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Değerli Okuyucularımız,

Dear Readers,

İKG Dergi’nin altıncı sayısında sizlerle
buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İKG
Dergi, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi’nin yürüttüğü etkinliklerle ilgili
gelişmeler hakkında sizleri haberdar etmeyi
amaçlıyor.

We are pleased to be with you for the sixth
issue of HRD Magazine. HRD Magazine aims
to inform you about the events organised by
the Directorate of the European Union and
Financial Assistance.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı
(IPA I) programının birinci döneminde “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi” bileşeni,
Bakanlığımız sorumluluğuna verilmişti.

During the first period of the Instrument for
Pre-accession Assistance (IPA I), the
responsibility for the Human Resources
Development was given to our Ministry.

Başkanlığımız, bu dönemde çok önemli
sorumluluklar üstlendi. İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı
çerçevesinde, 2007’den bu yana, yaklaşık 480
milyon Avroluk fon ile 800’ün üzerinde projeye
destek verdik. Bu projeler aracılığıyla,
kadınların ve gençlerin istihdam imkanlarını
artırmaya, mesleki eğitimin kalitesini
geliştirmeye, işçi ve işverenlerin değişen
piyasa koşullarına uyum yeteneklerini
artırmaya, kayıtlı istihdamı teşvik etmeye,
dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına
katılımını daha da geliştirmeye çalıştık.

Our Directorate has undertaken very
important responsibilities. Within the scope of
the Human Resources Development
Operational Programme, which started in
2007, we funded more than 800 projects with
a budget of approximately 400 million Euros.
With the help of these projects, we tried to
increase the employment opportunities for
women and young people, develop the
quality of vocational trainings, increase the
adaptability skills of the employees and
employers to the market conditions, increase
registered employment, and increase the
participation of disadvantaged people into the
labour force.

Şimdi IPA II dönemine başlamanın heyecanı
içindeyiz. IPA II döneminde de Başkanlığımız,
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel
Operasyonel Programı çerçevesinde, eğitim,
istihdam ve sosyal içerme sektörlerinin
sorumluluğunu üstlenecek ve ülkemizin bu
alanlarda daha da ileri gitmesi için çaba
gösterecek.

Now we are thrilled to start the period of IPA
II. Our Directorate in the IPA II period, within
the scope of the Human Resources
Development Sectoral Operational
Programme, will undertake the responsibility
of education, employment and social
inclusion sectors and will work to further
improve our country in these fields.

Dergimizin bu sayısında, Bakanlığımız
Müsteşar Yardımcısı ve İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Program Otoritesi Başkanı Sayın
Erhan BATUR ile yapılan bir mülakatı
okuyabilirsiniz. Bu mülakatın, IPA kaynaklarına
ilişkin bilgilerinizi artıracağına, size bu alanda
yeni ufuklar açacağına inanıyoruz. Bu sayıda
ayrıca, IPA II sürecine ilişkin bir uzman
görüşünü ve IPA fonları hakkında ayrıntılı bilgi
de bulacaksınız.

In this issue, you can find an interview with
the Deputy Undersecretary of Ministry of
Labour and Social Security and the Head of
Human Resources Development Operational
Programme, Mr. Erhan BATUR. We believe
that this interview will increase your
knowledge about IPA funds and broaden your
horizons in this area. Also in this issue, you
will find an expert view on the IPA II process
and detailed information on IPA funds.

Umarız bu dergi, yaptığımız çalışmalara ilişkin
duyduğumuz heyecanı sizlere de aktarmakta
ve bu alanda katettiğimiz ilerlemeleri sizlerle
paylaşmakta aracı olur.

Through this magazine, we hope to share our
excitement with you regarding the studies we
have conducted and the progress we have
accomplished in this field.

Saygılarımla,

Respectfully Yours,
Uğur GÜNEŞ

Uğur GÜNEŞ

Daire Başkanı / Operasyon Faydalanıcısı
Kıdemli Temsilcisi

Head of Department / Senior Representative
of Operation Beneficiary
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Röportaj/Inter›v›ew

Sizce Türkiye, IPA I fonlarından
beklediği verimi alabildi mi?
Sorumluluğunuz altındaki İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı kapsamındaki
istihdam, eğitim ve sosyal içerme
sektörlerinde IPA I çerçevesinde
kaynak sağlanan hibe programlarının
ve hibe projelerinin genel bir
değerlendirmesini yapabilir misiniz?
IPA fonlarının kullanımından iki alanda fayda
beklenebilir. Bunlardan birincisi, doğrudan
fonladığımız projelerin müdahale alanlarında
yarattığı olumlu değişiklikler. Hibe
projelerimizin faydalanıcısı olan yerel
aktörlerin ve faaliyetlerine dâhil ettikleri
kişilerin, örneğin hayat boyu öğrenme
olanaklarından faydalanarak, kapasite ve
becerilerini artırdıklarını gördük. Benzer
şekilde, hizmet ve mal alımı sözleşmelerimizle
desteklediğimiz kurumlarımız da bu
desteklerle kapasitelerini artırabildiler.
Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumumuz kayıt
dışı istihdamla mücadele alanında, Türkiye İş
Kurumu Genel Müdürlüğümüz ise iş ve
meslek danışmanlığı konusunda daha verimli
çalışmalar yapabildiler ve bu desteklerin de
katkısıyla kapasitelerini daha da geliştirdiler.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Erhan BATUR’la,
IPA I fonlarına ilişkin değerlendirmelerini
ve IPA II fonları için öncelikleri ve
beklentileri konuştuk.
Deputy Undersecretary of Ministry of
Labour and Social Security Erhan BATUR
evaluated IPA I funds, priorities and
expectations of IPA II funds.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan
BATUR:

IPA I döneminde 800’ün
üzerinde proje ile 500
binin üzerinde kişiye
ulaşıldı
Deputy Undersecretary of Ministry of
Labour and Social Security Erhan
BATUR:

More than 500,000
people benefited from
over 800 projects during
IPA I period
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IPA fonlarından faydalanmanın ikinci ve daha
dolaylı faydası ise yeni bir çalışma biçiminin
ortaya çıkması şeklinde oldu. Fonlardan
faydalanmak için belgeler üzerinden, daha
planlı bir süreçten geçilmesi; bu sürece diğer
ilgili tarafların da dâhil edilmesi gibi
yaklaşımlar, bu yeni çalışma biçimine örnek
oluşturmaktadır.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamındaki hibe uygulamalarının
değerlendirmesine gelirsek, karşımıza genel
olarak olumlu bir tablo çıktığı söylenebilir.
Öncelikle, hibe programları, doğrudan
vatandaşlara etki etmenin başat araçlarından
birisi. Bugüne kadar uyguladığımız
programlarda 400’ün üzerinde hibe
faydalanıcısı ile çalışıldı ve bireylere yönelik
hibeler de dâhil olmak üzere toplamda 500
binin üzerinde kişiye ulaşıldı. IPA I dönemi
kapanmadan bu manzaraya 350 kadar yeni
hibe sözleşmesinin ve 200 bin kadar kişinin
ekleneceğini tahmin ediyoruz.

Bugüne kadar
uyguladığımız
programlarda:
With the
programmes we
conducted up to
today:

400

’ün üzerinde hibe
faydalanıcısına, more than
400 grant beneficiaries,

500.000

’in
üzerinde kişiye ulaşıldı.
more than 500,000 people
were reached.

Do you think Turkey benefited from IPA
I funds as expected? Could you provide
a general evaluation of the grant
programmes and grant projects which
were funded within the scope of IPA I,
in sectors which involve employment,
education and social involvement as
part of the Human Resources
Development Operational Programme?
Two benefits can be expected from the
utilisation of IPA funds; the first of these is the
positive impact created in intervention areas
of projects with direct funding. We see that
the local participants and the people who
were involved in their activities benefiting from
the funds, had lifelong learning opportunities
D ergiMagaz›ne / 7

Erhan Batur

Erhan Batur

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1981
yılında mezun oldu. 1985 yılında Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
Başkanlığı’na İş Müfettiş Yardımcısı olarak
intisap etti. Kurulda İş Müfettiş Yardımcısı, İş
Müfettişi ve Baş İş Müfettişi unvanlarıyla
denetim faaliyetlerinin yanında eğitim,
mevzuat hazırlık çalışmaları, proje çalışmaları
faaliyetlerinde etkin olarak yer aldı. 1991
yılında İngiltere Kraliyet Kamu Yönetimi
Enstitüsünde Modern Kamu Yönetimi
Teknikleri ve Avrupa Birliği konulu eğitimlere
katıldı. Fransa, İngiltere ve Japonya’da
Çalışma Bakanlıkları nezdinde çalışma hayatı,
iş sağlığı ve güvenliği sistemleri, çalışma
ilişkileri gibi konularda eğitim programlarına
katılarak incelemelerde bulundu. Çok sayıda
uluslararası konferansta sözleşme ve tavsiye
kararları hazırlık çalışmalarında yer aldı.

Mr. Batur graduated from Erciyes University
Engineering Faculty, Department of Mechanical
Engineering in 1981.

Bir yılı aşkın sürelerle Dış İlişkiler ve Yurtdışı
İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) yönelik
raporlama ve AB Koordinasyon Daire
Başkanlığında AB mevzuat uyum
çalışmalarında yer aldı.
1994-1996 ve 2002-2003 yıllarında Çalışma
Genel Müdürlüğü bünyesinde Çalışan
Çocuklar Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.
Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik ILO
desteğiyle yürütülen projelerini
koordinasyonunda görev aldı.

In 1985 he was assigned as Assistant Labour
Inspector by the Inspection Board of the Ministry
of Labour and Social Security. Besides
conducting inspection activities with the titles of
Assistant Labour Inspector, Labour Inspector and
Chief Labour Inspector, he actively took part in
education, legislation preparatory work and
project studies.

The second, more indirect, advantage of
benefiting from IPA funds is the emergence of
a new working style. Experiencing a betterplanned process and going through
documents related to benefitting from the
grant, as well as the involvement of other
participants in the same process, are
examples of this new working style.

In 1991, Mr. Batur attended trainings on Modern
Public Administration Techniques and the
European Union at the Royal Institute of Public
Administration in London.
At the Ministries of Labour in France, England and
Japan, he took examinations and attended
training programs about working life,
occupational health and safety systems and
labour relations. He attended many international
labour conferences and participated in
recommendation and contract preparatory works.
For over a year, Mr. Batur took part in the Foreign
Relations and Workers Abroad Services General
Directorate’s International Labour Organisation
(ILO), reporting on and participating in workshops
for European Union (EU) legislation
harmonisation in the EU Coordination
Department.
Between 1994-1996 and 2002-2003 he performed
his duties as the Head of Child Labour in the
General Directorate of Labour and took part in the
coordination of ILO supported projects related to
the prevention of child labour.

2003 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğüne atandı. 2007 yılına kadar bu
görevini yürüttü. Bu dönemde Genel
Müdürlüğün kuruluş çalışmaları yanında Türk
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının AB
mevzuatına uyumlaştırılması çalışmalarını ve
bağlantılı olarak çeşitli AB projelerini yönetti.

Between 2003 and 2007, Mr. Batur was appointed
Directorate General of Occupational Health and
Safety. During this period, in addition to general
directorate establishment work, he managed
various EU projects related to the harmonisation
of Turkish legislation concerning occupational
health and safety with EU legislation.

2007 yılında Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi
Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine
Çalışma Müşaviri olarak atandı. Dört yıl süre
ile bu görevi yürüten Erhan Batur 2011 Kasım
ayı itibariyle AB ve Mali Yardımlar Daire
Başkanlığı ile Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü yanında AB uyum çalışmalarının
koordinasyonundan sorumlu Müsteşar
Yardımcısı olarak görevlendirildi. Batur, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Başkanı sıfatını da taşımaktadır. İngilizce ve
Fransızca bilmektedir.

Mr. Batur was appointed Labour Counsellor for
the Permanent Mission of Turkey to the United
Nations Office at Geneva in 2007, a duty he
performed for four consecutive years. Since
November 2011, he has served as Deputy
Undersecretary in charge of the Directorate of the
European Union and Financial Assistance,
Foreign Relations and Workers Abroad Services
General Directorate as well as EU harmonisation
studies.
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and developed their capacities and skills.
Similarly, our institutions, which we supported
with our supply and services contracts, had
the chance to increase their capacities.. For
example, the Social Security Institution (SGK)
on unregistered employment, and the General
Directorate of Turkish Employment Agency
(İŞKUR) on job and profession consulting,
were able to work more efficiently and
developed their capacities through the help of
these funds.

He also holds the position of Head of Human
Resources Development Operating Structure.
He speaks English and French.

