
to raise awareness as regards issues related to environment
and sustainability through the issuance of the Certificate for
Environment Friendly Establishments given by the Ministry of
Culture and Tourism to the qualified accommodation premises.
For this purpose, informative and encouraging training events will
be organized for hotel managers. For more detailed information on
this project see: www.tuyup.org.
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Avrupa Günü
9 Mayıs 2014, Ankara

9 Mayıs Avrupa Günü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
ve Ankara Ticaret Odası (ATO) işbirliğiyle ATO Congresium
Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında
Avrupa Fuarı, Avrupa Caz Orkestrası Konseri ve bir resepsiyon
düzenlendi.
Etkinliğe Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci
Mevlüt
Çavuşoğlu,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkanı, Büyükelçi Stefano Manservisi,
siyasi parti temsilcileri, ilgili kurum ve
kuruluş ve STK temsilcileri, çok sayıda
yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Manservisi: Farklılıklar
Bizi Birleştiriyor
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı
Büyükelçi
Stefano
Manservisi
konuşmasında Avrupa Birliği sloganının “farklılıklarda
birleşmek” olduğuna vurgu yaparak, “Farklılıklar bizleri hem
birleştiriyor, hem de dünyamızı zenginleştiriyor” dedi.
Avrupa Caz Orkestrası’nın bu sloganın en güzel örneği olduğunu
söyleyen Manservisi, orkestrada 13 farklı AB ülkesinden
23 sanatçının yer aldığını anlattı. Manservisi, “Farklılığı ve
birlikteliği kutladığımız bu akşamda, bu müziğin bize ilham
vermesini diliyorum” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Ortak Bir Geleceği Kutluyoruz
Resepsiyonda konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt
Çavuşoğlu, “Bugün sadece Avrupa Günü’nü değil yüz milyonlarca
insanın paylaştığı ortak değerleri, ortak idealleri ve ortak bir
geleceği de kutluyoruz” dedi.
Son dönemde atılan kararlı adımlar sayesinde AB üyeliğine hiç
olmadığı kadar yakın bir noktaya gelindiğini söyleyen Çavuşoğlu,
Türkiye’nin artık ilerlemeden, kalkınmadan, demokrasiden,
hukuk ve özgürlüklerden taviz vermesinin mümkün olmadığını
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Europe Day
9 May 2014, Ankara

9 May Europe Day event was held in Congresium Concert Hall
of the Ankara Chamber of Commerce (ATO) in cooperation
with the European Union Delegation to Turkey and ATO. The
European Fair, The European Jazz Orchestra Concert and a
reception was organized during the event.
Minister for the European Union Affairs
and Chief Negotiator Mevlüt Çavuşoğlu,
Head of the European Union Delegation to
Turkey, Ambassador Stefano Manservisi,
representatives from political parties,
relevant institutions and organizations,
and several foreign mission representatives
attended the event.

Ambassador Manservisi: We Are
United by Diversity
Head of the European Union Delegation to
Turkey Ambassador Stefano Manservisi emphasized in his speech
that the motto of the EU was “uniting in diversity” and continued by
saying that “Diversity is not only uniting us, but it is also enriching
our world”.
Manservisi stated that the European Jazz Orchestra was the best
example of the motto and added that “The Jazz Orchestra comprises
23 artists from 13 different EU states”. Manservisi also said “We
are celebrating the disparity and unity tonight, and I hope that the
music will inspire us”.

Minister Çavuşoğlu: We are celebrating a common
future
Minister for European Union Affairs and Chief Negotiator Mevlüt
Çavuşoğlu said in the reception that “Today we are celebrating not
only the Europe Day, but also the common values, common ideals
and a common future shared by hundreds of millions of people.”
Çavuşoğlu stated that thanks to the determined steps taken in the
recent years, Turkey has reached the closest point to the EU ever.

vurguladı. Çavuşoğlu, “2014 yılı Türkiye’de AB yılıdır. Üyelik
sürecinde en çok önemli reformların gerçekleştirilmeye
başlandığı ve gerçekleştirileceği yıldır” şeklinde konuştu.

ABKD Standında İKG OP Tanıtıldı
Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde ayrıca Avrupa Günü
Fuarı düzenlendi. ATO Congresium’da düzenlenen fuarda AB
Türkiye Delegasyonu, AB üyesi ülkeler, AB Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ATO,
Türk Ulusal Ajansı, kültür merkezleri ve AB destekli projeler
stant açtı. Avrupa Birliği üye ülkeleri ve diğer katılımcı kurum ve
kuruluşların stantlarında tanıtıcı yayın, kitap, broşür, el ilanı ve
çeşitli promosyon malzemeleri dağıtıldı.
Fuarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı da bir stand açarak İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında
sağlanan hizmetleri, gerçekleştirilen faaliyetleri ve elde edilen
sonuçları ziyaretçilerle paylaştı.

He also emphasized that for Turkey it was not possible anymore to
make any compromise in progress, development, democracy, law
and freedoms. Çavuşoğlu said that “The year 2014 is the EU year
for Turkey. It is the year in which the highest number of important
reforms have been and will be initiated.”

HRD OP was Promoted in EUCD Stand
A Europe Day Fair was also organised within the framework of the
Europe Day celebrations. In the fair organised at ATO Congresium,
there were stands set up by the EU Delegation, EU member states,
the Ministry for EU Affairs, the Ministry of National Education,
the Ministry of Transport, Maritime and Communication,
the Ministry of Environment and Urbanization, the Ankara
Metropolitan Municipality, ATO, the National Agency of Turkey,
cultural centres and EU supported projects. Publicity materials,
books, brochures, flyers and various other promotional materials
were distributed in the stands of the EU member states and other
participant institutions and organizations.
The European Union Coordination Department under the Ministry
of Labour and Social Security had also opened a stand and shared
information to the visitors on services, activities and achieved
results within the scope of the Human Resources Development
Operational Programme.
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14. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı
22 Mayıs 2014, İstanbul

Human Resources Development
Operational Programme (HRD OP)
14th Sectoral Monitoring Committee
Meeting
22 May 2014, İstanbul

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)
14. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşar
Yardımcısı Erhan Batur, ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanları Murat Aksoy ve Cengiz Aydemir, Avrupa Komisyonu,
İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal İçerme Genel Müdürlüğü Analiz,
Değerlendirme ve Dış İlişkiler Direktörü Georg Fischer, Avrupa
Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal İçerme Genel Müdürlüğü,
Dış İlişkiler, Komşuluk Politikası, Genişleme ve IPA Birimi Başkanı
Thomas Bender, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik
ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Javier Menendez Bonilla, ilgili
kurum ve kuruluşların ve STK’ların temsilcileri katıldı.
Batur ve Bender’in eş başkanlık yaptıkları toplantı, Soma’da hayatını
kaybeden madencilerin ailelerine başsağlığı dilekleri ile başladı. Eş
başkanlar, insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında AB- Türkiye
işbirliğine vurgu yapan açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.
Açılış konuşmalarının ardından, ABKD Finans Birimi Koordinatörü
Bahar Erdoğan AB mali desteklerinin yönetimi ve harcanmasına
dair risklere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. ABKD İhale Birimi
Koordinatörü Arzu Boşnak ve ABKD AB Uzmanı Burcu Sağlam ise
devam eden ihale süreçleri, yeni operasyon fikirleri ve IPA II dönemi
için tasarlanan operasyonlar ile ilgili bilgi verdi. Sunumların ardından
Erhan Batur, kürsüyü sorulara ve yorumlara açtı. Katılımcıların
projelerin
yürütülmesinde
operasyon
faydalanıcılarının
sorumlulukları, ortaklıkların önemi ve fon kaybına ilişkin soruları
yanıtlanmasının ardından Hazine Müsteşarlığı temsilcisi Harun
Gürer operasyonların denetlenmesine ilişkin bilgi verdi.
Bir sonraki sunum için söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, AB Uzman Yardımcısı Onur Açıkgöz İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında 2013
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The 14th Sectoral Monitoring Committee Meeting of the Human
Resources Development Operational Programme (HRD OP) was
held in Istanbul. The meeting was attended by Erhan Batur, Deputy
Undersecretary of the Ministry of Labour and Social Security (MoLSS);
Murat Aksoy and Cengiz Aydemir, Heads of the EU Coordination
Department under the MoLSS; Georg Fisher, Director of Analysis,
Evaluation and External Relations, DG Employment, Social Affairs
and Inclusion, European Commission; Thomas Bender, Head of
External Relations, Neighbourhood Policy, Enlargement and IPA Unit,
European Commission DG for Employment; Javier Menendez Bonilla,
Head of the Department for Economic and Social Development in the
European Union Delegation to Turkey, and representatives of relevant
institutions, organizations and NGO’s.
The meeting co-chaired by Mr Batur and Mr Bender started with
expressions of condolences to the families of the miners who lost their
lives in Soma. This was followed by opening speeches of the Co-Chairs
in which they laid emphasis on the cooperation between the EU and
Turkey in the area of human resources development.
After the opening speeches, Feride Bahar Erdoğan, Coordinator of the
Financial Management Unit under the EU Coordination Department,
made a presentation on the financial management of EU funds and
the risks pertaining to the spending of these funds. Arzu Boşnak,
Coordinator of the Procurement Unit under the EU Coordination
Department, and Burcu Sağlam, EU Expert from the same unit, gave
information regarding ongoing tender procedures, new operation
ideas and operations designed for the IPA II period. Following the
presentation, Mr Batur opened the floor for questions and comments
which were specifically related to the responsibility of operation
beneficiaries in the implementation of the operations, the importance
of partnerships and the de-commitment risks. After the questions and
comments, Mr Batur left the floor to Harun Gürer, on behalf of the

yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, uygulamaların
etkinliğine, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine değindi.