2014-2020 yıllarını kapsayacak IPA II
döneminin yakında başlaması
bekleniyor. IPA II kaynaklarının
yönetiminde, IPA I’e göre farklılıklar
olacak mı?
IPA II dönemi maalesef hatırı sayılır bir
gecikme ile başlayacak. Bakanlığımız, bu
döneme ilişkin operasyonel programı, 2014
yılı içinde hazırlayarak Komisyon ve ilgili diğer
taraflar ile paylaştı ancak programı
uygulamaya alacak olan Finansman
Anlaşması, Nisan 2016 itibariyle yürürlüğe
girdi.
IPA I ile IPA II dönemleri arasındaki farklar iki
temel eksende ele alınabilir. İlk eksen, Avrupa
Komisyonu çevresindeki değişimlerle ilgili:
Artık, IPA I döneminde muhatap olduğumuz
İstihdam ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü ile
değil Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri
Genel Müdürlüğü ile çalışacağız. Aynı
zamanda, IPA II döneminde, ilk dönemin
bileşen yaklaşımının yerini sektörel yaklaşım
alacak. Önceki dönemde “İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi” bileşeninden sorumlu olan
Bakanlığımız yeni dönemle birlikte “Eğitim,
İstihdam, Sosyal Politikalar” sektörlerinden
sorumlu olacak. Diğer bir ifade ile daha geniş
bir alanda eşgüdüm sağlamamız ve bu
alanları takip etmemiz gerekecek. Dolayısıyla
kaynaklarımızı da bu yeni duruma göre
uyarlamamız gerekecek.
İkinci eksen, Bakanlık olarak IPA II döneminde
benimsediğimiz yaklaşımla bağlantılı. Bu

Within the scope of the Human Resources
Development Operational Programme, when
the grant applications are evaluated, it can be
said that generally a positive picture emerges.
Initially more than 400 grant beneficiaries
were worked with in the programmes we
conducted up to today and more than
500,000 people were reached, including
individual grants. We estimate that this will
expand with 350 new grant contracts and
200,000 people before the closure of IPA I
period.

The IPA II period, which will cover the
period 2014-2020, is expected to start
soon. Will there be any differences
concerning the management of the
sources of IPA II, when compared to
IPA I?
Unfortunately, there will be a significant delay
in the commencement of the IPA II period.
Our Ministry prepared the operational
programme for this period in 2014 and shared
it with the Commission and other
stakeholders; however, the Financing
Agreement, which will start the application of
the programme, only came into effect as of
April 2016.
The main differences between the IPA I and
IPA II periods can be understood in two parts.
The first part relates to the change of
environment of the European Union: From
now on, we will not communicate with the
Directorate General for Employment, Social
Affairs and Inclusion as we did in IPA I, we will
D ergiMagaz›ne / 9

İnsan
Kaynaklarının
Geliştirilmesi
Operasyonel
Programı
(İKG OP) Nedir?
Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye,
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA) çerçevesinde “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi” başlığı
altında sağlanan parasal desteklerin
yönetiminden sorumlu kurum olan
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG
PRO) tarafından ilgili kurumların
işbirliği ile hazırlanmış, söz konusu
mali desteklerin nerede ve nasıl
kullanılacağını ortaya koyan temel
belgedir. Bu belge, sözkonusu
fonların kullanılacağı öncelik
alanlarını, coğrafi bölgeleri,
önceliklere ayrılan fon miktarlarını,
fonların etkin kullanımı için gereken
koşulları ve yapıları sıralar.
İKG OP’nin temel hedefi, Türkiye’nin
etkin bir şekilde işleyen bir işgücü
piyasasına sahip olmasıdır. Bu
çerçevede, İKG OP’nin öncelikleri
“İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu
Öğrenme ve Sosyal İçerme” olarak
belirlenmiştir. Bu alanlar kendi
içlerinde bölümlere ayrılmış,
böylelikle müdahale alanları
belirginleştirilmiştir.
Bu çerçevede, ülkemizde eğitim-iş
gücü piyasası uyumunun
güçlendirilmesine, işsizlik oranının
düşürülmesine, kayıtlı istihdamın
desteklenmesine, sosyal
güvenlikten faydalanan kişi sayısının
arttırılmasına, kadınlar, gençler,
engelliler, Romanlar gibi dezavantajlı
grupların iş gücü piyasası
içerisindeki durumlarının
iyileştirilmesine ve sosyal hayata
verimli bir şekilde katılmalarına
yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
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What is the
Human
Resources
Development
Operational
Programme
(HRD OP)?
It is a document establishing where
and how to use the financial
support provided by the European
Union for Turkey, within the scope
of the Instrument for Pre-Accession
Assistance (IPA) under the title of
Development of Human Resources.
The document has been developed
by the Ministry of Labour and
Social Security - Directorate of
European Union and Financial
Assistance (HRD OS) in
cooperation with the relevant
institutions. This document lists the
priority fields, geographical areas,
funds allocated to the priorities,
and the necessary conditions and
structures required for the effective
utilisation of the funds.
The main purpose of HRD OP is for
Turkey to have a labour market
which operates efficiently. With this,
the priorities of HRD OP are defined
as Employment, Education, Lifelong Learning and Social Inclusion.
These areas are classified within
themselves, and hence define the
intervention areas.
Within this scope, various studies
are being carried out on the
development compatibility of
education, labour-force market,
lowering unemployment rates,
supporting registered employment,
betterment of the conditions of
disadvantaged groups such as
women, young people, the
disabled and Romani people in the
labour market and their effective
involvement in social life.

dönemde, IPA I’den çıkardığımız dersler
doğrultusunda daha sistematik bir çalışma
biçimi öngörüyoruz. Proje tasarımı, uygulama,
izleme ve değerlendirme süreçlerinin
tamamını aynı mantık ve organizasyon içinde
yürüterek 2025 yılına kadar sürecek IPA
uygulamasına iç tutarlılık getirmeyi ve etkinliği
arttırmayı planlıyoruz. Yeni programda,
sıraladığımız önceliklerden başarı
göstergelerine kadar, her düzeyde aynı
sistematik tutumu sergilemeye çalıştık. Aynı
zamanda, IPA II döneminin başlamasının
gecikmesinden doğan sarkmaların etkisini
azaltmak amacıyla elimizde uygulanmaya
hazır bir proje listesi bulundurmaya yönelik
çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor.

IPA II fonları, öncelikli dokuz sektörde
kullanılacak. Bu çerçevede Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “eğitim”,
“istihdam” ve “sosyal politikalar”
alanlarından sorumlu olacak. Bu üç
alan için Bakanlık olarak öncelikleriniz
ne olacaktır?
IPA II dönemi için hazırlanan Sektörel
Operasyonel Program hazırlıklarında eğitim,
istihdam ve sosyal politika alt sektörlerinin her
birinde müdahalelerimizi aynı yaklaşım ile
şekillendirmeye çalıştık. Buna göre, bu
alanlarda kurumsal kapasiteyi geliştirme
çalışmalarını ve mevcut hizmet ve politikaların
kapsayıcılığını, erişilebilirliğini artırmaya
yönelik faaliyetleri destekleyeceğiz.
İstihdam alanında önceliklerimiz insana yakışır
işlerin desteklenmesi; istihdam piyasasına ve
hizmetlerine erişimin artırılması; istihdam
politikası geliştirme ve hizmet sunma
kapasitesinin yükseltilmesi olarak belirlendi.
Eğitim alanında, eğitim kalitesinin
yükseltilmesi; eğitime devam oranlarının ve
eğitim düzeyinin artırılması; hayat boyu
öğrenmenin, uyum yeteneklerinin ve ulusal
yeterlilikler çerçevesinin desteklenmesi gibi
alanlar teşvik edilecek.

communicate with the Directorate General for
Neighbourhood and Enlargement
Negotiations. At the same time, during the IPA
II period, the component approach will be
substituted with a sectoral approach. Our
Ministry, which was responsible for the
Human Resources Development, will now be
responsible for the Education, Employment
and Social Policies sectors. In other words,
we will have to provide cooperation in a wider
area and follow these areas. Therefore, we will
have to allocate our sources accordingly.
The second part is related to the approach we
have adopted during the IPA II period. In this
period, we anticipate a more systematic
working method with the help of lessons
learned during the IPA I period. We plan to
increase efficiency by providing internal
consistency to the IPA application, which will
proceed until 2015, by conducting processes
such as project design, application,
monitoring and evaluation with the same
logical framework and organisation. In the
new programme, from the priorities we have
listed to the success indicators, we have tried
to present the same systematic approach at
every stage. Also, in order to diminish the
effects arising from the delay of the start of
the IPA II period, we are working intensely on
a list of projects which are ready to be
applied.

IPA II funds will be used in nine sectors
initially. Within this framework, the
Ministry of Labour and Social Security
will be responsible for the areas of
education, employment, and social
policies. What will your Ministry’s
priorities be when considering these
areas?

Sosyal politika alanında ise sosyal koruma
hizmetlerine ilişkin kapasitenin geliştirilmesi ve
sosyal koruma hizmetlerine erişimin artırılması
öncelikleri belirlendi.

In the Sectoral Operational Programme,
where preparations were carried out for the
IPA II period, we tried to shape our
interventions with regard to education,
employment and social policies sub sectors.
In accordance with this, we will support the
development of institutional capacity and the
scope of existing services and policies, as
well as their accessibility.

Bu yeni kurgu bize, IPA I dönemine göre daha
geniş bir alanda destek sağlama olanağı
tanıyor. Örneğin, eğitim alanında okul
öncesinden yükseköğretime kadar geniş bir
yelpazede yer alacak faaliyetleri
destekleyebileceğiz.

In the area of employment, our priorities are:
support appropriate jobs; increase
accessibility to the employment market and
services, and increase the development of
employment policies and capacity on service
provision.
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Bunlardan en önemlisi, program hedeflerinin
tespit edilmesi ile ilgiliydi. IPA kaynakları büyük
bir miktar olmakla birlikte, aynı alanlarda
kullanılan ulusal kaynaklar karşısında küçük
bir oran teşkil ediyor. Bu orana bağlı olarak,
programımızın ulusal düzeydeki göstergeleri örneğin kayıt dışı istihdam oranı ve kadınların
iş gücüne katılımı - etkilese de kendi başına bu
göstergeleri değiştiremeyeceği saptamasını
yaptık. Bu nedenle, yeni dönemde makro
düzeydeki verileri içeren sonuç göstergelerine
yer vermedik. Diğer bir ifade ile programdan
beklentileri daha makul hale getirmeye çalıştık.
Çıkardığımız bir diğer önemli ders ise
faaliyetlerimizi ve çıktılarımızı daha sistematik
bir hale getirmekle ilgili idi. Yeni dönemde,
hangi faaliyetin hangi sonuca hizmet ettiğini ya
da farklı bir ifadeyle, hangi sonuca hangi tür
faaliyetler ile ulaşılabileceğini ortaya koymak
amacıyla bir sınıflandırma yoluna gidildi.
Böylelikle, çalışmaların planlanmasından
projelendirilmesine, projelerin
uygulanmasından izlenip değerlendirilmesine
kadar her aşamada faaliyet-sonuç ilişkisini
netleştirebileceğimizi düşündük.

“Bu mekanizma, hem doğrudan desteklenen
birey ve kurumlar üzerindeki olumlu etkisi,
hem de, dolaylı olarak, AB tarzına uygun bir
yönetim anlayışı getirmesi bakımından
küçümsenemeyecek bir etkiye sahiptir.”
“This mechanism, both its positive effect on
directly supported individuals and
institutions, and the fact that it indirectly
brings an EU style management perspective,
can be regarded as having a significant
effect.”

IPA I sürecinden çıkardığınız ve IPA II
fonlarının yönetiminde
faydalanabileceğiniz, en önemli
derslere ilişkin görüşünüzü alabilir
miyiz?
IPA’nın birinci dönemi, ilk uygulamaların
gerçekleştiği dönemdi ve doğal olarak bazı
eksiklikler yaşandı. Bunlar sürekli analiz
edilerek giderilmeye çalışıldı. Yeni dönem için
hazırlanan program da bu gibi analizlerden
hareketle şekillendi.
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In the area of education, our priorities are:
increase educational quality; increase
continuing education and level of education;
lifelong learning, and the promotion of
adaptability skills and support to meet
national requirements.
In the area of social policy, our priorities are:
develop the capacity and increase the
accessibility of social protection services.
This new plan enables us to support a wider
area when compared to the IPA I period. For
example, we will be able to support activities
starting from preschool to universities.

Can we know your view on the most
important lessons learned during the
IPA I period and which of those will be
used during the management of IPA II
funds?
The initial period of IPA was a period of first
applications and naturally there were some
deficiencies. These were constantly analysed
with a view to rectifying them, and the
programme which was prepared for the new
period was shaped in accordance with the
results of these analyses.

The most important of them relates to the
establishment of the programme aims.
Although IPA funds are significant, they are
relatively small when compared to national
funds being spent in the same areas. With
regard to this ratio, the national indicators of
our programme, for example, the
unregistered employment ratio and women’s
participation in the labour force, were
affected. However, we found out that
individually these would not affect the
indicators. Therefore, we did not include the
result indicators for macro-level data; in other
words, we tried to achieve more reasonable
expectations from the programme.
Another important lesson we learned was that
of systematically organising our activities and
results. In the new period, a classification was
established to determine which activity serves
for which result or, which results can be
achieved by which activities. Consequently,
we thought that with this we would be able to
clarify the activity-result relationship from
planning to project design, from application of
the projects to monitoring and evaluation.

Avrupa Birliği’nce, IPA çerçevesinde
bugüne dek sağlanan kaynakların
Türkiye’nin AB ile bütünleşme sürecine
katkılarını genel hatlarıyla
değerlendirebilir misiniz?

Can you evaluate the contribution of
the funds provided by the European
Union for the IPA, to the integration of
Turkey to the EU?

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı
(IPA), aday ülkeleri üyeliğe hazırlama aracı
olarak tasarlanmıştır ve AB ile ülkemiz
önceliklerinin kesiştiği alanlarda
kullanılmaktadır. Bu kaynağın tek başına çok
büyük bir değişiklik yaratması beklenmese de,
bu mekanizma, hem doğrudan desteklenen
birey ve kurumlar üzerindeki olumlu etkisi,
hem de, dolaylı olarak, AB tarzına uygun bir
yönetim anlayışı getirmesi bakımından
küçümsenemeyecek bir etkiye sahiptir.