Undersecretariat of Treasury, who presented information on the audits
of the operations.

Öğleden sonraki oturum AB Uzman Yardımcısı Nagehan
Köseoğlu’nun 2014-2020 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Sektörel Programı’na ilişkin sunumu ile başladı. Ardından ABKD
Proje Yönetim Birimi Koordinatörü Hüseyin Ali Âlî Tangürek
sonuçlanmış operasyonlar çerçevesinde elde edilen başarıları
anlatan sunumunu gerçekleştirdi.

The next presentation was delivered by Onur Açikgöz, Assistant EU
Expert from the EU Coordination Department under the Ministry of
Labour and Social Security, who gave information on the activities
of the Human Resources Development Operational Programme
operational programme in 2013, the efficiency of the implementation,
and the information/publicity dimension of the program.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Zeynep Selvi,
Turizm Sektöründe Çalışan ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin
Artırılması Operasyonu’na ilişkin bilgi verdi. Selvi’nin ardından
Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel
Müdürlüğü’nden Kalkınma Uzmanı Yalın Kılıç operasyon
kapsamındaki faaliyetlerin önemini dile getirerek turizm
sektöründeki işgücüne ilişkin bazı istatistikleri paylaştı.

The afternoon session took start with the presentation delivered by
Assistant EU Expert Nagehan Köseoğlu. She presented information on
the Human Resources Sectoral Programme for 2014-2020. Next was a
presentation by Hüseyin Ali Âli Tangürek, Project Management Unit
Coordinator of the EU Coordination Department, who delivered a
presentation on the achievements within the framework of completed
operations.

Sunumların ardından, söz alan İKG OP Teknik Destek Projesi
Takım Lideri Paulo Pedroso mevcut durum hakkında genel bir
değerlendirme yaparak yeni fikirlerin gerçekçi olması ve doğru
paydaşların faaliyetlere dâhil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon
Dairesi Başkanı Ercüment Işık ise Operasyon Faydalanıcılarına
sağlanan teknik destek hizmetinin önemine dikkat çekerek, söz
konusu hizmetin kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.
Işık’ın ardından söz alan, ABKD Program Yönetim, İzleme ve
Değerlendirme Birimi Koordinatörü Melih Akın birim olarak kamu
kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirdikleri ortak çalışmalardan ve
gelecekteki beklentilerden söz etti.

The next presentation was related to the Project for Increasing the
Adaptability of Employers and Employees in the Tourism Sector
project presented by Esin Zeynep Selvi on behalf of the Ministry of
Culture and Tourism. Yalın Kiliç, Development Expert of the Social
Sectors and Coordination General Directorate under the Ministry of
Development, took the floor and commented on the importance of the
activities under this operation and shared some statistics regarding the
labour force in the tourism sector.

Daha sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu AB ve
Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı Fuat Elvan söz alarak kendi proje
yürütme süreçlerinde yaşadıkları deneyimlerden bahsetti. Kadın
Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu Koordinatörü Serap Güre
Şenalp ise kadınlara yönelik projelerde kayıtlı istihdama ilişkin
faaliyetler yürütülmesi ve çocuk bakımı sağlayan kuruluşların
sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Son olarak Paulo
Pedroso, daha üst düzeydeki yönetim kademelerinin, paydaşların
ve sosyal ortakların çalışmalara daha fazla dâhil olması gerektiğini
söyleyerek oturumu kapattı.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından eş başkanlar Batur
ve Fisher’in Sektörel İzleme Komitesi üyelerine teşekkürlerinin
ardından toplantı sona erdi.

After all of these presentations, Team Leader of HRD OP TAT Paulo
Pedroso made a general assessment about the prevailing situation
and then underlined the fact that new ideas had to be realistic and
involve the right stakeholders. Ercüment Işık, Head of the European
Coordination Department under the Ministry of Family and Social
Policies, underlined the importance of technical assistance provided
to the Operation Beneficiaries and stated that the scope of such
assistance should be extended. Melih Akin, Coordinator of the Unit
for Programme Management, Monitoring and Evaluation under the
EUCD, explained how they worked together with and what their
expectations were from the public institutions and organizations in
planning future activities.
Fuat Elvan, Assistant EU Expert and External Relations in the
Confederation of Turkish Tradesmen and Craftsmen (TESK), took
the floor and explained the proceedings and procedures they had
experienced in their project. Serap Güre Şenalp, Coordinator in
Women’s Labour and Employment Initiative Platform, pointed out that
projects for women should deal more with registered employment for
women and provision of more child care institutions. To conclude the
discussions under this item Mr Pedroso took the floor and emphasised
once again the need for more involvement of higher management as
well as more stakeholders and social partners.
After having discussed all the items on the agenda, the meeting was
closed with the short closing remarks of Co-Chairs Mr Fisher and Mr
BATUR who both thanked the members of the Sectoral Monitoring
Committee.
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23 Mayıs 2014, İstanbul

Avrupa Birliği - Türkiye işbirliği kapsamında insan
kaynaklarının geliştirilmesi alanında gerçekleştirilen
faaliyetlerin detaylarının ve sonuçlarının paylaşıldığı ve gelecek
döneme dair yeni fikirlerin tartışıldığı “Eğitim, İstihdam
ve Sosyal İçerme Alanlarında AB-Türkiye İşbirliği Tanıtım
ve Danışma Toplantısı” 23 Mayıs 2014 tarihinde Wyndham
Grand İstanbul Kalamış Marina Otel’de gerçekleştirildi.
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, Avrupa Komisyonu
İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü Birim
Başkanı Thomas Bender, AB-Türkiye Delegasyonu Ekonomik
ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Javier Menendez Bonilla,
özel sektör temsilcileri, ilgili STK temsilcileri ve basın
mensupları katıldı.
Etkinlikte, AB – Türkiye mali işbirliği çerçevesinde ÇSGB Avrupa
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (ABKD) tarafından
yürütülen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı (İKG OP) kapsamında 2007-2013 döneminde
gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.
Ayrıca, 2014- 2020 yılları arasında uygulanması planlanan İnsan

22

European Union - Turkey Cooperation on
The Development of Human Resources
Publicity and Advisory Meeting
23 May 2014, İstanbul

Under the scope of the cooperation between the European Union
and Turkey, a “Publicity and Advisory Meeting on EU-Turkey
Cooperation in the Areas of Education, Employment and Social
Inclusion” was held on 23 May 2014 in the Wyndham Grand
Kalamış Marina Hotel in Istanbul to share detailed information
on the implemented activities and their results as well as new ideas
regarding the forthcoming period in the field of human resources
development in the frame of the cooperation between the European
Union and Turkey.
The meeting was attended by Erhan Batur, Deputy Undersecretary
of the Ministry of Labour and Social Security (MoLSS); Thomas
Bender, Head of Unit in Directorate-General for Employment,
Social Affairs and Inclusion of the European Commission;
Javier Menendez Bonilla, Head of Section, Economic and Social
Development Department of the EU Delegation to Turkey,
representatives of the private sectors and relevant NGOs and media.
In this event, participants were briefed on the activities and their
results that were carried out in the period of 2007-2013 under
the Human Resources Development Operational Programme and
implemented by the European Union Coordination Department

Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Programı’nın kısa tanıtımı
yapıldı.

(EUCD) under the MoLSS within the scope of the financial
cooperation between the EU and Turkey. Apart from this, a brief
introduction was presented with respect to the Human Resources
Development Sectoral Programme planned to be implemented in
the period of 2014- 2020.

Erhan Batur: “İKG OP Kapsamında Yürütülen
Projelerle Yaklaşık 110 Bin Kişiye Ulaşıldı”

Erhan Batur: “Nearly 110 Thousand Persons Have
Been Reached with Projects Implemented under the
HRD OP”

Programda söz alan ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur,
İKG OP kapsamında yürütülen projeler aracılığıyla yaklaşık 110
bin kişiye ulaşıldığını ifade ederek, eğitim, istihdam ve sosyal
içermenin öncelik alanları olarak belirlendiğini söyledi. AB’nin
Türkiye’ye tahsis ettiği mali desteklerin yüzde 10’unun İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’na (İKG OP)
aktarıldığını söyleyen Batur, insan kaynaklarının geliştirilmesine
yönelik projelerde ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortak
çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Türkiye’nin AB ile işbirliğinden mutluluk duyduğunu belirten
Batur, “Türkiye henüz AB’ye üye olmasa da temel hedefimiz
AB standartlarını bir an önce yakalamaktır” şeklinde konuştu.
Türkiye’deki kadın istihdamı alanında yaşanan sorunlara da
değinen Batur, kadınları çalışmayan bir ülkenin kalkınmasının
mümkün olamayacağını, kadın istihdamının Türkiye’nin en
büyük önceliklerden biri olduğunu kaydetti.

Erhan Batur, Deputy Undersecretary of the Ministry of Labour
and Social Security (MoLSS) delivered a speech in which he stated
that nearly 110 thousand persons have been reached with projects
implemented under the HRD OP and added that education,
employment and social inclusion were identified as priority
areas. Pointing out that 10 percent of the EU funds for Turkey
were allocated to Human Resources Development Operational
Programme (HRD OP), Mr Batur expressed that projects for the
development of human resources were implemented jointly with
public and private institutions and organizations.
Being pleased about the cooperation between Turkey and the EU,
Mr Batur said that “Even though Turkey is not yet a member of the
EU, our major goal is to achieve EU standards as soon as possible”.
With respect to the problems in the area of women employment
faced in Turkey, Mr Batur noted that it is not possible for a country
to develop if women do not work and that women employment is
one of the major priorities for Turkey.
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Thomas Bender: “Türkiye, AB’ye Üyelik Sürecinde
Birçok Alanda İlerleme Sağladı”

Thomas Bender: “Turkey has Achieved Progress in
Many Areas in its EU Accession Process”

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel
Müdürlüğü Birim Başkanı Thomas Bender ise, sendikal hakların
ve krizlere dayanıklı bir sistemin 19. faslın açılması için önem
teşkil ettiğini vurgulayarak, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde
farklı alanlarda ilerleme sağlandığını belirtti. Bender, 2007
yılından bu yana 5 milyar avroluk bir mali desteğin Türkiye’ye
aktarıldığını bunun 500 milyon avrosunun İKG OP kapsamında
kullanıldığına dikkat çekti. AB mali desteklerin en önemli
parçasının kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından uygulanan
küçük ölçekli projeler olduğunu belirten Bender, kadın ve genç
istihdamı, kız çocuklarını okullaşması ve mesleki eğitime yönelik
uygulanan projelere vurgu yaptı. Bender, Türkiye’yi AB’ye uyum
sürecinde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Thomas Bender, Head of Unit in Directorate-General for
Employment, Social Affairs and Inclusion of the European
Commission underlined the importance of opening Chapter 19
for trade union rights and creating a system that can endure crises
and said that Turkey has achieved progress in different areas in
its EU accession. Mr Bender drew attention to the fact that since
2007, a total of 5 billion Euros in terms of financial assistance was
transferred to Turkey and that 500 million of this amount was spent
under the scope of the HRD OP. Stating that the most important
part of EU financial assistance consisted of small-scale projects
implemented by non-profit organizations, Mr Bender underlined
the projects focusing on women and youth employment, schooling
of girls and vocational training. Bender said that they would
continue to support Turkey’s harmonization process to the EU.

Açılış konuşmalarının ardından Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu ve ABKD temsilcilerinin sunumları dinlendi.

Javier Menendez Bonilla: “2014-2020 Dönemi için
Türkiye’ye 4,8 Milyar Avro Fon Tahsis Edildi”
Panele katılan AB-Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal
Kalkınma Bölümü Başkanı Javier Menendez Bonilla, AB
müktesebatında çok farklı başlıklar olduğunu ve bunların
takibinin uzun bir süreç gerektirdiğini söyleyerek, Avrupa
Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı ile 2014-2020 döneminde
Türkiye’ye 4,5 milyar avro tahsis edileceğini kaydetti. Sivil toplum
örgütlerinin eğitim, istihdam ve sosyal içerme alanlarında
yürütülen faaliyetlere katkı sunması gerektiğini dile getiren
Bonilla, kız çocuklarının eğitime katılım oranlarını artırmak için
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Following these opening speeches, presentations were delivered by
the representatives of the European Union Delegation to Turkey
and the EUCD.

Javier Menendez Bonilla: “A fund of 4.8 Billion Euros
Has Been Allocated to Turkey for the Period of 20142020”
Javier Menendez Bonilla, Head of Section, Economic and Social
Development Department of the EU Delegation to Turkey
participated as one of the members of the panel. Having said that
the EU Acquis has many different chapters and that a long process
is required to follow up on all of them, he stated that under the EU
Instrument for Pre-Accession Financial Assistance, Turkey would

de çalışmaların sürdüğünü, bu konuda son yıllarda kat edilen
mesafenin önemli olduğunu belirtti.

Hüseyin Ali Âlî Tangürek: “Faaliyetlerimizin Etkisi
Önümüzdeki 15 Yıl İçerisinde Daha Net Anlaşılacak”
Bonilla’dan sonra ABKD’yi temsilen söz alan AB Uzmanı
Hüseyin Ali Âlî Tangürek, İKG OP kapsamında eğitim ve
istihdam alanında gerçekleştirilen çalışmaları anlatan bir sunum
gerçekleştirdi. Söz konusu faaliyetlerle İŞKUR’un istihdam
hizmetlerinin kalitesinin ve görünürlüğünün arttığına dikkat
çeken Tangürek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) da kayıtlı
istihdam faaliyetleri ve denetleme servisleri gibi alanlarda İKG
OP ’den faydalandığını söyledi. Yapılan çalışmaların etkilerinin
önümüzdeki 15 yıl içerisinde daha net anlaşılacağını söyleyen
Tangürek, eğitim alanında gerçekleştirilen faaliyetlere de
değindi. Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin geliştirilmesi,
mesleki eğitimde uluslararası standartlara uyum sağlanması
için çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Tangürek,
YURTKUR ile işbirliği içerisinde 20 bin öğrenciye de burs
sağladıklarını belirtti.
AB Uzmanı Melih Akın ise gelecek döneme ilişkin gerçekleştirdiği
sunumunda; 2014-2020 yılları arasında uygulanması planlanan
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Programı’na ilişkin
detayları paylaştı. Yeni dönemde özellikle Hayat Boyu Öğrenme,
Sosyal İçerme ve Çalışanların Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi
alanlarına odaklanılacağını belirten Akın, tüm bu alanların
istihdamla yakından ilgili olduğunu, bu nedenle birlikte ele
alınmaları gerektiğini ifade etti. Akın, söz konusu faaliyetlerle
istihdamı teşvik etmenin yanı sıra, çalışma koşullarının
da iyileştirilmesini ve strateji geliştirme kapasitesinin de
artırılmasını amaçladıklarını belirtti. Yeni dönemde daha esnek,
yenilikçi ve kalite odaklı bir eğitim anlayışını destekleyeceklerini
söyleyen Akın, toplumun her kesiminin eğitim olanaklarından
yararlanması yönünde faaliyetler tasarlandığını söyledi.
Sunumlardan
sonra
gazeteci
Fatih
Türkmenoğlu
moderatörlüğünde ve AB-Türkiye işbirliği çerçevesinde
insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim, istihdam ve sosyal
içerme alanlarında yapılan çalışmaların tartışıldığı bir forum
gerçekleştirildi.
Forum, yakın zamanda gerçekleşen Soma’daki maden kazasına
ilişkin görüşlerin paylaşılması ile başladı. Katılımcıların büyük
çoğunluğu İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının yeterli olduğuna
fakat uygulama noktasında sorunlar yaşandığına ilişkin görüş
bildirdi. Yasa ve mevzuatların uygulanmasında yaşanan
aksaklıkların nedenleri masaya yatırıldı. Uygulamaların eksiksiz

be allocated a fund of 4.5 billion Euros for the period of 2014-2020.
Mr Bonilla noted that civil society organisations had to contribute
to activities implemented in the areas of education, employment
and social inclusion and added that the activities to increase
the participation rates of girls in education continued and that
significant progress was achieved on this issue in the recent years.