The Instrument for Pre-accession Assistance
(IPA) was designed to prepare the candidate
countries for membership and is used in
areas where the EU and Turkey’s priorities
coincide. Even though a major difference
cannot be expected from these funds, this
mechanism, both its positive effect on directly
supported individuals and institutions, and
that it indirectly brings an EU style
management perspective, can be regarded as
having a significant effect.

İstihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında
AB tarafından da desteklenen faaliyetlerin
yürütülmesinin yanı sıra çok yıllı programlama
yaklaşımı, nesnel kriterlere göre
değerlendirme, kamu – sosyal taraflar - sivil
toplum ortak çalışma kültürü ve AB-Türkiye
bürokrasileri arasında işbirliği gibi olumlu
etkileri, bütünleşme sürecinde önem
taşımaktadır.

Positive effects, along with activities in the
areas of employment, education and social
policies supported by the EU, a multi-annual
programming approach, evaluation of
objective criteria, cooperation among
government and social parties, nongovernmental organisations and the EU, and
Turkey’s bureaucracy are all important in the
integration process.
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?

IPA
Nedir?

1

Katılım Öncesi
Yardım Aracı
(Instrument for PreAccession Assistance-IPA),
Avrupa Birliği’nin (AB) 2007
yılından günümüze
aday ülkeleri
ekonomik, siyasi,
sosyal alanda
RUDA
O
S
geniş çaplı
BEŞ IPA
reformlar
5
N
I
yapmaları
ve
IPA IONS
ulusal
T
QUES
mevzuatlarını AB ile
uyumlu hale
getirmeleri için
desteklerken kullandığı finansal
mekanizmadır. Bu kaynaklar, AB ihale
kuralları çerçevesinde kullanılmaktadır.
Faydalanıcı ülkeler IPA kaynaklarını
reformlar gerçekleştirmek, hizmet
sunumunda kaliteyi ve kapasiteyi
artırmak, daha fazla kişiye
erişmek, AB müktesebatı ile
uyum çalışmaları yürütmek
gibi farklı amaçlar için
kullanabilmektedirler.
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What
is IPA?

The Instrument for
Pre-Accession
Assistance (IPA) is a
financial mechanism used by
the European Union (EU) since
2007 to support the candidate
countries in making widespread
reforms on economic, political and
social areas and to help them adapt
their legislations to the EU. These funds
are used within EU procurement rules.
The beneficiary countries can use the IPA
funds for purposes which include
realising reforms, increasing quality and
capacity of providing services, reaching
more people, and studies which are
adaptive to the EU legislation.

IPA
Ne İşe
Yarar?

2

IPA, AB üyeliği
yolunda siyasi ve
ekonomik reformlar
yürüten aday ülkelerde,
- teknik yardım veya uzman
desteği kullanılarak reform
süreçlerinin desteklenmesine ve
kurumsal kapasitenin arttırılmasına;
- hibe programları aracılığıyla yerel
aktörlerin veya bireylerin
desteklenmesine;
- seçili alanlarda ekipman tedariki ve
altyapı yatırımları yolu ile hizmet
kapsamının ve kalitesinin arttırılmasına
katkı vermektedir. Bu yolla, faydalanıcı
ülke ile AB arasındaki bazı farklılıkların
giderilmesi işlevini yerine
getirmektedir.

3

IPA
Nasıl
Kullanılır?
IPA kullanımı, iki
temel koşula
bağlıdır:
Birincisi, hangi alanlarda ne
kadar kaynağın kullanılacağını belirleyen programların
aday ülke ve AB arasında
müzakere yöntemi ile hazırlanmasıdır. Gerçekleştirilecek
faaliyetlerin bu programlara
uygun olması önkoşuldur.
İkinci olarak, bu kaynakların
Avrupa Birliği satın alma
(ihale) kuralları çerçevesinde
kullanılması gerekmektedir.
AB tarafından hazırlanan
ve güncellenen satın
alma rehberindeki
hükümler
bağlayıcıdır.

What
is the
benefit of the
IPA?

The IPA contributes to
the candidate countries
which are conducting reforms
on politics and economy on the
road to EU membership, and
includes the following:
- Support on reform processes and
development of institutional capacities
by using technical assistance and
expert support
- Support to local participants and
individuals with grant programmes
- Increasing the scope and quality of
the services through supply of
equipment and infrastructure
investments in chosen areas.
In this way, it functions to reduce
some of the differences between
the beneficiary country and the
EU.

How
is the IPA
utilised?

The
utilisation of
the IPA depends
on two conditions:
The first of these is
preparation of the
programmes which
define how much funding is
allocated to which areas, with
negotiations between the EU and
the candidate country. A
prerequisite is the eligibility of the
activities to the programmes.
Secondly, these funds should be
utilised in accordance with the
European Union’s procurement
rules. The provisions provided
in the procurement manual
of the EU, which are
prepared and updated
by the EU, are
binding.
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Türkiye
için IPA
yardımları neleri
içerir?
Türkiye’deki IPA yardımları, söz
konusu reformlarla doğrudan ilgili
kurumlara yapılmaktadır. Bu
çerçevede, kamu idaresindeki temel
birimler, IPA desteklerinin kapsamı
içindedir. Ayrıca, sivil toplumun
geliştirilmesine yönelik destek de
sözkonusudur. Bu yardımların genel
çerçevesi, Türkiye’nin üyelik sürecinden
kaynaklanan, başta, ulusal mevzuatı AB
mevzuatına uyumlu hale getirmek olmak
üzere, çeşitli yükümlülüklerini yerine
getirmesine destek olmaktır. Ayrıca bu ilkelerin
sadece mevzuatta kalmaması,
uygulamaya da yansıması IPA
kapsamındaki desteklerin
alanına girmektedir.

4

What
does IPA
assistance
mean for Turkey?

The IPA funds are for the
institutions directly involved
with the aforementioned reforms
in Turkey. In this regard, the basic
units under government
management are within the scope of
IPA assistance. In addition, there is
also support for the development of
the civil society. The main framework
of this assistance is to support various
requirements, which derive from the
membership process of Turkey, mainly
the adaptation of national legislation to
EU legislation. The IPA also covers the
application of these legislative
regulations.
The IPA’s first
period from
2007-2013 is
conducted
in
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Katılım Öncesi
Yardım Aracı
(IPA)’nın 2007-2013
yıllarını kapsayan I. dönemi
Türkiye’nin
- AB müktesebatına uyum ve
müktesebatın uygulamasına yönelik
kapasitesinin geliştirilmesi,
- Ekonomik ve sosyal uyuma yönelik
kapasitelerin oluşturulması
hedefleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Bu doğrultuda tahsis edilen toplam 4.7
milyar avroluk AB fonu, beş bileşen
kapsamında (I. Geçiş Dönemi Desteği ve
Kurumsal Yapılanma; II. Sınır Ötesi İşbirliği; III.
Bölgesel Kalkınma; IV. İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi; V. Kırsal Kalkınma) ilgili
kuruluşlarca kullanılmaktadır. Fonların yaklaşık
2,5 milyar avroluk kısmı harcanmış olup, fon
kullanımı 2017 yılı sonuna
kadar devam
edecektir.

accordance
with the aims
of Turkey,
which are:
- Adaptation
to the EU
legislation and
development of
application
capacity of the
legislation
- Providing capacity
focused on economic and social
adaptation.
With this focus, EU funding amounting
to 4.7 billion Euros is being used by
relevant institutions in five
components. (I. Transition Assistance
and Institution Building, II. Regional
and Cross Border Cooperation, III.
Regional Development, IV. Human
Resources Development, V. Rural
Development). 2.5 billion Euros
of the fund has already been
used, and the utilisation
will continue until the
end of 2017.

IPA
II’de
neler
değişti?

5

IPA’nın 2014 – 2020
yıllarını kapsayan II.
döneminde, Komisyon tarafından
fonların daha etkin kullanımına
yönelik olarak sektörel bir yaklaşım
benimsenmiştir. Bu yaklaşım
kapsamında 2007-2013 döneminde yer
alan bileşen bazlı yapı yerine yeni
dönemde desteklenmesi öngörülen
belirli sektörler ile bu sektörler
kapsamındaki çalışmaları yürütecek
sektör sorumlusu kuruluşlar
belirlenmiştir.
Yeni dönem için 9 öncelikli sektör ve
sektör sorumlusu olarak
i. Demokrasi ve Yönetişim, (AB
Bakanlığı)
ii. Adalet, İçişleri ve Temel Haklar,
(Adalet Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, AB Bakanlığı)
iii. Ulaştırma, (Ulaştırma
Haberleşme ve
Denizcilik

Bakanlığı)
iv. Çevre ve
İklim,(Çevre
ve Şehircilik
Bakanlığı)
v. Enerji, (Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı)
vi. Rekabetçilik ve Yenilik,
(Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı)
vii. İstihdam, İnsan Kaynaklarının
Gelişimi ve Sosyal Politikalar, (Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
viii. Tarım ve Kırsal Kalkınma,
(Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı)
ix. Bölgesel ve
Sınır Ötesi
İşbirliği,
(AB Bakanlığı)
belirlenmiştir.

What
changed in
IPA II?

The European
Commission introduced the
sectoral approach in the new
period, which covers the years
2014-2020, for the effective
utilisation of funds. Within the
framework of this sectoral
approach, instead of the
components-based structure used in
the first period of the IPA, some
priority sectors to be financed and
the lead institutions responsible for
carrying out the sectoral
preparations have been identified
The 9 prioritised sectors and the
responsible institutions are as
follows:
1. Democracy and Governance
(Ministry for EU Affairs)
2. Rule of Law and
Fundamental Rights
(Ministry of Justice,
Ministry of the
Interior and

Ministry
for EU
Affairs)
3. Environment (Ministry of
Environment and Urbanisation)
4. Transport (Ministry of
Transport, Maritime Affairs and
Communications)
5. Energy (Ministry of Energy and
Natural Resources)
6. Competitiveness and Innovation
(Ministry of Science, Industry and
Technology)
7. Employment, Human Resources
Development and Social Policies
(Ministry of Labour and Social
Security)
8. Agriculture and Rural
Development (Ministry of Food,
Agriculture and Livestock)
9. Territorial Cooperation
(Ministry for EU
Affairs).
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Uzman Görüﬂü / Expert VIEW

IPA II Döneminde

Eğitim, İstihdam ve
Sosyal Politika
Sektörü
Aydın ERDOĞAN
AB Uzmanı
Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi
Başkanlığı
Avrupa Birliğinin aday ülkelere
yönelik mali destekleri, Katılım
Öncesi Yardım Aracı (Instrument
for Pre-accession Assistance)
olarak adlandırılan bir
mekanizma altında
düzenlenmiştir. Türkiye, 20072013 döneminin ardından
2014-2020 döneminde de bu
desteklerden faydalanacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ve Bakanlık adına
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar
Daire Başkanlığı, 2007-2013
döneminde (IPA I. Dönem)
olduğu gibi 2014-2020
döneminde de (IPA II) bu
desteklerin kullanılmasında
önemli bir role sahiptir. IPA I’de
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Bileşeninin sorumlusu olan
Bakanlığımız, IPA II’de “Eğitim,
İstihdam ve Sosyal Politika
Sektörü” için sorumlu kılınmıştır.
Bu ifadeden anlaşılacağı üzere
IPA I’deki bileşen yaklaşımının
yerini IPA II’de sektörel yaklaşım
almıştır. Sektörel yaklaşımda,
sektör sorumlusu kurum (lider
kuruluş) daha geniş bir alanı
takip ve koordine etmek ile
yükümlü olacaktır.
Bu çerçevede, okul öncesinden
başlayarak yükseköğretim
düzeyine kadar “eğitim”; çalışma
koşullarından meslek edindirme
boyutuna geniş bir yelpaze
içinde “istihdam”; sosyal
hizmetlerden sağlığa her unsuru
ile sosyal politika IPA II
döneminde “Eğitim, İstihdam ve
Sosyal Politika Sektörü”
kapsamında yer bulmaktadır.
“Eğitim, İstihdam ve Sosyal
Politika Sektörü”, Bakanlığımız
tarafından çok sayıda ilgili
aktörün desteği ve katılımıyla
2014 yılında hazırlanarak Avrupa
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Komisyonu’na iletilen ve Nisan
2016’da resmen yürürlüğe giren
Sektörel Operasyonel Programı
(SOP) ile yönlendirilecektir. SOP,
üç faaliyet alanında (eğitim –
istihdam – sosyal politikalar)
ülkemizde yürütülecek
çalışmaların finanse edilmesine
olanak tanımaktadır. Bu faaliyet
alanlarında yapılması öngörülen
ise bir taraftan sunulan
hizmetlerin kapsamını, kalitesini
ve çeşitliliğini geliştirmek, diğer
taraftan da bireylerin bu
hizmetlerden faydalanabilmesini
sağlamaktır.
Sektörel Operasyonel Program
hazırlığı aşamasında yapılan
analiz, sektörde karşılaşılan en
temel iki sorunun hizmetlerin
ihtiyaçlara yanıt verememesi ve
mevcut hizmet veya
olanaklardan yeterli düzeyde
faydalanılmaması olduğunu
ortaya koymuştur. Bu
eksikliklerin aşılması için, IPA I
döneminden çıkarılan derslerin
de ışığında, yeni bir yaklaşım
geliştirilmiştir.
Örneğin, hizmetlerin ihtiyaçlara
yanıt verebilir duruma getirilmesi
amacıyla kapsam genişletme,
çeşitlendirme, kurumsal kapasite
geliştirme gibi çabalar
desteklenebilecektir. Bireylerin
hizmetlere erişiminin
desteklenmesine yönelik olarak
ise tanıtım ve bilgilendirme,
hizmetlere fiziksel erişimin
kolaylaştırılması ve hizmetlerin
bireylere yakınlaştırılmasına
yönelik çalışmalara kaynak
aktarılması öngörülmektedir.
Önceki dönemde de olduğu
gibi, IPA II döneminde de kamu
kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler, sivil toplum örgütleri,
işçi ve işveren örgütleri (sosyal
taraflar) ve uluslararası kuruluşlar
ile çalışılması öngörülmektedir.
Sektördeki sorunların, dolayısıyla
da çözümlerin çok boyutlu
olması nedeniyle
gerçekleştirilecek faaliyetlerde
mümkün oldukça çok sayıda
aktörün katılımının sağlanması
önerilmektedir.
Öte yandan, toplumsal cinsiyet
ve çevre gibi konuların her
fırsatta ele alınması önem
taşımaktadır. Programımız

kapsamında yürütülecek
çalışmalarda kadınların
katılımının arttırılması ve çevre
duyarlılığının sürekli gündeme
tutulması sayesinde projelerin
olumlu etkilerinin
çeşitlendirilmesi beklenmektedir.