Hüseyin Ali Âlî Tangürek: “The Impact of Our Activities
Will Be Better Understood in the Next 15 Years”
Following Mr Bonilla, the floor was given to EU Expert Hüseyin
Ali Âlî Tangürek on behalf of the EUCD to deliver a presentation
on the activities in the areas of education and employment under
the scope of the HRD OP. Drawing attention to the fact that with
these activities the quality and visibility of İŞKUR’s employment
services were improved, Mr Tangürek said that the HRD OP
has also contributed to the activities for registered employment
and inspection services by the Social Security Institution (SSI).
Mr Tangürek underlined that the impact of these activities will
be better understood in the next 15 Years and briefed on the
implemented activities in the area of education. He explained that
many activities were implemented to improve lifelong learning
in Turkey and to adapt to international standards in vocational
education and stated that 20.000 students were provided with a
scholarship in cooperation with YURTKUR.
EU Expert Melih Akın made a presentation on the forthcoming
period in which he shared detailed information regarding the
Human Resources Development Sectoral Programme planned to
be implemented in the period of 2014-2020. He explained that the
new period would focus on Lifelong Learning, Social Inclusion and
Increasing the Adaptability of Employees and that all of these areas
had to be dealt with together since they were all closely related to
employment. Mr Akın noted that the aim of these activities was
not only to promote employment, but also to improve working
conditions and to increase the capacity to develop strategies. Having
said that in the new period they would support a more flexible,
innovative and quality-focused understanding of education, Mr
Akın pointed out that they had designed activities that would enable
every section of the society to benefit from education opportunities.
Following these presentations, there was a forum moderated by
journalist Fatih Türkmenoğlu to discuss within the framework of
EU-Turkey cooperation the implemented activities within the fields
of human resources development, education and social inclusion.
The forum started by sharing views concerning the mine disaster
that occurred recently in Soma. A great majority of the participants
agreed that the Law on Occupational Health and Safety was
sufficient enough however there existed problems with respect to the
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gerçekleştirilebilmesi için alınabilecek önlemler ve bilinç
artırmaya yönelik faaliyetlere dair fikir alışverişi yapıldı.
Türkmenoğlu’nun AB- Türkiye işbirliğine ilişkin sorusu üzerine
katılımcılar, işbirliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin
görünürlüğünün artırılması gerektiği fikrinde birleşti. STK ve
özel sektör temsilcileri ise kendilerinin faaliyetlere aktif olarak
katılmaları durumunda, yapılacak çalışmaların etkisinin ve
görünürlüğünün artacağına dair görüş bildirdi. Özellikle ilk ve
ortaokul seviyesinde seçmeli dersler vb. etkinliklerle AB-Türkiye
işbirliğinin anlatılmasının yaralı olacağına dair öneriler yapıldı.
Özel sektör, STK ve kamu işbirliğinin sıklıkla vurgulandığı
forumun ardından konferans sona erdi.

implementation of this law. There was a discussion on the reasons
causing the deficiencies in the implementation of the relevant law
and regulations. Opinions were exchanged for activities aiming at
taking the required measures and raising awareness which in turn
could lead to flawless implementation.
Upon a question asked by Mr Türkmenoğlu regarding the
cooperation between the EU and Turkey, the participants agreed on
the fact that there should be increased visibility about the activities
implemented under the scope of cooperation. Representatives of the
NGOs and the private sectors shared their view that in case they
would have more active contribution in the activities this would
generate more impact and visibility of the activities. Suggestions
were made that it would be very beneficial in case the subject of EUTurkey cooperation could be an optional course and/or educational
activity especially at primary and secondary school level.
Topics such as the private sector, NGOs and public cooperation
were frequently emphasised at the forum which was the last event
on the agenda to conclude the conference.
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Türkiye’de İstihdam Politikaları Konferansı
25 Haziran 2014, Ankara

Conference on Employment Policies in
Turkey
25 June 2014, Ankara

“Türkiye’de İstihdam Politikaları Konferansı”, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı (ABKD) ev sahipliğinde Ankara Marriott
Otel’de düzenlendi.

The “Conference on Employment Policies in Turkey”, hosted by the
European Union Coordination Department (EUCD) under the
Ministry of Labour and Social Security, took place at the Mariott
Hotel in Ankara.

Türkiye’nin 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi, Avrupa
Birliği ve Türkiye’deki istihdam politikaları ve uygulamaları
gibi konuların ele alındığı konferansa, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez ve Müsteşar
Yardımcısı Erhan Batur, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkanı Stefano Manservisi, kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri, ilgili özel sektör ve STK temsilcileri,
akademisyenler ve medya mensupları katıldı.

The conference, which dealt with topics such as Turkey’s 20142023 National Employment Strategy and employment policies
and practices in the European Union and Turkey, was attended by
Deputy Minister of Labour and Social Security Mr Halil Etyemez,
Deputy Undersecretary of the Ministry of Labour and Social
Security Erhan Batur, Head of the European Union Delegation to
Turkey Stefano Manservisi, representatives of public institutions
and organisations, representatives of the relevant private sectors,
the NGOs, academics and media.

Erhan Batur: “Yapılan Başarılı Çalışmalar için Avrupa
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nı Canı Gönülden
Kutluyorum”
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren ÇSGB Müsteşar
Yardımcısı Erhan Batur, ABKD’nin Sosyal Politika ve İstihdam
başlıklarında sağlanan Avrupa Birliği fonlarını 7 yıldır başarıyla
yönettiğini söyleyerek bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar için
ABKD’yi kutladı. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı çerçevesinde istihdamın geliştirilmesi adına yapılan

Erhan Batur: “I Would Like to Congratulate the European
Union Coordination Department Sincerely for Their Successful
Work”
Deputy Undersecretary of the Ministry of Labour and Social
Security Erhan Batur, delivering an opening speech at the
conference, said that the EUCD has successfully managed for 7
years the European Union funds allocated under the headings of
Social Policy and Employment and congratulated the EUCD for
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faaliyetleri kısaca özetleyen Batur, ilgili faaliyetlerde işbirliği
yapılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun yanı sıra
Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR, SGK, TOBB, YURTKUR gibi
kurumlara ve İKG OP’nin uygulanmasında ve tanıtılmasında
destek sağlayan teknik destek ekiplerine de teşekkür etti.
“Tüm Dünyada Gelecek Dönemin En Önemli Tartışma Konusu
İstihdam Olacak”
İşsizlik sorununun pek çok boyutu bulunduğuna değinen Batur,
iş gücünün niteliğinin artırılması gerektiğini söyledi. En temel
sorunların mesleksizlik ya da güncel mesleki niteliklerden
yoksunluk olduğunu belirten Batur, İŞKUR vasıtasıyla verilen
mesleki eğitimler ile bu sorunun çözümüne katkı sağladıklarını
anlattı. İstihdamın tüm dünyada yakın geleceğin en önemli
meselesi olacağını çeşitli örneklerle açıklayan Batur, tüm
katılımcıları istihdam konusunda fikir üretmeye ve uygulamalar
yapmaya davet ederek sözlerini sonlandırdı.
Halil Etyemez: “2023 Hedefleri Doğrultusunda Kadın İstihdamını
Artıracak ve Kayıt Dışı İstihdamı Düşüreceğiz”
Konferansta konuşan ÇSGB Bakan Yardımcısı Halil Etyemez,
2008 krizinin dünyada işsizliği tetiklediğini bu nedenle
istihdamın dünyada en çok tartışılan konu haline geldiğini
söyleyerek sözlerine başladı. Küresel kriz döneminde
yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir dizi tedbir aldıklarını
anlatan Etyemez, bunlardan birinin 2008’den itibaren yürürlükte
olan istihdam paketi olduğunu anlattı. İstihdam sorunlarına
stratejik yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Etyemez, işsizlik
rakamlarının daha da aşağı seviyelere çekilmesini ve tüm
vatandaşların eğitim ve istihdam olanaklarından azami ölçüde
faydalanmasını istediklerini söyledi.
2023 hedeflerine de değinen Bakan Yardımcısı, işsizlik oranların
yüzde 5, istihdam oranının ise yüzde 55 olması için çalıştıklarını
anlattı. Etyemez, kadın istihdamı oranını da en az yüzde 40’a
yükseltmeyi ve kayıt dışı istihdamı yüzde 15’in altına indirmeyi
hedeflediklerinin altını çizdi.
“Geleceğin Mesleklerini Belirleyen Yeni Teknolojilere Uyum
Sağlamalıyız”
Mayıs ayında yürürlüğe konulan Ulusal İstihdam Stratejisi
Belgesinin odak noktasının eğitim-istihdam ilişkisinin
güçlendirilmesi olduğuna dikkat çeken Etyemez, “Geleceğin
mesleklerini yeni teknolojiler belirlemektedir. Yeni mesleklerde
emek gücünden ziyade bilgi ön plana çıkmaktadır. 2010 yılında
düşük seviye ve yeteneklere dayalı işlerin payı yüzde 20,3 iken, bu
oranın 2020 yılı için yüzde 14,5’e gerileyeceği hesaplanmaktadır.
Bu nedenle yeni teknolojilerle uyumlu bir işgücü yaratmalıyız.
Bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması için OECD tarafından
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their efforts. Giving brief information on the activities carried
out to improve employment under the framework of the Human
Resources Development Operational Programme, Mr Batur
expressed his gratitude not only to the European Union Delegation
to Turkey but also to the other institutions and organisations that
cooperated in these activities such as the Ministry of National
Education, İŞKUR, SSI, TOBB, YURTKUR as well as the technical
assistance teams that supported the implementation and publicity
of the HRD OP.
“Employment Will Become the Most Important Topic of
Discussion All over the World”
Having pointed out that the issue of unemployment has many
dimensions, Mr Batur said that the quality of employment
needed to be improved. Batur stated that at present one of the
basic problems was the lack of occupation or the lack of current
occupational qualifications. He explained that IŞKUR contributed
to the solution of this problem by means of the vocational courses
they delivered. By giving various examples, Mr Batur stated that
employment would become the most important issue all over the
world and concluded his remarks by inviting all the participants to
generate and implement ideas on employment.
Halil Etyemez: “We Shall Increase Women Employment and
Decrease Unregistered Employment in Line with the Targets for
2023”
Deputy Minister of Labour and Social Security Halil Etyemez stated
in his speech at the conference that the 2008 crisis had triggered
unemployment all over the world and for this reason employment
had become a topic that was globally discussed the most. Pointing
out that a number of measures were taken to cope with the possible
setbacks during the global crisis, Mr Etyemez explained that one
of these measures was the employment package that came into
force as of 2008. Mr Etyemez underlined the fact that employment
issues should be approached in a strategic manner and stated that
they endeavoured to decrease the unemployment rates even more
and to enable all the citizens to benefit utmost from education and
employment opportunities
Deputy Minister Mr Etyemez also dwelled on the 2023 targets
saying that their ambition was to reach an unemployment rate of 5
% and an employment rate of 55 %. Mr Etyemez also emphasised
that they aimed to increase women employment to at least 40%
and to decrease unregistered employment to a rate under 15%.
“We Should Adapt New Technologies Towards Future Jobs”
Drawing attention to the fact that the National Employment
Strategy Document, which came into force in May, mainly focused
on the strengthening of the link between education and employment,

yürütülen ‘Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Projesine’ katıldık.
Bu projenin sonuçlarını da yakında kamuoyu ile paylaşacağız.
Ayrıca 3 yıldır görev yapan ve sayıları 4 bini bulan İş ve Meslek
Danışmanlarımız ile işsiz vatandaşlarımızı, işgücü piyasasında
ihtiyaç duyulan mesleklere yönlendirerek, ücretsiz mesleki eğitim

Mr Etyemez said: “Future jobs are shaped by new technologies.
New jobs are primarily based on knowledge rather than labour. In
2010 the share of jobs that were low level and required low skills
was 20.3 percent, which is estimated to decrease to 14.5 percent in
2020. Therefore, we have to create a labour force that is aligned to

kurslarından yararlanmalarını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

new technologies. For the purpose of taking the necessary measure,
we have participated in the “Project for the Assessment of Adult
Competencies” that is implemented by the OECD. In the very near
future, we will share the results of this project with the public.
Moreover, 3 years ago we have employed nearly 4 thousand Job
and Vocational Counsellors who work with unemployed citizens
to guide the unemployed towards jobs demanded by the labour
market by having them attend to free vocational training courses.”

Büyükelçi Manservisi: “Türkiye Kuvvetli Bir İşgücü Piyasasına
Sahip”
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Stefano Manservisi ise
istihdamın yalnızca sektörlerle ilgili bir konu olmadığını,
kalkınma politikasını etkileyen bir dizi farklı alanı da içerdiğini
ifade etti. Türkiye’nin istihdam projelerine gösterdiği ilginin,
konuya verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyleyen
Manservisi, Türkiye’nin Ulusal İstihdam Stratejisinin TürkiyeAB arasındaki ilişkileri de sağlamlaştıracağını umduğunu ifade
etti.
Türkiye’nin kuvvetli bir işgücü piyasası olduğuna işaret eden
Manservisi, “Özellikle kadın ve gençlere odaklanmamız
gerekmektedir. İstihdam, sosyal korunma ve eğitim arasındaki
bağları da göz önünde bulundurmalıyız” değerlendirmesinde
bulundu.
Konferans programı içerisinde iki farklı panel düzenlendi.
ODTÜ İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Kızılot’un yönettiği
“Sosyal Koruma ve İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” başlıklı
panele, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel
Müdürü Ahmet Açıkgöz, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel
Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Ankara Üniversitesi

Ambassador Manservisi: “Turkey Has a Strong Labour Force
Market.”
Stefano Manservisi, Head of the EU Delegation to Turkey, pointed
out that employment was not only an issue related to the sectors but
that it also involved a number of different areas that have an impact
on development policies. Having said that the interest shown to
employment projects in Turkey is an indication of the importance
given to this subject, Mr Manservisi expressed his hope that the
National Employment Strategy of Turkey would consolidate the
relations between Turkey and the European Union as well.
Referring to the fact that Turkey has a strong labour market,
Manservisi revealed his assessment that “Especially women and
youth require more focus. The links among employment, social
protection and education should be taken into consideration.”
The programme of the conference was organizaed in two seperate
panels.
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Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Toksöz
ve Kıdemli Avrupa Birliği Kamu Politikaları Uzmanı Alexandre
Rosa katıldılar.
Akademisyenler sosyal yardım alan grupların istihdama
yönlendirilmesi, kayıt dışı istihdamın azaltılması, kadın
istihdamının artırılması hakkında görüşlerini paylaşırken,
İŞKUR ve SGK temsilcileri ise devletin söz konusu başlıklara
yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Panelde ayrıca, Avrupa Birliği
ülkelerindeki iyi uygulamalara örnekler verildi.
Panel sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Gürsel,
Türkiye’de İstihdam Politikaları başlığıyla bir sunum
gerçekleştirdi. Gürsel sunumunda Türkiye’de işgücü piyasasının
temel dinamiklerinden, yıllara göre istihdam verilerinden ve
geleceğe yönelik öngörülerinden söz etti.
Kemerburgaz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi Doçent Doktor Haluk Levent moderatörülüğünde
düzenlenen Türkiye’de Eğitim ve İstihdam İlişkisinin
Güçlendirilmesi konulu panelde ise Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Kemal
Biçerli, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili
Osman Yıldırım, Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ve Dış İlişkiler Koordinatörü Aylin Gezgüç, Türkiye İnsan
Yönetimi Derneği (PERYÖN) Başkanı Sevilay Pezek Yangın
söz aldı. Panelde; eğitim ile işgücü uyumunun sağlanması,
mesleki sertifikalandırma, hayat boyu öğrenme olanaklarının
geliştirilmesi, gelişen teknolojiye uyum başlıkları çerçevesinde
Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde yapılan çalışmalar tartışıldı.
Panelin ardından Türkiye’de İstihdam Politikaları Konferansı
sona erdi.

One of these was on “Strengthening the Link Between Social
Protection and Employment” moderated by Prof Şükrü Kızılot,
Academic Member of the Faculty for Economic and Administrative
Sciences of the Middle Eastern Technical University. The members
of this panel were Ahmet Açıkgöz, General Director of Insurance
Premiums under the Social Security Institution (SSI); Mehmet
Ali Özkan, Deputy General Director of the Turkish Employment
Agency (İŞKUR); Prof Gülay Toksöz, Academic Member of the
Faculty for Political Sciences of Ankara University; and Alexandre
Rosa, Senior Expert on EU Public Policies.
The academics shared their opinions that the groups receiving social
benefits should be directed towards employment, that unregistered
employment should be decreased and women employment be
increased. Representatives of İŞKUR and SSI gave information
about their respective activities under these headings. Apart from
this, best practices from EU Member States were given as well
during the panel.
Following the panel, Prof Seyfettin Gürsel - Academic Member
of the Faculty for Economic and Administrative Sciences of
Bahçeşehir University – made a presentation on the Employment
Policies in Turkey. In his presentation Mr Gürsel focussed on the
basic dynamics of the Turkish labour force market, various annual
employment data and forecasts regarding the future.
The second panel on “Strengthening the Link Between Education
and Employment in Turkey” was moderated by Assoc Prof Haluk
Levent, Academic Member of the Faculty for Economic and
Administrative Sciences of Kemerburgaz University. Speeches
were delivered by Assoc Prof Kemal Biçerli, General Director
of Lifelong Learning under the Ministry of National Education
(MoNE); Osman Yıldırım, Deputy General Director of Vocational
and Technical Education under MoNE; Aylin Gezgüç, Coordinator
for Institutional Social Responsibility and Foreign Relations of
Koç Holding; and Sevilay Pezek Yangın, President of the Turkish
Association for Human Resources Management (PERYÖN). In
their speeches they dwelled on the alignment between education
and the labour force, vocational certification, improvement of
lifelong learning opportunities, activities conducted in Turkey and
the European Union under the framework of adapting to changing
technologies.
The Conference on Employment Policies in Turkey ended after
these panels.
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Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin
Kalitesinin Artırılması Hibe Programı
Kapsamında Hibe Sözleşmeleri İmzalandı
14-15 Temmuz 2014, Ankara

Grant Contracts Have Been Signed
Within the Scope of the Grant Scheme for
Improving the Quality of Vocational and
Technical Education in Turkey
14-15 July 2014, Ankara

24 Mayıs 2012 tarihinde hibe rehberi yayımlanarak duyurulan,
AB-Türkiye mali işbirliği çerçevesinde Çalışma ve Sosyal
Güvenliği Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
(ABKD) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığında 16 milyon
Avroluk bir bütçe ile uygulanacak olan Türkiye’de Mesleki ve
Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı’nda hibe
sözleşmeleri imzalandı.
Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin geliştirilmesine ve
kalitesinin artırılmasına odaklanan hibe programı çerçevesinde,
mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılması ve ilgililer arasında
iletişimin geliştirilmesi amaçlarına uygun olarak tasarlanan 70
proje hibelerden faydalanmaya hak kazandı. Projeleri hayata
geçirecek olan eğitim kurumlarının, üniversitelerin, meslek
yüksekokullarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların,
temsilcileri 14-15 Temmuz 2014 tarihlerinde ABKD binasına
gelerek hibe sözleşmelerini imzaladı. Hibe projeleri, Eylül 2014
itibarı ile uygulanmaya başlayacak.