Education,
Employment and
Social Policy sector
during the IPA II
period

Başkanlığımız, bir yandan IPA
fonlarının, Sektörel Operasyonel
Program amaçlarına uygun
olarak kullanılmasını, diğer
yandan da bu kaynakların AB
ihale kuralları ile sağlam mali
yönetim ilkesi çerçevesinde
değerlendirilmesini sağlamak ile
yükümlüdür.

Aydın ERDOĞAN

SOP bütçesi, AB tarafından
sağlanan 435 milyon Avronun
yanı sıra Türkiye’nin yaklaşık 65
milyon Avroluk katkısıyla
toplamda 500 milyon Avroya
ulaşmaktadır. Bu kaynakların
faaliyet alanları arasında tahsis
edilmesinde esnek bir yaklaşım
benimsenmiştir. Daha çok talep
alan veya daha çok ihtiyaç
duyulan alanlarda kullanılacak
olan fon miktarı arttırılabilecektir.
Eğitim, İstihdam ve Sosyal
Politika alanında yürütecekleri
faaliyetler için IPA kaynaklarını
da kullanmayı planlayan kurum
ve kuruluşlar, projelendirdikleri
bu faaliyetleri Başkanlığımıza
ileterek SOP’a uygunluğunu teyit
edebilirler. Bu aşama sonrasında
gerekli ihale ve sözleşme
süreçleri, Başkanlığımız
tarafından yönlendirilmektedir.
İlgili kurum ve kuruluşlara proje
geliştirme, ihale ve uygulama
süreçlerinde her türlü destek
Başkanlığımızca verilmektedir.
2014 yılı içinde olası zaman
kayıplarını telafi etmek amacıyla
ön hazırlık olarak başlatılan ve
2016 yılı Nisan ayında Programın
resmen yürürlüğe girmesi ile
resmi bir nitelik kazanan proje
geliştirme çalışmalarının ilk
sonuçlarının 2017 yılı itibarıyla
alınabileceği düşünülmektedir.
Başkanlığımız, ilgili kurum ve
kuruluşların sürece etkin
katılımının ülkemizin söz konusu
kaynaklardan daha çok
faydalanması bakımından kritik
önem taşıdığı düşüncesiyle tüm
paydaşları işbirliğine davet
etmektedir.

EU Expert
Directorate of the
European Union and
Financial Assistance
The financial assistance of the
European Union to the
candidate countries is organised
under a mechanism called the
Instrument for Pre-accession
Assistance (IPA). After the
period 2007-2013, Turkey will
again benefit from these funds
during the 2014-2020 period.
The Ministry of Labour and
Social Security and, on behalf of
the Ministry, the Directorate of
the European Union and
Financial Assistance, again has
an important role in the
utilisation of these funds for the
2014-2020 period (IPA II) as was
the case in the 2007-2013
period (IPA I). Our Ministry is
tasked as the responsible
authority for the Education,
Employment and Social Policy
Sector under IPA II, as it has
been tasked for the Human
Resources Development
Component under IPA I. As can
be understood from this
statement, the component
approach of IPA I was
substituted by a sectoral
approach in IPA II. In the
sectoral approach, the
institution responsible for the
sector (leading institution) would
be responsible for the follow-up
and coordination of a wider
area.
In this context, education is
understood to be from
preschool to university;
employment is used widely from
working conditions to providing
jobs, and social policy is used to
include from social services to
health, with every aspect falling
within the scope of IPA II
period’s Education,
Employment and Social Policy
Sector.

The Education, Employment
and Social Policy Sector will be
managed by the Sectoral
Operational Programme (SOP)
which was submitted to the
European Commission in 2014
by our Ministry, with the support
and contribution of numerous
relevant participants, brought
into effect in April 2016. The
SOP enables the financing of
studies to be conducted in our
country in three areas, namely:
education, employment and
social policies. The stipulated
actions to be taken are to
develop the scope, quality and
variety of the services provided
and enable individuals to benefit
from these services.

and environment. Within the
scope of our programme, it is
expected that the positive
effects of the projects will be
enhanced by increasing the
participation of women in the
studies conducted, and making
environmental awareness a
constant feature on the agenda.

Analysis conducted at the
preparation stage of the
Sectoral Operational Program
revealed that the two main
problems in the sector are the
unsatisfactory nature of services
with regard to needs, and
insufficient benefit from the
existing services. In order to
prevent these deficiencies, in
the light of the lessons learned
during the IPA I period, a new
approach was developed.

The SOP budget is
approximately 500 million
Euros, together with the 435
million Euros from the EU and
Turkey’s participation, which
amounts to approximately 65
million Euros. A flexible
approach was adopted for the
allocation of these funds to the
activity areas. The funding could
be increased with regard to
increased demand and
increased needs in certain
areas.

For example, in order to ensure
that services satisfy the needs
requirements, efforts such as
developing scope, enhancing
and corporate capacity building
would also be supported. For
the support of individuals’
access to the services, it is
anticipated that funds will be
allocated for studies such as
promotions and notifications,
facilitation of physical access to
the services and familiarising
individuals with the services.
As in the previous period, it is
anticipated that coordination
with government institutions and
offices, local authorities, nongovernmental organisations,
employee-employer
organisations (social parties)
and international institutions will
take place during IPA II period. It
is also advised that numerous
participators’ involvement in the
activities will be provided since
the problems and the solutions
of the sector are
multidimensional.
In other respects, it is important
to tackle issues such as gender

Our directorate, on one hand, is
responsible for the proper
utilisation of IPA funds in
accordance with the aims of the
Sectoral Operational
Programme, and assessment of
the funds in accordance with EU
procurement rules and sound
financial management principles
on the other.

The institutions and
organisations which plan to
benefit from IPA funds in
accordance with their activities
regarding Education,
Employment and Social Policy
areas, can submit their activities
and projects, to our Directorate,
and validate their eligibility to the
SOP. The relevant institutions
and organisations are fully
supported by our directorate as
per project development,
procurement and application
processes.
The first results of the project
development studies which
were started as a preliminary to
prevent possible time loss
during 2014, were officialised as
the programme became
effective as of April 2016, and
are expected to be finalised as
of 2017. Our directorate invites
all stakeholders to cooperate,
since effective participation of
relevant institutions and
organisations, bearing in mind
our country’s benefit from these
funds, is critically important.
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Fidanlar İKG Hatıra
Ormanı için dikildi

Trees planted for HRD
Memorial Forest

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilen İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı Hatıra
Ormanı için 2 bin fidan dikildi.

Two thousand trees were planted in the
Human Resources Development Operational
Programme Memorial Forest, financed by the
European Union and the Republic of Turkey.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı’nın kamuoyunda görünürlüğünü
artırmak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Program Otoritesi’nin çevre duyarlılığını
yansıtmak, gelecek kuşaklara da kalan bir
farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan
hatıra ormanının fidan dikme töreni 27 Nisan
2016 tarihinde yapıldı.

In order to increase the visibility of the Human
Resources Development Operational
Programme, to reflect the environmental
awareness of the Human Resources
Development Programme Authority, and to
create awareness for the next generations as
a heritage, the planting ceremony of the
memorial forest was organised on 27 April
2016.

“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program
Otoritesi ve Operasyon Faydalanıcılarının
Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi,
Bilgilendirme ve Tanıtım Teknik Yardım
Projesi” kapsamında düzenlenen etkinliğe T.C.
Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Béla
Szombati, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih
Duruay, Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa
Özkaya ile üst düzey kamu yöneticileri ve
çeşitli büyükelçiliklerin temsilcileri katıldı.

“2 bin fidan çevreye olan bağlılığımızın
bir yansımasıdır”
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan
Yardımcısı Béla Szombati , törende yaptığı
konuşmada, “2 bin ağaç dikiminin büyük bir
sembolik önemi vardır. Bu, bıraktığımız
ekolojik izleri silmeye yönelik bütüncül
yaklaşımın ve sürdürülebilir çevreye olan
bağlılığımızın bir yansımasıdır. Ayrıca istihdam,
eğitim ve sosyal içerme alanındaki ortak
çabalarımızın da tanınması anlamına
gelmektedir” dedi. İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi amacıyla AB'nin Türkiye'ye 20072013 dönemi için sağladığı 433 milyon avroluk
yardımın pek çok kişinin hayatını değiştirdiğini
ifade eden Szombati, “Sağlanan eğitimler,
rehberlik ve iş bulma desteği neticesinde
istihdam olanakları artmıştır. Potansiyellerini
ve hedeflerini tam olarak
gerçekleştirebilmeleri için, kadınları ve
erkekleri güçlendiriyoruz. Romanlardan,
engellilere ve eski hükümlülere kadar uzanan
çok çeşitli grupların durumlarının
iyileştirilmesi, istihdam ve eğitim koşullarının
geliştirilmesi, onlara yönelik ayrımcılığın
ortadan kaldırılması ve böylece onların
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The Deputy Undersecretary of the Ministry of
Labour and Social Security, Mazhar
Yıldırımhan; the Deputy Head of Delegation of
the European Union to Turkey, Béla Szombati;
the Mayor of Gölbaşı, Fatih Duruay; the
Ankara Regional Director of Forestry, Mustafa
Özkaya, and top officials as well as
representatives of various embassies
participated in the event organised within the
framework of the project entitled ‘Technical
Assistance for Supporting the Institutional
Capacity of the Human Resources
Development Operating Structure’ (HRD OS)
and the Operation Beneficiaries, Information
and Publicity’.

“Two thousand trees are a reflection of
our dependency on the environment”
In his statement, the Deputy Head of
Delegation of the European Union to Turkey,
Béla Szombati, stated that, “Planting 2,000
trees has great symbolic meaning. This
reflects our attempt to try and erase our
ecological footprints, an integrated approach
and our dependency on sustainable
environment.” Szombati also added that the
EU funding, amounting to 433 million Euros
for the Human Resources Development for
the period 2007-2013, changed the lives of
numerous people. “The education provided
consultancy and employment assistance and
also helped increase employment
opportunities. We are empowering men and
women to fulfil their potential and their
ambition. We are working together for the
betterment of various groups such as Romani
citizens, disabled people and those
incarcerated; we are improving their
D ergiMagaz›ne / 21

Düzenlenen etkinliğe T.C. Çalışma ve
Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Mazhar Yıldırımhan, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Başkan Yardımcısı Béla
Szombati katıldı.
The Deputy Undersecretary of the Ministry of
Labour and Social Security, Mazhar
Yıldırımhan and the Deputy Head of
Delegation of the European Union to Turkey,
Béla Szombati participated in the event.

başkaları ile aynı muameleyi görmeleri için
birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

“700 binden fazla vatandaşımız
desteklenmiştir”
T.C. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Hatıra
Ormanının çevreye duyarlılığın bir ifadesi
olduğunu belirttiği konuşmasında “Avrupa
Birliği ile işbirliği çerçevesinde Bakanlığımızın,
‘Sözleşme Makamı’ olduğu Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı kapsamında tahsis edilen
toplam 509 milyon avroluk fon, hem ulusal
düzeyde kamu kurum ve kuruluşları tarafından
yürütülen operasyonlarda; hem de
üniversiteler, belediyeler, sivil toplum
kuruluşları, sendikalar, dernekler gibi kurumlar
tarafından yerelde uygulanan hibe projeleri
aracılığıyla kullanılmaktadır. Bakanlığımızın
istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve
sosyal içerme alanlarında uyguladığı bu
projeler ile genç istihdamının desteklenmesi,
mesleki eğitimin niteliğinin geliştirilmesi, kız
çocuklarının okula devam oranlarının
artırılması, yoksul ailelerin çocuklarının okula
devam etmesi şartıyla ailelerine destek
verilmesi, kayıtlı istihdamın teşviki, evde çocuk
bakım hizmetlerinin desteklenmesi, üniversite
öğrencilerinin öğrenimlerinin desteklenmesi,
hayat boyu öğrenme imkânlarının
geliştirilmesi ve dezavantajlı kişilerin işgücü
piyasasına katılımı ve toplumsal entegrasyonu
konularında 700 binden fazla vatandaşımız
desteklenmiştir.” dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar 2 bin
ağaçtan oluşacak ‘Hatıra Ormanı’ için ilk
fidanları dikti.

employment and education conditions,
eliminating the discrimination against these
groups and have treated them the way others
are treated.”