1 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum
“İş Sağlığı ve Güvenliği Mesleki Eğitim Etkinliğinin
Artırılması Projesi”
Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz
Hukuk Fakültesi Dekanı – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Öğretim Görevlisi
Yöremizde çok sayıda çimento fabrikası bulunuyor. Haliyle
en çok iş kazaları da bu fabrikalarda meydana geliyor. Proje
kapsamında sağlanacak eğitimler yoluyla bu kazaların sayısını
en aza indirgemeyi amaçlıyoruz. Üniversitemizde AB ile ilgili
dersler sağlıyoruz, öğrencilerimize AB Hukuku okutuyoruz,
onların normlarını, değerlerini anlamaya çalışıyoruz, kanunlarını
tercüme ediyoruz. Bunların ışığında karşılaştırmalı bir uygulama
yapıp, kazaların sayılarını azaltacağız. Örneğin Çin ve Kore’deki
iş kazalarının sayılarında ciddi bir düşüş var. Ben bizim de
başaracağımıza gönülden inanıyorum. Ayrıca yöremizde konuyla
ilgili eğitim sağlayan biri olarak görüyorum ki bundan 10 yıl
öncesine oranla çok daha fazla çalışanımız varken, kazaların

Within the framework of the financial cooperation between the
EU and Turkey, a new grant scheme was announced with the
publication of the Grant Guideline on 24 May 2012 as a result of
which grant contracts have been signed under the Grant Contracts
Have Been Signed Within the Scope of the Grant Scheme for
Improving the Quality of Vocational and Technical Education in
Turkey to be implemented with a budget of 16 million Euros in
partnership with the Head of the European Union Coordination
Department of the Ministry of Labour and Social Security (MoLSS)
and the Ministry of National Education (MoNE).
70 projects designed in compliance with the objectives for improving
the quality of vocational and technical education, and developing
communication strategies among the relevant parties have been
awarded a grant in the framework the grant scheme focusing
on the development of the content for vocational and technical
education and improving its quality in our country. Representatives
from the educational institutions, universities, vocational schools,
civil society organizations and trade unions that will implement
the projects have signed the grant contracts at the premises of the
European Union Coordination Department under the Ministry
of Labour and Social Security. The implementation of the grant
projects will start as of September 2014.

1 Rectorship of the Atatürk University, Erzurum
“Project for Improving the Efficiency of Occupational Health
and Safety Education”
Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz
Dean of the Faculty of Law – Academic on Labour and Social
Security Law
There are several cement factories in our area. Therefore, most
of the occupational accidents occur at these factories. Our aim
is to minimize the number of the accidents through training that
will be delivered within the scope of the project. We provide EU
related courses in our university, we educate our students in the
field of EU law, and we are trying to be familiar with its norms
and values. We translate the laws as well. So we are aiming at
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sayısında düşüş olmuş. Demek ki olabiliyor diye düşünüyorum.
Bu kapsamda, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili güncel ve pratik
eğitimler sağlayacağız. Ayrıca uluslararası bir kongre düzenleyip
Avrupa’dan ve Uzak Doğu’dan uzmanlar getireceğiz. Onlardan
aldığımız bilgilerle çok iyi sonuçlar alacağımızı umut ediyoruz.
20 yıldır uğraştığımız bu konuyla ilgili bir hibe programı
hazırlandığı için ve bu konuda proje yapma imkânı bulduğumuz
için mutluyum. Projemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
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reducing the number of accidents with a comparative practice in
the light of these sources. For example, there is a substantial decline
in the number of occupational accidents happening in Korea and
China. I believe wholeheartedly that we could achieve this as well.
As an education provider in this area, I realize that although there
are more employees now, when we compare this with a decade
ago, there is a decline in the number of accidents. So, it seems to
me possible. In this scope we will provide updated and practical
education on Occupational Health and Safety. We will also organize
an international seminar and invite experts from Europe and the
Far East. We hope that we could achieve good results thanks to the
information we will get from them. I am very glad that a grant
scheme has been provided and we can implement a project on this
issue. I hope our project will benefit our country in the future.

2 OSTİM Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi
Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma
Vakfı, Ankara

2 OSTİM Middle East Industry and Trade Centre
Research Development and Solidarity Foundation,
Ankara

“Usta Öğreticilerin Yeterliliklerinin Artırılması Projesi”
Burcu Öztürk
Proje Koordinatörü

“The Project for Improving the Qualifications of Master
Trainers”
Burcu Öztürk
Project Coordinator

Meslek liselerinde okuyan bir öğrencinin ileride iyi bir iş bulması
için staj görmesi gerekiyor. Staj esnasında onları usta öğreticiler
eğitiyor. Bu nedenle usta öğreticilerin kalifiye olması büyük
önem taşıyor. Mevcut usta öğreticilerin nitelikleri ve sayıları
yetersiz kalıyor. Belli başlı şirketler haricinde usta öğretici
bulmak oldukça zor.
Bu projeyle başta Ostim Sanayi Bölgesinde çalışanlar olmak
üzere var olan usta öğreticileri eğitmeyi, yeni usta öğreticiler
yetiştirmeyi ve onlara uluslarası geçerliliği olan belgeleri
kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 150
kişiye eğitimler sağlayacak, yetkinliklerini artıracağız. Hem
mesleki hem de öğretme becerilerini geliştireceğiz. Böylece
bölgemizdeki her atölyede bir usta öğretici bulunacak. Bununla
da yetinmeyeceğiz. Daha önce hiç yapılmamış bir şey yaparak,
CNC, kaynak gibi sanayi ile ilgili alanlarda uzaktan eğitim
programları hazırlayacağız. Programı 5 ana sektör ve 15 alt dalı
içerecek şekilde yapılandıracağız. Bu platformu tüm Türkiye’de
Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere açarak
faydalanmalarını sağlayacağız.

3 Göksun Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Kahramanmaraş
“Memleket Meselesine Çözüm Üretmek Projesi”
Ökkeş Kozludere
Merkez Müdürü – Proje Koordinatörü
Biz projemizi 4 ana başlıkta planladık. İlk olarak hazırlayacağımız
eğitimlerle öğretmen ve usta öğreticilerimizin bilgi ve
becerilerinin artmasını sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda İş
Sağlığı ve Güvenliği, bilgisayar destekli çizim ve teknik İngilizce
alanlarında eğitimler hazırladık. Ayrıca başta Almanya olmak
üzere yurt dışına çalışma gezileri gerçekleştireceğiz. İkinci temel
faaliyetimiz ise mezunlarımızın izlenmesi olacak. Bunun için
bir veri tabanı oluşturacağız. Ortağımız Kahramanmaraş Esnaf
ve Sanatkârlar Odası ile birlikte kuracağımız veri tabanına hem
ilgili firmaların hem de mezunlarımızın bilgilerini aktaracağız.
Birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayacak, öğrencilerimizin iş
bulmalarını kolaylaştırmış olacağız. Üçüncü olarak sekizinci ve
dokuzuncu sınıf öğrencilerini mesleki eğitime yönlendirebilmek
için tanıtım faaliyetleri düzenleyeceğiz. Bu faaliyetlerle hem

A student studying at a vocational high school needs to receive an
internship to find a decent job in the future. During the internship,
the student is trained by master trainers. Thus, master trainers
should be well-qualified. However the qualifications and the
number of available master trainers are insufficient. It is very hard
to find master trainers with the exception of certain firms.
Our aim is to educate master trainers and in particular those
currently working in the OSTİM Industrial zone and to attain
new master trainers and to award them with internationally valid
certificates. In this regard, we will provide education for nearly 150
people and increase their competencies. We will improve both their
occupational and teaching skills. Thus, in each workshop in the
industrial zone there will be a master trainer. There is more, we
will prepare distance education programmes on industry related
topics such as CNC and welding for the first time. We will establish
the programme on 5 main sectors and 15 sub-branches. We will
make this platform available for SMEs operating in nationwide
Organized Industrial Zones. Therefore all SMEs will benefit from
the programme.

3 Göksun Anatolian Technical High School, Technical
High School, Vocational and Technical Education
Centre, Kahramanmaraş
“Project for Finding Solution to the National Matter”
Ökkeş Kozludere
Head of the Centre – Project Coordinator
We planned our project on 4 main activities. First of all we would
like to ensure an increase in information levels and skills of our
teachers and master trainers through training programmes that
we will prepare. In this regard we prepared training programmes
on Occupational Health and Safety; computer-based drawing
and technical English. We will also organize study visits abroad,
particularly to Germany. Our second main activity is to monitor
our graduated students. We will establish a database for this
purpose. This database will be established together with our
partner Kahramanmaraş Chamber of Tradesmen and Craftsmen
and we will enter information in this database on both the relevant
firms and our graduated students. In this way, we will facilitate
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öğrencilere hem de velilere ulaşmayı amaçlıyoruz. Son olarak,
modern teçhizatlar ve malzemelerle mevcut atölyelerimizi
geliştirecek ve modernleştireceğiz. Projemizin bölgemize ve
ülkemize fayda sağlayacağını düşünüyorum.

4 Elazığ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
“Elektro Füzyon
Geliştirilmesi”
Hasan Kılıç
Proje Koordinatörü

Kaynağı

ile

Öğrenme

Ortamının

Projemizle tamamen petrolden elde edilen ve çok kullanışlı
bir ürün olan polietilen boruların montajını gerçekleştirecek
kişileri eğiteceğiz. Hali hazırda kullanılan çelik borular 10-15 yıl
ilerisinde paslanıyor ve değiştirilmeleri için tüm altyapının kırılıp
yeniden yapılması gerekiyor. Bu işlem çok maliyetli oluyor. Petrol
ve doğalgaz ana hatlarında bu boruların kullanılması ile ülkemizi
büyük bir ekonomik yükten kurtarmış olacağız, hem de boru
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communication among them that will enable our students to find
jobs. Thirdly, we will organize activities to introduce vocational
education to 8th and 9th grade students. In this activity our aim
is to reach both students and their families. Lastly we will improve
and modernize our current workshops with modern equipment
and materials. I believe that the project will be in favour of our
region and country.

4 Elazığ Technical and Industrial Vocational High
School
“Improving the Learning Environment with Electro Fusion
Welding”
Hasan Kılıç
Project Coordinator
Within the scope of this project we will educate those who will
deal with the assembly of polyethylene pipes which is a very useful

döşeme ustalarımıza yeni bir nitelik kazandırmış olacağız. Bu
boruların montajı ile ilgili 32 öğretmenimize hem montaj hem de
eğitici eğitimleri sağlayacağız. Almanya’ya gidip incelemelerde
bulunacağız. Daha sonra iştirakçilerimiz GAZMER ve GAZBİR
ile birlikte, Türkiye’de faaliyet gösteren her doğalgaz firmasından
bir ya da iki kişiyi eğiteceğiz. Ayrıca bu firmalarda görev yapan
mühendislere de eğitim vermeyi planlıyoruz.

5 Tunceli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
“TRB1 Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma için Mesleki
Eğitim”
İsmail Muratoğlu
Öğretim görevlisi – Proje Koordinatörü
Projemiz ile ilimizdeki meslek liseleri ve meslek yüksekokulları
müfredatları arasında uyum sağlamaya çalışacağız. Yani
müfredat geliştirme yapacağız. Ayrıca belirlediğimiz dört
meslek dalında nitelikli elemanlar yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu

product totally obtained from petrol. Current steel pipes are rusted
in 10-15 years and in that case the whole infrastructure system
needs to be broken and reconstructed to replace them. This process
costs too much. We will remove a great economic national burden
through the use of these pipes in oil and natural gas lines. In this
regard, masters in pipe laying will attain a new qualification. We
will provide training for trainers to 32 teachers on assembling such
pipes. We will go to Germany to learn from them. Then, together
with our partners GAZMER and GAZBİR we will train one or two
persons from each natural gas firm operating in Turkey. We are also
planning to deliver training to engineers working in these firms.

5 Tunceli University, Vocational High School
“Vocational Education for Sustainable Development in TRB1
Region”
İsmail Muratoğlu
Academic – Project Coordinator
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kapsamda sanal bir platform oluşturacağız. Bunun içerisinde
üniversitemizdeki akademisyenlerin içeriklerini oluşturdukları
eğitimler, sanal simülasyonlar, uzaktan eğitimler bulunacak.
Bu sistemle, öğrencilere meslek alanlarındaki son gelişmeleri
internet ortamından takip etme olanağı sağlayacağız. Sanal
platformu ne şekilde kullanacakları konusunda hem meslek
lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerine hem de öğretmenlere
eğitimler vereceğiz. Böylelikle hem ülkemizde ciddi bir problem
olan vasıfsız eleman sorununun çözümüne katkı sağlayacağız
hem de sahada çalışan usta öğreticiler ve teknik elemanların
niteliklerini artıracağız. Böyle bir proje bölgemiz için büyük bir
ihtiyaçtı. Bu hibe programı bizim için iyi bir fırsat oldu.

6 Dünya Çocuk Bilim Derneği – Van
“Mesleğim Sağlık: Öğreniyorum, Gelişiyorum”
Bestami Çiftçi
Denetim Kurulu Üyesi
Van Sağlık Meslek Lisesi ve Van 100. Yıl Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Yüksekokulu ile birlikte sağlık alanında eğitim alan
öğrencilerin niteliklerini artırarak, bölgemizin insan kaynaklarını
güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Üniversitemizin Tıp Fakültesi
Dekanlığı ve hocalarımız derneğimizin çatısını oluşturuyor.
Onlarla birlikte uzun zamandır meslek lisesi öğrencilerinin
mesleki gelişimine ilişkin bir çalışma yapmak istiyorduk. Hibe
programı da buna güzel bir vesile oldu. Örneğin Sağlık Meslek
Lisesinde Acil Tıp Teknisyenliği bölümü var. Bu bölümdeki
öğrencilerin uygulama yapabilecekleri bir ambulans odası
kuruyoruz. Odanın içi bir ambulansla birebir aynı olacak. Ayrıca,
özel sektör ve kamuya ait 5 hastane ile anlaşmalarımız var. Bu
kurumların personeli ile birlikte Meslek Lisesi öğrencilerine 155
saat eğitim sağlayacağız. Ayrıca Van ve çevresinde orta öğrenimde
okuyan öğrencilerin Sağlık Meslek Lisesi’ni tercih etmeleri için
sağlıkla ilgili meslekleri tanıtmaya yönelik etkinliklerimiz olacak.
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Thanks to the project, we will try to ensure compliance between the
curricula of vocational high schools and vocational school of hıgher
education in our province. In other words we will develop the
curriculum. We are also planning to train qualified staff in the field
of four occupational branches that we have already determined.
In this scope, we will establish a virtual platform including
training, the content of which shall be prepared by our academics,
virtual cyber simulations and distant training. With this system,
we will enable students to keep up with the latest developments
in their occupational field online. We will provide training for
both students of vocational high schools and vocational school of
hıgher education, and their teachers. Thus, besides contributing to
the solution of the problem regarding unskilled workers which is
a substantial problem in Turkey, we improve the qualifications of
master trainers and technical staff working in the field. A project
like this was highly necessary for our region. This grant scheme has
created a huge opportunity for us.

6 World Science Association for Children – Van
“Health is My Job: I am Learning and Improving”
Bestami Çiftçi
Member of the Supervisory Board
Together with Van Vocational High School of Health and Van 100.
Yıl University Vocational High School of Health Services our aim
is to improve the qualifications of students studying in the field
of health and to strengthen human resources in the region. The
Deanship of the Faculty of Medicine and our professors comprise
the pillar of our Association. Together with them, for a very long
time, we have been planning to conduct an activity on occupational
development of vocational high school students. The grant scheme
appeared as a good chance for this. For instance, in the Vocational
High School of Health there is a branch for Emergency Medical
Technicians. We are now setting up an ambulance simulation
room in which students of this branch can practice. We have made
agreements with 5 public and private hospitals. We will provide
155 hours-training to Vocational High School students with the
support of staff in these institutions. We will also conduct some
activities to introduce health-related occupations to students in
secondary education in order to convince them to prefer Vocational
High Schools of Health in Van and Van’s surroundings.

Veda Mesajı
Paulo PEDROSO

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı Teknik Destek Projesi Takım Lideri

Farewell Message
Paulo PEDROSO

Human Resources Development Operational
Programme Technical Assistance Project Team
Leader
Forty five months later our project came to an
end. This is not my first time, but the sensation is
always bitter. On one hand, all the team feel that
our mission was accomplished. On the other hand,
we got used to the daily work, arm in arm, with the
Beneficiary and we all will miss it.