“More than 700,000 citizens were
supported”
In his speech on the Memorial Forest, the
Deputy Undersecretary of the Ministry of
Labour and Social Security, Mazhar
Yıldırımhan, emphasised environmental
awareness, saying: “Within the framework of
our cooperation with the European Union, 509
million Euros has been allocated within the
scope of Pre Accession Financial Assistance
where our Ministry is the Contracting
Authority. This fund has been utilised by
national government institutions and
organisations as well as projects
implemented by universities, municipalities,
non-governmental organisations, unions and
associations. With these projects on
employment, education, lifelong learning and
social inclusion areas which our Ministry is
leading, more than 700 thousand people were
supported. These projects included: support
for youth employment, enhancing vocational
education, increasing girls’ attendance in
schools, supporting poor families on the
condition that their children attend school,
support for home-based day care for children,
support for university students’ education,
development of lifelong learning opportunities
and participation of the disadvantaged people
into the labour force and social integration”.
After their speeches, the participants planted
the first of 2,000 trees to the Memorial Forest.
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Esengül Yavuz’, “Mühendis Kadın” 2. lik ödülü “Engineer Woman”, 2nd place.

Fotoğraf
Makineleri
“İnsana
Odaklan”dı

Ödül ve sergileme hakkı
kazanan tüm eserlere şu
adresten ulaşılabilir:
http://www.tfsfonayliyaris
malar.org/yarisma_detay
_sonuc.asp?s=221
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İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında
düzenlenen “İnsana Odaklan
– Değişimi Yansıt” başlıklı
fotoğraf yarışması
sonuçlandı. Yarışmada
birinciliği, Ahmet Çetintaş’ın,
“Eğitim” adlı fotoğrafı
kazandı.
T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
bünyesindeki Avrupa Birliği
ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkanlığı’nca, Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu
(TFSF) ile işbirliği içinde
düzenlenen ve tüm
fotoğrafçıların katılımına açık
olan yarışmada jüri, 27
Haziran 2016 tarihinde
toplanarak, 786 katılımcının
yolladığı 2101 fotoğrafı
değerlendirdi.

Hem teknik hem de konu
açısından yapılan
değerlendirme sonucu,
Esengül Yavuz’un “Mühendis
Kadın” adlı eseri ikinciliğe,
Özlem Gün Bingöl’ün
“Kunduracı Çırak” adlı
fotoğrafı da üçüncülüğe
değer bulundu. Ayrıca 45
eser de sergileme için
seçildi.
Bu yarışma, “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Program Otoritesi ve
Operasyon Faydalanıcılarının
Kurumsal Kapasitesinin
Desteklenmesi, Bilgilendirme
ve Tanıtım Teknik Yardım
Projesi” kapsamında
düzenlendi.

Özlem Gün Bingöl,“Kunduracı Çırak” 3. lik ödülü “The Shoemaker’s Apprentice”, 3rd place.
The winners of the
photography competition
entitled, ‘Focus on Human –
Reflect the Change’ which
was organised within the
scope of the Human
Resources Development
Operational Programme
have been announced.
Ahmet Çetintaş’s photo
entitled ‘Education’ won first
prize.
The competition, open to all
photographers, was
organised by the Ministry of
Labour and Social Security
Directorate of the European
Union and Financial
Assistance, in cooperation
with the Photographic Arts
Federation of Turkey. The
jury gathered on 27 June
2016 and evaluated 2101
pieces of work submitted by

786 photography artists.
As the result of evaluations
based on technical quality as
well as theme criteria, the
‘Engineer Woman’ by
Esengül Yavuz was chosen
for 2nd place and ‘The
Shoemaker’s Apprentice’ by
Özlem Gün Bingöl was
chosen in 3rd place. Fortyfive further photos were
chosen for the exhibition.
This competition was
organised within the
framework of the project
entitled, ‘Technical
Assistance for Supporting
the Institutional Capacity of
the Human Resources
Development Operating
Structure’ (HRD OS) and the
Operation Beneficiaries,
Information and Publicity’.

Cameras
focused on
‘Human’

The first three winners, as
well as the 45 photos to be
exhibited, can be seen at:
http://www.tfsfonayliyaris
malar.org/yarisma_detay
_sonuc.asp?s=221
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Communication
experts came
together for
‘synergy’

İletişim
uzmanları bir
araya geldi
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi
Operasyonel
Programı’nın (İKG OP)
Görünürlüğünü Artırmak
İçin Ağ Oluşturma”
başlıklı atölye çalışması
iletişim uzmanlarını bir
araya getirdi.
İKG OP kapsamında
yürütülmekte olan projeler
arasında bir sinerji
yaratmanın amaçlandığı
toplantı, 22 Mart 2016’da
Ankara’da yapıldı.
Toplantıda, projeler
çerçevesinde yürütülen ve
yürütülecek olan görünürlük
ve iletişim faaliyetlerinin
etkisinin ve erişiminin
artırılması için nasıl işbirliği
yapılabileceği, dolayısıyla
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı’nın
görünürlüğünün nasıl daha
da yükseltilebileceği tartışıldı.
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Atölye çalışması, Avrupa
Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi Başkanlığı Daire
Başkanı Uğur Güneş ve
Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’ndan Zeynep
Aydemir Koyuncu’nun
konuşmasıyla başladı.
Etkinlikte, AB Türkiye
Delegasyonu Basın ve
İletişim Yöneticisi Deniz
Yenal, görünürlük kuralları
hakkında bilgi verdi. Yenal,
bir proje uygulaması
sırasında üretilecek yazılı ve
görsel tüm araçların tasarımı
sırasında, logo kullanımından
yazı biçimlerine kadar, dikkat
edilmesi gereken ayrıntıları
örneklerle anlattı.
Yenal’ın ardından söz alan
Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Bilgilendirme, Tanıtım ve
Teknik Yardım Birimi
Koordinatörü Özlem Kuşlu
görünürlük materyallerinin
paylaşılabileceği ve böylece
proje yararlanıcılarının
birbirinden haberdar
olabileceği bir ağ kurma
çabasında olduklarını ifade
etti. Yapılan çalışmaların
kamuoyuna sağlıklı bir
şeklide aktarılmasının
önemine işaret eden Kuşlu,
bunun da ancak iyi
tasarlanmış iletişim
faaliyetleriyle mümkün
olabileceğini vurguladı.

İletişim uzmanları
projelerini tanıttı
Atölye çalışmasında,
“İSKEP”, “İşveren ve
İşçilerin Uyum Yeteneğinin
Artırılması Teknik Destek
Projesi”, “Tutun Ellerimden
Eğitim Projesi”, “Kadın
İşletmelerine Finansman ve
Danışmanlık Desteği
Programı”, “Dezavantajlı
Öğrencilere Destek Projesi”
iletişim uzmanları da
yaptıkları sunumlarla, hem
kendi projeleri hakkında bilgi
aktardı hem de projelerinin
kamuoyuna tanıtılmasında
kullandıkları yöntemleri
katılımcılarla paylaştı.
Proje tanıtımlarının ardından
Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Sema Becerikli kurumsal
iletişimin inceliklerini anlattı.
Etkinliğin son bölümünde
katılımcılar, yürütülmekte
olan projeler arasında nasıl
hızlı ve verimli bir bilgi
paylaşım ağı kurulabileceğini
tartıştı.
“İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Program
Otoritesi ve Operasyon
Faydalanıcılarının Kurumsal
Kapasitesinin Desteklenmesi,
Bilgilendirme ve Tanıtım
Teknik Yardım Projesi”
kapsamında düzenlenen bu
etkinliğin belli aralıklarla
tekrarlanması planlanıyor.

The workshop entitled
‘Establishing a Network
to Increase the Visibility
of the Human Resources
Development Operational
Programme’ (HRD OP)
brought communications
experts together.
The workshop, which aimed at
creating synergy among the
projects being implemented
under the Human Resources
Development Operational
Programme, was held in
Ankara on 22 March 2016.
In the meeting, discussions
were held as to how
cooperation could increase the
effect and accessibility of the
visibility and communication
activities within the frame of the
projects, and therefore, how
the visibility of the Human
Resources Development
Operational Programme could
be further increased.
The workshop study started
with the welcome speeches by
Uğur Güneş, Head of
Department / Senior
Representative of Operation
Beneficiary, and of Zeynep
Aydemir Koyuncu from the
European Union Delegation to
Turkey.
At the event, Deniz Yenal,
Press and Communications
Manager at the European
Union Delegation for Turkey,
gave a briefing on the rules of
visibility. Yenal explained, with
examples, the details that must
be taken into consideration,
from the use of logos to fonts,
during the design of all written
and visual tools that will be
produced during the
implementation of a project.

Taking the floor following
Yenal, Özlem Kuşlu, the
Coordinator of the Information,
Publicity and Technical
Assistance (IPTA) Unit at the
Directorate of the European
Union and Financial Assistance
stated that they were trying to
establish a network in which
the visibility materials could be
shared, and thus, the project
beneficiaries may be kept
informed by each other.
Pointing out the significance of
releasing the works to the
public, Kuşlu emphasized that
this could only be possible with
well-designed communication
activities.

Communication experts
introduced their projects
At the workshop, the
communication experts of
several projects including the
‘Coordination and Training for
Employment Project’ (İSKEP),
the ‘Technical Assistance
Project to Increase the
Adaptability of Employees and
Employers’, the ‘Tutun
Ellerimden (Hold My Hands)
Education Project’, the
‘Finance and Advice for
Women in Business
Programme’ and the ‘Project to
Support Disadvantaged
Students’ relayed information
regarding their projects, in
addition to sharing with the
participants the methods they
used for the introduction of

Ankara Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Sema
Becerikli kurumsal
iletişimin inceliklerini
anlattı.
Prof. Dr. Sema Becerikli
form Ankara University
Faculty of Communication
explained the particulars
of corporate
communication.
their projects to the public.
Following the introduction of
the projects, Prof. Dr. Sema
Becerikli form Ankara
University Faculty of
Communication explained the
particulars of corporate
communication.
In the final chapter of the event,
the participants discussed how
a quick and efficient
information-share network
could be established among
the projects carried out.
This event, organised within
the framework of the project
entitled, ‘Technical Assistance
for Supporting the Institutional
Capacity of the Human
Resources Development
Operating Structure’ (HRD
OS) and the Operation
Beneficiaries, Information and
Publicity’ is to be repeated
periodically.
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18. Sektörel
İzleme Komitesi
Toplantısı
Trabzon’da
yapıldı
Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı’nın (IPA)
Uygulama Tüzüğü ve
Finansman Anlaşması
hükümleri gereğince, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı (İKG
OP) çerçevesinde “18.
Sektörel İzleme Komitesi
Toplantısı” 26 Mayıs 2016
tarihinde Trabzon’da
gerçekleştirildi.
T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa

Komisyonu’nun eş
bakanlığında gerçekleştirilen
toplantıya, ilgili kamu
kurumlarından temsilciler ve
sosyal taraflar ile bölgesel
taraflar katıldı.
“Eş başkanlar” sıfatıyla, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Program Otoritesi Başkanı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Sayın Erhan Batur ile Avrupa
Birliği Komisyonu, İstihdam,
Sosyal İşler ve İçerme Genel
Müdürlüğü Dış İlişkiler,
Komşuluk Politikası,
Genişleme ve IPA Birimi
Başkanı Sayın Thomas Bender
açılış konuşmalarını yaptılar.
Toplantı sırasında sürmekte
olan projelere ilişkin bilgiler
aktarıldı, gelinen
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Trabzon’d lisesiyle okullaşıy

durum ve atılması gereken
adımlar değerlendirildi. 2015
Sektörel Yıllık Rapor ve 2015
Denetim Bulguları da
katılımcılarla paylaşıldı.
Toplantının ardından “Meslek
Liseleriyle Okullaşıyorum”
projesinin yürütücüsü olan
Trabzon Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi ziyaret edildi.
18. Sektörel İzleme Komitesi
Toplantısı, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Program Otoritesi
ve Operasyon
Faydalanıcılarının Kurumsal
Kapasitesinin Desteklenmesi
için Bilgilendirme ve Tanıtım
Teknik Yardım Projesi
kapsamında gerçekleştirildi.
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18th Sectoral
Monitoring
Committee
Meeting was
held in Trabzon
Pursuant to the provisions of
the Implementing
Regulations and Financing
Agreement of the European
Union Instrument for PreAccession Financial
Assistance (IPA), the 18th
Sectoral Monitoring
Committee Meeting was held
on 26 May 2016 in Trabzon
within the framework of the
Human Resources
Development Operational
Programme (HRD OP).
Representatives from
relevant governmental
agencies and social and
regional parties participated
in the meeting that

was co-chaired by the
Ministry of Labour and Social
Security and the European
Commission.
Mr. Erhan Batur, Deputy
Undersecretary of the
Ministry of Labour and Social
Security and the Head of
Human Resources
Development Operating
Structure, and Mr. Thomas
Bender, Head of External
Relations, Neighbourhood
Policy, Enlargement, IPA,
Employment, Social Affairs
and Inclusion Directorate
General of the European
Commission, made their
speeches with the capacity of
the Co-Chairs. During the
meeting, information
regarding the ongoing
projects was presented and
actions to be taken were
reviewed. The 2015 Sectoral
Annual Report and the 2015
Auditing