45 ayın sonunda projemizi tamamladık. Bu
benim tamamladığım ilk proje olmamasına
rağmen her defasında aynı üzüntüyü hissederim.
Bir taraftan tüm ekip olarak görevimizi başarıyla
tamamladığımızı düşünüyoruz. Diğer taraftan ise
Faydalanıcı kuruluş ile kol kola her gün işbirliği
içinde çalışmaya alıştık ve bu çalışma ortamını
özleyeceğiz.
Bu proje sıradan bir proje değildi. Başlangıcı
hiç kolay olmamıştır. Faydalanıcı çok büyük
zorlukların üstesinden gelmek durumundaydı,
mesela Avrupa Komisyonu’ndan yetki devrinin
yapılması, iç prosedürlerinin geliştirilmesi ve
etkili bir İzleme ve Bilgilendirme Sistemi’nin kurulması.
Ancak, uygulama beklenenden daha sorunsuz gerçekleşti.
Faydalanıcı beklenen hedeflere ulaştı ve bu konuda tevazu
göstermeden söylemek isterim ki bu başarıda küçük de olsa
bizim de ekip olarak payımız olmuştur.
Bu projenin başarılı olmasındaki başlıca sebebin; yerine
getirmek zorunda hissettiğimiz görevlerin icrası konusunda
gerek uzmanların gerek Faydalanıcı kuruluş personelinin her
gün azimle çalışması olduğuna inanıyorum. Uzmanların neden
olduğu güçlükler dolayısıyla başarısız olan çok proje gördüm.
Ayrıca, müşteri tarafından sahiplenilme veya varlık ortaya
konulamadığı için başarısız olan projeler de olmuştur. Biz
şanslıydık ve bu problemlerin hiç birini yaşamadık.
Projenin sonunda hedeflere ulaşıldı, kaynaklar kullanıldı, çıktılar
sunuldu. Daha da önemlisi, proje başlangıcı ile karşılaştırıldığında
Faydalanıcının bize daha az ihtiyaç duyduğunu biliyoruz ve
gelecekte uygulanacak teknik desteğin tamamen farklı bir çıkış
noktasından hareket edeceğine inanıyoruz.
Artık gidiyoruz ve ekip olarak üzgün olduğumuzu söyleyebilirim.
Bu şekilde hissetmek bir projeyi tamamlamanın en güzel şeklidir.
Özleyeceğinizi ve özleneceğinizi bilmek güzel bir duygudur.

This was not an ordinary project. The start was not
easy. The Beneficiary was facing huge challenges,
among which were included the conferral of
management powers by European Commission,
the development of internal procedures and the
development of an effective Monitoring and
Information System.
However, implementation was smoother than originally expected.
Beneficiary succeeded in achieving its targets and, sorry, but we
claim our little share of responsibility in that success.
I believe the main reason for the success of the project was the
capacity both of experts and Beneficiary staff to work on a daily
basis for the advancement of the tasks in which we all were
committed. I already saw projects failing by difficulties of experts.
And I also saw projects failing by lack of ownership by client that is
by an absent client. Happily we suffered neither of these problems.
In the end of the project, targets were achieved, resources were used,
and outputs were delivered. But, most of all, we feel that Beneficiary
needs us less than needed in early days of project implementation
and that future technical assistance will depart from a completely
different point.
I think that I can say on behalf of all the team that we regret to leave.
However, I know that leaving when your departure is regretted is
the best way of finishing a project. In this case, being missed is the
best news one can have.
Thank you all for cooperation and support these years.
Paulo Pedroso

Geçen süreçteki yardım ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz.
Paulo Pedroso
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İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi - Hibe ve
Tanıtım Projesi Takım Lideri

Projemiz üç buçuk yıl önce
başladı. Takım Lideri olarak,
gerek uzman ekibimizi gerekse
bu zorlayıcı projeyi yönetecek
olmanın verdiği heyecanla 2010
yılı sonunda Türkiye’ye geldim.
Çeşitli AB üyesi ülkelerden
gelen uzmanlarla birlikte Türk
uzmanlarından oluşan ekibimiz
ile ilk defa o zaman bir araya
geldik ve ekip olarak projemizin
faydalanıcısı olan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı uzmanlarıyla
başlangıç toplantımızı gerçekleştirdik. Sonrasında birbirimize
alışmaya ve birbirimizi tanımaya başladık. Böylece, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında
operasyon ve hibe faydalanıcılarının kapasitelerinin geliştirilmesi
için birlikte çalışmaya başlamış olduk. Programı tanıtmak,
başarılarını ve sonuçlarını herkese duyurmak için güçlerimizi
birleştirdik. Birlikte çalışarak tamamladığımız 45 ayın ardından
faydalanıcıyla uyum içerisinde iyi bir ekip oluşturduğumuzu
rahatlıkla söyleyebilirim. Elde ettiğimiz her şeyi birlikte başardık.
Bununla gurur duyabiliriz.
Başarılarımız oldukça etkileyiciydi. İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında bulunan
operasyon ve hibe programları dâhilinde yer alan potansiyel
ve nihai faydalanıcılarının kapasiteleri, operasyon ve proje
hazırlama ve yönetme açışından önemli ölçüde geliştirildi.
Ayrıca izleme ekiplerinin kapasiteleri de artırıldı ve önümüzdeki
dönemlerde gerçekleştirilecek hibe programlarının uygulama
sürecini izlemek üzere tam fonksiyonlu bir izleme sistemi hayata
geçirildi. Yeni operasyonlar geliştirildi ve uygulamaları başladı.
Bir Operasyon Çağrısı ile beş yeni hibe programı başlatıldı ve
bu kapsamda yeni operasyonlar ve hibe projeleri hazırlanarak
uygulama için hazır hale getirildi. Halkın, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın faaliyet ve sonuçlarına
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Farewell Message
Judit JUHÁSZ

Human Resources Development - Grant and
Promotion Project Team Leader

Our project started three and
a half years ago. I arrived to
Turkey in the end of 2010 with
great excitement to manage this
challenging project, and the team
of our experts, as the project’s
Team Leader. That was also the
time when our team, comprised
of experts from different EU
member states and Turkish
experts, met for the first time
and had our first kick off meeting
with the project’s beneficiary, the
Ministry of Labour and Social
Security, EU Coordination
Department and its experts. We started to get acquainted with each
other, started to get to know each other and started to cooperate
in developing of the capacities of operation and grant beneficiaries
of the Human Resources Development Operational Programme
of Turkey together. We also joined our forces in promoting the
Programme and publicise its achievements and results. After 45
months of work together, I can say that we became a real team and
real counterpart to the beneficiary. What we achieved, we achieved
together and we all can be proud of that.
Our achievements are quite impressive. The capacities of potential
and final beneficiaries of the operations and grant schemes of the
Human Resources Development Operational Programme have
been increased substantially in terms of operation and project
preparation as well as in terms of management. The capacities of
monitoring teams have been also increased and a fully functional
monitoring system is in place now to monitor the implementation
of the new generation of grant schemes. New operations have been
developed and started their implementation. A Call for Operations
and five new grant schemes have been launched and new
operations and grant projects were prepared under these, which
are ready for implementation. The awareness of the general public
has been considerably raised regarding the activities and results of
the Human Resources Development Operational Programme and

ilişkin farkındalığı büyük ölçüde artırıldı. Yine aynı doğrultuda,
AB kurumları ve geliştirilen ulusal kurumların, programda
oynadıkları role ilişkin kavrama düzeyleri de önemli oranda
artırıldı.
Şimdi birbirimizle vedalaşma vakti geldi. Uzun süredir yan yana
çalıştıktan sonra vedalaşmak oldukça zor. Aslında ayrıldığımız
için üzgünüz; fakat birlikte yaptığımız çalışmalardan ve ortaya
çıkardığımız sonuçlardan aklımızda kalan güzel hatıralarla
birlikte gidiyoruz. Önümüzdeki yıllar zorlukları da beraberinde
getirecektir. Hepimiz bu zorluklarla yüzleşmeye hazırız.
Proje ekibindeki mesai arkadaşlarıma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu’ndaki değerli çalışma arkadaşlarıma
birlikte çalıştığımız yıllar içerisinde sağlamış oldukları işbirliği ve
destek için ayrı ayrı teşekkür etmek isterim.

also their understanding of the role played by the EU and national
institutions developed.
Now it’s time to say good bye to each other, which is quite hard
after such a long time working hand-in hand. We are a bit sorry
for leaving, but we will keep good memories of working together
and about our joint results. The future will bring new challenges for
each of us and now we are all prepared to face them.
Dear colleagues in the project team, in the EU Coordination
Department of the Ministry of Labour and Social Security and
in the European Union Delegation to Turkey; thank you for your
cooperation and support during these past years.
Judit Juhász

Judit Juhász
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