Findings were also shared
with the participants.
Following the meeting, a visit
was made to Trabzon
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi (Trabzon Vocational
and Technical Anatolian High
School), which is the
coordinator of the project
Meslek Liseleriyle
Okullaşıyorum (‘Being
Schooled with Vocational
High Schools’).
The 18th Sectoral Monitoring
Committee Meeting was held
within the framework of the
project entitled, ‘Technical
Assistance for Supporting the
Institutional Capacity of the
Human Resources
Development Operating
Structure’ (HRD OS) and the
‘Operation Beneficiaries,
Information and Publicity’.
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Antalya genç
istihdamını
destekliyor
Genç istihdamını
destekleyerek daha çok
gencin iş bulabilmesini
sağlamak amacıyla, Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) tarafından hayata
geçirilen 'Benim İşim Benim
Geleceğim' projesinin
tanıtım toplantısı
gerçekleştirildi.
29 Nisan’da Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası (ATSO)
Meclis Salonu'nda yapılan
toplantıya, ATSO Başkanı
Davut Çetin, Antalya İl Milli
Eğitim Şube Müdürü Recep
Yıldız, Antalya Çalışma ve İş
Kurumu Şube Müdürü Neva
Akçayır, Tüm Gastronomi
Yöneticileri Derneği Genel
Sekreteri Emre Aydın,
kursiyerler ve diğer yetkililer
katıldı.
Başkan Davut Çetin Proje
kapsamında ATSO
bünyesinde oluşturulacak
bilgisayar laboratuvarında
yenilikçi ve simülasyonlu
girişimcilik eğitimleri
verileceğini ifade ederek, “Bu
projeyle Antalya ili ve
bölgesinde turizm
sektöründe en fazla ihtiyaç
duyulan aşçı yardımcısı ve
servis elemanı yardımcısı
açığını gidermek için 15-29
yaş arasında olan genç
işsizlere yönelik mesleki
eğitim kursları düzenlenecek.
Bu süreçte kursiyerlere cep
harçlığı verilecek ve
eğitimlerini başarı ile bitiren
gençler proje iştirakçisi olan
otellerde istihdam edilecek”
dedi.
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında,
“Yatırım Sektörlerinde Genç
30 / D ergiMagaz›ne

İstihdamının Desteklenmesi’
hibe programı (PYEII)
çerçevesinde desteklenen
'Benim İşim Benim
Geleceğim' projesi, 1 Mart
2016- 28 Şubat 2017
döneminde yürütülecek.
Yaklaşık 372 bin avro olan
proje bütçesinin yüzde 90’ı
IPA kaynaklarınca, yüzde
10’u ise ATSO tarafından
finanse ediliyor. Proje
kapsamında aşçı yardımcısı
ve servis elemanı kursları
düzenlenecek ve eğitimlerini
başarı ile bitiren gençlerin
otellerde istihdam edilmesi
sağlanacak.

Antalya
supports
employment for
young people
The introductory meeting of
the project ‘My Job, My
Future' with the aim of
helping more young people
to find jobs by supporting
the employment for young
people, initiated by Antalya
Chamber of Commerce and
Industry (ATSO) took place.
Davut Çetin, the President of
ATSO; Recep Yıldız, the
Section Director of Antalya
Provincial Director of
National Education; Neva
Akçayır, the Section Director
of the Antalya Employment
Agency; Emre Aydın, the
General Secretary of the
Union of All Gastronomy
Directors, as well as the
trainees and other authorities
attended the meeting held
on the 29th of April in the
Assembly Hall of Antalya
Chamber of Commerce and

Industry (ATSO).
President Davut Çetin stated
that innovative and
simulative entrepreneurship
trainings shall take place in
the computer laboratories
which will be established in
the body of ATSO within the
scope of the project, and he
added: “By means of this
project, occupational training
courses shall be held for
young unemployed people
between the ages of 15-29 in
order to address the lack of
assistant cooks and service
men, who are the most
needed employees in
Antalya province, and the
region in the tourism sector.
During this process, the
trainees shall be granted
daily allowances, and the
young people who
successfully complete their
trainings shall be employed
by the hotels, which are
subsidiaries of the project.”
Within the scope of the
Human Resources
Development Operational
Programme, the 'Benim İşim
Benim Geleceğim' Project,
supported within the frames
of the grant programme
‘Promoting Youth
Employment in Sectoral
Investment Areas,’ (PYEII)
shall take place between 1
March 2016 and 28 February
2017.
Ninety per cent of the project
budget, around 372,000
Euros, is financed by the
resources of IPA, and the
remaining 10% by ATSO.
Within the scope of the
project, assistant cooks and
servicemen courses will be
held, and the young people
successfully completing their
trainings will be guaranteed
employment by the hotels.

Romanlar için
yeni bir proje
başlıyor
Romanların yoğun olarak
yaşadıkları bölgelerde sosyal
güvenceli işlere girişlerini
kolaylaştırıp, sosyal içerme
sağlayacak yeni bir proje
başlatıldı. “Romanların
Yoğun Olarak Yaşadığı
Yerlerde Sosyal İçermenin
Desteklenmesi İçin Teknik
Destek Projesi” (SİROMA),
Dünya Romanlar Günü
olarak kutlanan 8 Nisan’da
İstanbul’da gerçekleştirilen
toplantı ile kamuouyuna
tanıtıldı.
Sözleşme Makamı Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Mali Yardımlar
Dairesi Başkanlığı olan ve
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
tarafından yürütülen SİROMA
Operasyonu ile dezavantajlı
bireylerin, özellikle de
Romanların topluma
entegrasyonunun
kolaylaştırılması amacıyla
sosyal koruma alanındaki
kurumların kapasiteleri
artırılacak, koruma
mekanizmalarının işleyişine
destek verilecek ve bu
kurumlar arasında
koordinasyon sağlanacak.
Bu çalışmaların asıl hedefi
ise, Romanların yoğun
olarak yaşadıkları bölgelerde
sosyal güvenceli işlere
girişleri kolaylaştırılarak
sosyal içermenin sağlanması
olacak.
Öncelikli 12 pilot il olarak
seçilen Adana, Ankara,
Balıkesir, Edirne, Eskişehir,
Hatay, İstanbul, İzmir,
Kırklareli, Manisa, Mersin ve
Tekirdağ illerinde yürütülen
Operasyon kapsamında, 20

Sosyal Hizmet Koordinasyon
Birimi kurulacak.
Yaklaşık 10.5 milyon avro
bütçesi olan "Romanların
Yoğun Olarak Yaşadığı
Yerlerde Sosyal İçermenin
Desteklenmesi Operasyonu”,
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında,
Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından
finanse ediliyor.

A new project
for Romani
citizens is
initiated
A project ‘Technical
Assistance for Promoting
Social Inclusion in Densely
Romani Populated Areas’
(SİROMA), co-financed by
the European Union and the
Republic of Turkey,
commenced on April 8,
which is celebrated as
International Romani Day.
The project aims to support
employment of Romani
citizens in jobs with social
security in the regions they
densely populate, and also
to improve social inclusion.
The Contracting Authority of
the projects is the Ministry of
Labour and Social Security,
Directorate of European
Union and Financial
Assistance.
The project is
implemented
by the Ministry
of Family and
Social Policies
Directorate
General for
Family and
Community
Services; the
Ministry of National

Education General
Directorate of Basic
Education and General
Directorate of Life Long
Learning; and the Ministry of
Health General Directorate of
European Union and Foreign
Affairs. SİROMA aims to
increase the capacities of the
institutions in the social
protection areas to enhance
the social integration of
disadvantaged individuals,
especially Romani citizens;
to support the operations of
the protection mechanisms;
and to develop coordination
between these institutions.
The aim of these studies is to
ensure social inclusion by
easing the employment of
the Romani citizens in the
regions in which they are
densely populated.
Within the scope of the
operation, 20 Social Service
Coordination Units will be
established in the pilot
provinces of Adana, Ankara,
Balıkesir, Edirne, Eskişehir,
Hatay, İstanbul, İzmir,
Kırklareli, Manisa, Mersin and
Tekirdağ.
The project, which has a
budget of approximately 10.5
million Euros, is funded by
the European Union and the
Republic of Turkey within the
framework of the Human
Resources Development
Operational

Programme.
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PYEIS
implementation
training was
held in Ankara

Gençlerin istihdam
edilebilirliklerini ve
girişimcilik becerilerini
artırmayı hedefleyen ve
bütçeleri 200 bin ile 400
bin avro arasında değişen
bu projeler, 33 ilde
uygulanacak.
These projects, which will
be implemented in 33
provinces, aim to improve
the employability and
entrepreneurship skills of
young people, and have
budgets which vary
between 200,000 and
400,000 Euros.

PYEIS uygulama
eğitimi
Ankara’da
yapıldı
Türkiye İş Kurumu’nun
(İŞKUR) ana faydalanıcısı
olduğu “Sektörel Yatırım
Alanlarında Genç
İstihdamının Desteklenmesi
Operasyonu” kapsamında
yürütülecek olan 58 yeni hibe
projesi 1 Mart 2016 tarihinde
başladı. Gençlerin istihdam
edilebilirliklerini ve girişimcilik
becerilerini artırmayı
hedefleyen ve bütçeleri 200
bin ile 400 bin avro arasında
değişen bu projeler, 33 ilde
uygulanacak.
Projelerin uygulama
aşamasına ilişkin olarak hibe
faydalanıcılarını teknik ve
tematik süreçlerle ilgili
bilgilendirmek üzere
tasarlanan eğitim, 16-18 Mart
tarihlerinde Ankara’da
yapıldı.
İŞKUR Genel Müdür Vekili
Mehmet Ali Özkan, etkinliğin
açılış bölümünde yaptığı
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konuşmada, İŞKUR’un başta
gençler olmak üzere özel
politika gerektiren gruplara
yönelik çalışmalarını anlattı.
Dünyayı düzeltmenin insanı
düzeltmekten geçtiğini,
gençlerinse ülkemizin
geleceği açısından çok
önemli olduğunu belirten
Özkan, yerelde uygulanacak
olan hibe projelerinin bu
süreçte önemli bir rol
üstlendiğini ve projelerin
başarıyla tamamlanması için
İŞKUR'un her zaman destek
vereceğini ifade etti.
Açılış konuşmalarının
ardından başlayan üç günlük
eğitimde, hibe
faydalanıcılarına, İŞKUR'un
temel hizmetleri ve proje
uygulamaları sırasında
ihtiyaç duyacakları bilgiler
aktarıldı.
“Sektörel Yatırım Alanlarında
Genç İstihdamının
Desteklenmesi Operasyonu”,
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında,
Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından
finanse ediliyor.

Fifty-eight new grant projects
were initiated on 1 March
2016. These projects will be
implemented within the
scheme of ‘Promoting Youth
Employment in Sectoral
Investment Areas’ operation,
where the main beneficiary is
the Turkish Employment
Agency (İŞKUR). These
projects, which will be
implemented in 33 provinces,
aim to improve the
employability and
entrepreneurship skills of
young people, and have
budgets which vary between
200,000 and 400,000 Euros.

During the 3-day training,
following the opening
speeches, the grant
beneficiaries received
information which will be
needed during the basic
services of İŞKUR and during
the project implementations.
Within the scope of the
Human Resources
Development Operational
Programme, the ‘Operation
of Promoting Youth
Employment in Sectoral
Investment Areas’ operation
is being financed by the
European Union and the
Republic of Turkey.

Açılış konuşmalarının
ardından başlayan üç
günlük eğitimde, hibe
faydalanıcılarına,
İŞKUR'un temel hizmetleri
ve proje uygulamaları
sırasında ihtiyaç
duyacakları bilgiler
aktarıldı.
During the 3-day training,
following the opening
speeches, the grant
beneficiaries received
information which will be
needed during the basic
services of İŞKUR and
during the project
implementations.

The training, designed for the
purpose of informing the grant
beneficiaries of the technical
and thematic processes
related to the implementation
stages of the projects, took
place on 16th-18th of March in
Ankara.
During his speech in the
opening event, Mehmet Ali
Özkan, the Deputy General
Director of the Turkish
Employment Agency (İŞKUR)
explained the studies of
İŞKUR, which were carried out
in line with the groups that
require special policies,
specifically young people as a
priority. He further stated that
the way to reform the world is
to reform mankind, and that
young people are essential
with respect to the future of
our country. He added that
the locally-implemented grant
projects have significant roles
in this process, and that
İŞKUR will always give its
support to the successful
completion of the projects.
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Engelli
bireylerin
istihdamında
önemli bir adım
Hacettepe Üniversitesi engelli
bireylerin istihdam edilebilirliğini
artırmaya yönelik önemli bir
adım attı. Üniversitenin Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi
Bölümü tarafından yürütülen
"Engelli Bireylerin İstihdam
Edilebilirliğinin Artırılması için
Teknik Yardım Projesi"nin
tanıtımı, Ankara’da yapıldı. 29
Mart’ta gerçekleştirilen
toplantıya, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakan Yardımcısı
Mehmet Ersoy, Hacettepe
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Haluk Özen, Avrupa Birliği (AB)
Türkiye Delegasyonu Başkanı
Hansjörg Haber, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Fakültesi Ergoterapi Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Hülya Kayıhan
ve Darülaceze Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Fatih
Saraçoğlu katıldı.

“Üniversiteler toplumdan
uzak olmamalı”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan
Yardımcısı Mehmet Ersoy,
projeye duyarlılık gösteren ve
paydaş olan kurumlara teşekkür
ederek başladığı konuşmasında
sivil toplum kuruluşlarının, bilim
dünyasının, üniversitelerin daha
çok işbirliğine gitmesi ve
projelere katkıda bulunması
gerektiğini belirtti. Ersoy,
Bakanlık olarak projelere destek
ve paydaş olmaktan
memnuniyet duyacaklarını da
ifade etti.
Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Özen ise, üniversitelerin
toplumdan uzak olmamaları ve
çalışmalarını toplumun
sorunlarına çözüm üretmek için
yönlendirmeleri gerektiğini
vurguladı. Özen, Hacettepe
Üniversitesi’nin engellilerle ilgili
bir projede yer almasından
memnuniyet duyduğunu da dile
getirdi.
34 / D ergiMagaz›ne

Engellilerin çalışma
kapasitesi artırılacak

“Universities must not
stand far from society”

Proje ile engelli bireylerin sosyal
yeteneklerini, fiziksel işlevlerini,
okuma-yazma becerilerini,
bilişsel kabiliyetlerini, strateji
yönetimi, iletişim ve zaman
kullanım becerilerini geliştirmeye
destek olmak amaçlanıyor. Bu
sayede engelli bireylerin
verimliliklerini ve üretkenliklerini
geliştirmek yoluyla iş arama
kapasitelerini ve istihdamlarını
artırmak da hedefleniyor.

In his speech, Mehmet Ersoy,
the Deputy Minister of Family
and Social Policies, thanked
the institutions for showing
awareness and for being
sharers for the project. He
stated that the civil society
organisations, the society of
science and the universities
must cooperate and contribute
to the projects more intensely.
Ersoy further stated that they,
as the Ministry, would be
pleased to support and share
the projects.

16 Kasım 2015’te başlayan ve 20
ayda tamamlanması öngörülen
proje, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında, Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse ediliyor.

A major step for
the employment
of people with
disabilities
Hacettepe University took a
major step to improve of the
employability of people with
disabilities. The introduction of
the project entitled, ‘Technical
Assistance for Increasing the
Employability of People with
Disabilities’ was held in Ankara
on 29 March 2016. The project
will be implemented by
Hacettepe University's
Department of Occupational
Therapy. Mehmet Ersoy, the
Deputy Minister of Family and
Social Policies; Prof. Dr. Haluk
Özen, the President of
Hacettepe University;
Hansjörg Haber, Ambassador
and Head of the EU
Delegation to Turkey; Prof. Dr.
Hülya Kayıhan, the Head of
Department of Occupational of
Hacettepe University Faculty of
Health; and Dr. Fatih
Saraçoğlu, the Chief of the
Board of Directors of
Darülaceze Vakfı (the Hospice
Foundation) participated in the
ceremony.

Prof. Dr. Haluk Özen, the
President of Hacettepe
University, emphasized that
the universities must not stand
far from society, and that they
must carry out their studies in
line with finding solutions to
the problems of society. Özen
added that he is pleased with
the contribution of Hacettepe
University to a project related
to people with disabilities.

Working capacity of
disadvantaged people
will be increased
The aim of the project is to
support the improvement of
social skills, physical function,
literacy skills, cognitive
capabilities, strategy
management, communication
and time-management skills.
In doing so, the aim is to
improve job hunting capacity
and employment by improving
efficiency and productivity of
disadvantaged people.
The project, started on 16
November 2015 and
predicted to reach
completion within 20
months, is financed by the
European Union and the
Republic of Turkey under the
Human Resources
Development Operational
Programme.

Bafra’da
GENÇİZ projesi
başlatıldı
Samsun Bafra İsmail Ahıskalı
Mesleki Eğitim Merkezi'nce
hazırlanan, Bafra Ticaret ve
Sanayi Odası'nın ortağı
olduğu "Gencim, Enerjiğim,
Nitelikliyim, Çalışkanım,
İstihdamım Zenginliktir
(GENÇİZ)" projesinin tanıtım
toplantısı 25 Nisan’da Bafra
Öğretmenevi’nde yapıldı.
“Sektörel Yatırım Alanlarında
Genç İstihdamın
Desteklenmesi Hibe
Programı” çerçevesinde
hazırlanan GENÇİZ projesi 1
Mart 2016 -28 Şubat 2017
tarihleri arasında
yürütülecek.

Genç kadınlar ve engelli
gençlere öncelik
tanınacak
Bütçesi yaklaşık 295 bin avro
olan proje kapsamında 15-29
yaş arası 100 işsiz gence
girişimcilik, genel beceri
eğitimi ve tekstil sektörüne
yönelik mesleki eğitim
kursları verilecek, gençler iş
bulma ve öncelikli
sektörlerde iş kurmaları
konularında desteklenecek.
Genel beceri ve girişimcilik
kursu alan 40 gencin mesleki
kurslarla eğitilmesi yoluyla
Bafra ve çevre ilçelerde
istihdam açığı bulunan tekstil
sektöründe istihdamlarına
katkıda bulunulacak.
İŞKUR'un hibe programı
faydalanıcısı olduğu projede
gençlere iş kurma, mesleki
danışmanlık, kariyer
rehberliği ile işe yerleştirme
ve izleme desteği de
verilecek. Projenin öncelikli
hedef kitlesi arasında en az
ilkokul mezunu genç
kadınlar, engelli ve işsiz
gençler yer alıyor.

GENÇİZ Project
started in Bafra
The inception meeting of the
‘GENÇİZ’ (Gencim,
Enerjiğim, Nitelikliyim,
Çalışkanım, İstihdamım
Zenginliktir (‘I am Young,
Energetic, Qualified – My
Employment is Wealth’)
project was held on 25 April
2016 in Bafra. The project
was developed by the
Samsun Bafra İsmail Ahıskalı
Occupational Training Centre
and was supported by the
Bafra Chamber of
Commerce and Industry.
The ‘GENÇİZ’ Project,
developed within the
‘Promoting Youth
Employment in Sectoral
Investment Areas’ Grant
Scheme, will be carried out
between 1 March 2016 and
28 February 2017.

Priorities will be given to
young women and
disadvantaged young
people
Courses on
entrepreneurship, general

skills and occupational
training for the textile sector
will be provided for 100
unemployed young people
aged 15-29 years old within
the project, which has a
budget of approximately
295,000 Euros. These
trainees will be supported in
finding a job and starting a
business in priority sectors.
The project will also support
40 people who took general
skill and entrepreneurship
courses to find employment
in the textile sector in Bafra
and surrounding provinces
by providing them with
vocational training.
The project will provide
support to young people
opening a business,
occupational consultancy,
career guidance and job
placement and monitoring.
Turkish Employment Agency
is the beneficiary of the grant
scheme. The primary target
groups of the project include
young women,
disadvantaged people and
unemployed young people
with at least primary school
education.
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“Kuzeyin Güçlü
Kızları”
Ülkemizde kız çocuklarının
okullaşma oranları, son yıllarda
büyük artış gösterdi. Ancak,
kızların eğitimi erken terk etmesi
hala önemli bir sorun. İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı
çerçevesinde, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın operasyonel
faydalanıcısı olduğu, “ Özellikle
Kız Çocuklarının Okula Devam
Oranlarının Arttırılması Hibe
Programı” bu soruna kalıcı ve
yaratıcı çözümler getiren
projeleri desteklemek amacıyla
geliştirildi. “Kuzeyin Güçlü
Kızları”, bu hibe programı
kapsamında kızların okula
devamını sağlamayı amaçlayan
projelerden biri. Projenin açılış
ve basın bilgilendirme toplantısı,
19 Kasım 2015 tarihinde yapıldı.
Proje temelde, Ayancık
ilçesindeki kız öğrencilere eğitimi
daha cazip hale getirmeyi,
böylece okula
devamlarını
sağlamayı
hedefliyor.

Proje kapsamında, eğitim
ortamlarının cazibesinin
artırılması ve öğrencilerin
motivasyonunun yükseltilmesi
amaçlanıyor.
Proje kapsamında öğrencilere
cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları
konusunda farkındalık
oluşturmaya ve farklı kültürlerle
diyaloğu teşvik etmeye yönelik
etkinlikler de düzenleniyor. Proje
ayrıca öğrencilerin mesleki
eğitime ilgisini yükseltmeyi
hedefliyor ve bu çerçevede
kariyer danışmanlığı da veriyor.
Ayrıca, okulda kaydı olan fakat
örf, adet, inanış, coğrafi ya da
diğer şartlar nedeniyle eğitim
hakkını tam kullanamayan
5.6.7.8. sınıf düzeyindeki kız
çocuklarının eğitimlerini
sürdürebilmeleri için aileler,
eğitimciler, yerel kanaat önderleri
ve idareciler nezdinde de
çalışmalar gerçekleştiriliyor.
1 yıl sürecek olan proje
kapsamında eğitimcilere, yerel
kanaat önderlerine, ebeveynlere
ve kız çocuklarına doğrudan
ulaşılacak. Proje kapsamında
bilgilendirme toplantıları,
seminerler, kariyer

günleri düzenlenecek; tiyatro ve
halk oyunları eğitimlerinin
verileceği oyun kulüpleri
kurulacak; yurt içi ve yurt dışı
inceleme gezileri, farklı kültür
yapısına sahip bireylerle ortak iş
yapma kültürünün oluşmasına
katkı sağlanması amacıyla
yabancı kültürlerle diyalog
faaliyetleri hayata geçirilecek.
Toplam bütçesi 194.020 avro,
hibe tutarı 174.618 avro olan
projede 19.402 avroluk eş
finansman ise Ayancık
Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği tarafından
finanse edilecek.
Ayancık Halk Eğitim Merkezi ve
Akşam Sanat Okulu
Müdürlüğü’nün
koordinasyonunda yürütülen
projenin ortakları ise, Ayancık
Kaymakamlığı, Sinop
Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile
Ayancık Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi.

‘Strong Girls of
the North’
The school enrolment rate of
girls in our country has
significantly increased in recent
years. However, it is still an
important issue when girls leave
education early. The ‘Increasing
School Attendance Rates
Especially for Girls’ Grant
Scheme supports projects which
bring permanent and creative
solutions to this problem. The
grant scheme is developed
under the Human Resources
Development Operational
Programme and the Ministry of
National Education is the
operation beneficiary. ‘Strong
Girls of the North’ is one of the
projects supported with the
grant scheme and it aims to
secure girls’ attendance in
schools. The initial meeting and
press conference of the project
was held on 19 November
2015.
The project aims
to make
education
more
attractive

to girls in the Ayancık district
and therefore, to ensure that
they go to school. It aims to
increase the attraction of an
educational environment and
motivate students within the
project.
Within the project several
activities will be organised to
raise awareness on gender
equality and child rights, and to
promote dialogues with different
cultures. In addition, the project
aims to increase the interests of
students in education and
provide career guidance.
Furthermore, the project also
targets 5, 6, 7 and 8-grade level
female students who are
enrolled in school, but who are
unable to fully enjoy their right to
education or continue it because
of customs, traditions, beliefs,
and geographical or other
conditions restricting their
educational life. In order to
achieve this target, the project
will develop actions for families,
educators, local opinion leaders
and administrators.
Educators, local
opinion

leaders, parents and girls will be
reached directly within the
project, which will last for 1 year.
Information meetings, seminars
and career days will be
organised; play clubs will be
established where theatre and
folk dance trainings are given;
local and international study
visits will be organised; dialogue
activities with foreign cultures
will be developed to contribute
to the improvement of working
with people of different cultural
backgrounds. The total budget
of the project is 194,020 Euros.
The project receives 174,618
Euros from the grant scheme.
The remaining 19,402 Euros is
funded by the Ayancık
Governorship’s ‘Unit to deliver
Service to Villages’.
Partners of the project, which is
carried out under the
coordination of the Ayancık
Community Education Centre
and Directorate of Evening Art
School, are the Ayancık District
Governorship; Sinop University
Faculty of Education; and
Ayancık Occupational and
Technical Anatolian High
Schools.

1 yıl sürecek olan proje
kapsamında
eğitimcilere, yerel
kanaat önderlerine,
ebeveynlere ve kız
çocuklarına
doğrudan
ulaşılacak.
Educators, local
opinion leaders,
parents and girls will
be reached directly
within the project,
which will last for 1
year.
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Bakan Süleyman Soylu:
“insan sadece ekonomik
bir aktör değildir. Biz
makine de değiliz. Biz
esnafımıza sadece
ekonomik aktör olarak
bakmıyoruz. Esnafımız
bizim birliğimizin,
geleneğimizin,
emanetimizin
temsilcisidir”
Minister Süleyman Soylu:
“Humans are not only
economic players. We are
not machines either. We
do not consider our
craftsmen as just
economic players. Our
craftsmen are the
representative of our
union, customs and trust.”
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23 bin 250
esnafın uyum
yetenekleri
artırılacak
Sürdürülebilir bir büyüme
hedefini gerçekleştirmek için
beşeri sermayeye yatırım
yaparak esnaf ve
sanatkârların değişen
ekonomik koşullara uyum
yeteneklerinin artırılması
amacıyla hayata geçirilen
“Esnaf ve Sanatkârların
Uyum Yeteneğinin Arttırılması
Projesi” (ADAPTESK), 29
Ocak 2016 tarihinde
Ankara’da düzenlenen
toplantı ile başladı.
Toplantıya, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı
Süleyman Soylu, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkçi ve AB Türkiye
Delegasyonu Başkan
Yardımcısı Elçi Müsteşar Béla
Szombati de katıldı.

Ev sahibi sıfatıyla
katılımcılara seslenen Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu (TESK)
Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, TESK olarak
daha önce Kadın Girişimciliği
ile ilgili iki büyük proje
yürüttüklerini, ADAPTESK ile
de yine büyük bir projeye
imza attıklarını belirtti.

“Esnafımız bizim
birliğimizin,
geleneğimizin,
emanetimizin
temsilcisidir”
Projenin uygulanacağı 8 pilot
ilden 200 katılımcıya
seslenen Bakan Süleyman
Soylu, “yeni işlerin ve yeni
ekonomik modellerin,
hayatın getirdiği, gelişimin
getirdiği, standardın
yükselmesinin getirdiği yeni
bakışların 21. asrın en önemli
süreçlerinden biri” olduğunu
vurguladı.

Bakan Soylu, “Dünya ticaret
hadlerindeki gelişmeler,
Avrupa Birliği’nin attığı
adımlar ve sınırların
kalkması, dünyadaki
ülkelerin ve milletlerin
birbirine olan bakışı yepyeni
bir empati medeniyetini
oluşturmaktadır. Biz bugün
Avrupa Birliği ile Türkiye
Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonumuzla,
Çalışma Bakanlığımızla,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığımızla, kamu
bürokrasimizle, Türkiye’nin
her tarafından gelen
esnaflarımızla birlikte ülkemiz
adına çok önemli bir projenin
açılışı için buradayız” dedi.
Projenin esnaf için çok
önemli bir açılım olduğunu
ifade eden Bakan Soylu
konuşmasında “Ben dönem
dönem söylerim, insan
sadece ekonomik bir aktör
değildir. Biz makine de
değiliz. Biz esnafımıza
sadece ekonomik aktör
olarak bakmıyoruz. Esnafımız
bizim birliğimizin,
geleneğimizin, emanetimizin
temsilcisidir” ifadelerini
kullandı.

Proje 8 pilot ilde
yürütülecek
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı çerçevesinde
geliştirilen ve yararlanıcısı
TESK olan ADAPTESK
projesi kapsamında 23 bin
250 esnaf ve sanatkâra
yönelik eğitimler
düzenlenecek. Proje Ankara,
Bursa, Erzurum, Gaziantep,
Manisa, Mersin, Ordu ve
Şanlıurfa olarak belirlenen 8
pilot ilde yürütülecek. 23 ay
sürecek olan proje
çerçevesinde farklı
sektörlerdeki 23 bin 250
esnaf ve sanatkarın
ekonomik değişime yönelik
uyum yetenekleri artırılacak.

Adaptability of
23,250
tradesmen will
be improved
The project entitled,
‘Technical Assistance for
Increasing Adaptability of
Tradesmen and Craftsmen’
(ADAPTESK) started on 29
January 2016 with a meeting
in Ankara to realize
sustainable growth objectives
and increase the adaptability
skills of tradesmen and
craftsman to changing
economic conditions by
investing in human capital to
realize sustainable growth. Mr
Süleyman Soylu, the Minister
of Labour and Social
Security; Bülent Tüfenkçi, the
Ministry of Customs and
Trade; and the Deputy Head
of Delegation of the European
Union to Turkey, Béla
Szombati, attended the
meeting.
Bendevi Palandöken,
President of the
Confederation of Turkish
Craftsmen and Tradesmen,
(TESK) who addressed the
audience as the host, stated
that TESK has implemented
two major projects on
women’s entrepreneurship in
the past and it will now carry
out another big project,
ADAPTESK.

“Our tradesmen are the
representatives of our
union, customs and
trust”
Minister Süleyman Soylu,
speaking to 200 people from
8 pilot provinces where the
project is carried out,
emphasized that new jobs
and new approaches in which
new economy models are
realized, brought
development and increasing
standards, which is the most

important process of the 21st
Century.
Minister Soylu said that,
“Developments in world trade
capacities, steps taken by the
European Union, removal of
the borders, and relations
between countries are
creating a new empathy
civilization. Today we are here
for the opening ceremony of
a very important project for
our country together with the
European Union, the
Confederation of Turkish
Craftsmen and Tradesmen,
the Ministry of Labour, the
Ministry of Customs and
Trade, public bureaucracy
and the craftsmen coming
from all over the country”.
Minister Soylu stated that the
project is very important for
the craftsmen and said: “I say
this from time to time.
Humans are not only
economic players. We are not
machines either. We do not
consider our craftsmen as
just economic players. Our
craftsmen are the
representative of our union,
customs and trust.”

Project will be
implemented in 8 pilot
provinces
Trainings will be organised for
23,250 craftsmen and
tradesman within the
ADAPTESK project, which is
developed within the Human
Resources Development
Operational Program and
whose beneficiary is TESK.
The project will be carried out
in 8 pilot provinces, which are:
Ankara, Bursa, Erzurum,
Gaziantep, Manisa, Mersin,
Ordu and Şanlıurfa. The
adaptability skills of 23,250
craftsmen and tradesmen to
economic change will be
increased in different sectors
within the project which will
be carried out over 23
months.
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E-öğrenmenin
yaygınlaştırılması
hedefleniyor

Avrupa Birliği Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma
Bölümü Başkanı François Bégeot, proje ile işçi ve işverenler
için yeni bir öğrenme türü olan e-öğrenmenin
yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini
ifade etti.
EU Delegation to Turkey Head of
Economic and Social Development
François Bégeot stated that, the aims are
to disseminate e-learning, which is a new type of
learning, for employees and employers.

ODTÜ’den
KOBİ’lere “eöğrenme”
Türkiye ekonomisinin önemli
bir parçasını oluşturan
KOBİ’lerde, işverenlerin ve
çalışanların eğitime ihtiyaç
duydukları alanların
belirlenmesi ve e-öğrenme
yoluyla ücretsiz eğitim hizmeti
almalarının sağlanması
amacıyla Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) tarafından
geliştirilen, “İşçi ve İşverenlerin
Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Yoluyla
Geliştirilmesi Projesi”
(BİLGEİŞ), 10 Mart 2016’da
Ankara’da düzenlenen açılış
konferansı ile başladı.
Konferansına ODTÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Volkan
Atalay, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Avrupa
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi
Daire Başkanı Murat Aksoy,
Avrupa Birliği Delegasyonu
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma
Bölümü Başkanı François
Bégeot, ODTÜ Operasyon
Yönetici Vekili Prof. Dr. Kürşat
Çağıltay ve çok sayıda davetli
katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını
gerçekleştiren ODTÜ Rektör
Vekili Prof. Dr. Atalay,
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Üniversite olarak eğitim,
araştırma ve inovasyon, sanayi
ile işbirliği ve topluma hizmet
olmak üzere dört misyona
sahip olduklarını ve projenin
bu misyonları uygulama
amacına hizmet etmek üzere
hazırlandığını söyledi.
“Projenin esası, geleneksel
olarak yürüttüğümüz eğitim
faaliyetlerinin bilgi teknolojileri
yoluyla çok sayıda kişiye
ulaştırılmasının sağlanmasıdır”
diyen Atalay, projenin
Türkiye’de nitelikli işgücünün
oluşmasına katkı sağlamasını
umduğunu ifade etti.

2023’te 2023 ders
Başlangıçta, bilgi ve iletişim
teknolojileri aracılığıyla mesleki
gelişime katkı sağlayacak farklı
konulardaki yüz dersin yer
aldığı çevrimiçi öğrenme
ortamını tasarlamayı ve
uygulamayı amaçladıklarını
belirten Atalay, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş
yılı olan 2023’te ders sayısını
2023’e çıkarmayı
hedeflediklerini duyurdu.
Herkesin ücretsiz olarak
derslerden yararlanabileceğini
aktaran Atalay, ODTÜ olarak
projeyi çok önemsediklerini ve
başarılı olması için ellerinden
geleni yapacaklarını sözlerine
ekledi.

Avrupa Birliği Delegasyonu
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma
Bölümü Başkanı François
Bégeot da, proje ile işçi ve
işverenler için yeni bir
öğrenme türü olan eöğrenmenin
yaygınlaştırılmasının
hedeflendiğini ifade etti.
Araştırma ve inovasyon temelli
projenin özellikle KOBİ'lerin
gelişimi için önem taşıdığına
işaret eden Bégeot, böylece iş
gücünün ücretsiz olarak
sürekli eğitilmesinin
sağlanabileceğini söyledi.

100 adet çevrimiçi ders
oluşturulacak
BİLGEİŞ Projesi Sözleşme
Makamı olan ÇSGB Avrupa
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi
Daire Başkanı Murat Aksoy ise
projenin, “Hayat Boyu
Öğrenme” anlayışı
çerçevesinde e- öğrenme
altyapısının geliştirilmesine ve
teknolojiye uyumu geliştirilmiş
bir işgücü piyasasının
oluşturulmasına destek
olacağını söyledi. Projenin;
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa
ve Gaziantep olmak üzere beş
pilot ilde uygulanacağını
söyleyen Aksoy, paydaş
kuruluşlarla projenin etkisini
artırmaya yönelik protokoller
imzalanacağını kaydetti.
BİLGEİŞ, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı’nın “Hayat Boyu
Öğrenme” önceliği
çerçevesinde gerçekleştiriliyor.
Bu projenin Teknik Yardım
bileşeni; 20 ay süremekle
beraber, 17 Ağustos 2017
tarihinde sona erecektir. Bu
projenin teknik yardım
bileşeninin toplam bütçesi,
2.800.000 avrodur. BİLGEİŞ
Projesinin mal alımı bileşeni de
bulunmaktadır. Mal alımı
bileşeninin üçüncü lotu
25.04.2016 tarihinde
imzalanmış bütçesi 14.495
avrodur.

“e-learning”
from METU to
SMEs
The ‘Capacity Development of
Employees and Employers via
Information and
Communication Technologies’
(BİLGEİŞ), developed by
Middle East Technical
University (METU) in order to
identify training needs of the
employers and employees in
the SMEs which constitute a
major component of the
Turkish economy, and provide
them with free training services
via e-learning tools, started
with the opening conference in
Ankara on 10 March 2016.
METU Vice President, Prof. Dr.
Volkan Atalay; Ministry of
Labour and Social Security
Directorate of the European
Union and Financial
Assistance, Head of
Department Murat Aksoy; EU
Delegation to Turkey Head of
Economic and Social
Development François Bégeot;
and METU Operation Deputy
Manager, Prof. Dr. Kürşat
Çağıltay, and many other
participants attended the
meeting.
The Vice Rector of METU, Prof.
Dr. Volkan Atalay, who
delivered the opening speech,
said that they have four
missions, which are “training,
research and innovation,
cooperation with the industry

and serving the community”
and that the project was
prepared in order to carry out
these missions. He also
emphasised that “the baseline
of this project is to ensure that
the training activities we
implement reach a great
number of people through
information technologies”, Mr.
Atalay added that he hoped
the project would help create
skilled labour in Turkey.

2023 classes in 2023
Mr. Atalay stated that the first
aim was to design and
implement an online learning
environment where a hundred
courses in different areas
could contribute to
occupational development
through information and
communication technologies,
He also announced that they
aim to increase the number of
courses to 2023 in the year
2023, the 100th anniversary of
the Turkish Republic. Mr.
Atalay said that everyone can
benefit from the courses for
free, also stating that they care
for the project and they will do
their best to ensure the
project’s success.

Aims that e-learning will
become widespread
François Bégeot, who also
took the floor, stated that the
aims are to disseminate elearning, which is a new type
of learning, for employees and
employers. Highlighting that

the research and innovationbased project is essential for
the development of SMEs, he
added that, in this, way the
labour force could
continuously be trained free of
charge.

100 online courses will
be set up
The Head of Department at the
Directorate of the European
Union and Financial
Assistance, Mr. Murat Aksoy,
who is the contracting
authority of BİLGEİŞ Project,
stated that the project will help
to develop an e-learning
infrastructure within the
framework of the ‘Lifelong
Learning Concept’ and create
a labour market which is more
compatible with technology.
He added that the project will
be implemented in five pilot
provinces: Ankara, İstanbul,
İzmir, Bursa and Gaziantep.
BİLGEİŞ is being realized
within the ‘Life Long Learning’
priorities of the Human
Resources Development
Operational Programme. The
Technical Assistance
component of the project will
be for 20 months and will end
on 17 August 2017. The total
budget of the technical
assistance component is
2,800,000 Euros. In addition,
the BİLGEİŞ project also has a
supply component, the budget
of which was signed on 25
April 2016, and is 14,495
Euros.

BİLGEİŞ, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı’nın
“Hayat Boyu Öğrenme”
önceliği çerçevesinde
gerçekleştiriliyor.
BİLGEİŞ is being realised
within the ‘Life Long
Learning’ priorities of the
Human Resources
Development Operational
Programme.
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Gıda sektöründe
sınav ve
belgelendirme
başlıyor
Öz Gıda-İş Sendikası ve
proje ortağı Türkiye Gıda
İşverenleri Sendikası (TÜGİS)
tarafından geliştirilen "Gıda
Sektöründe Yeterliliğe Dayalı
Sınav ve Belgelendirme
Merkezi Kurulması Projesi"
açılış toplantısı 22 Nisan
2016 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirildi.
Toplantıda, Hak-İş Genel
Başkanı Mahmut Arslan, Öz
Gıda-İş Sendikası Genel
Başkanı ve Hak-İş Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet
Şahin, TÜGİS Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet
Buzbaş, Avrupa Komisyonu
Türkiye Delegasyonu Eğitim
ve Öğretim Sektörü
Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa
Balcı, Mesleki Yeterlilik
Kurumu Daire Başkanı
Yaprak Akçay Zileli, ÇSGB
Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkan
Vekili Burak Çağatay Doğan
tarafından açılış konuşmaları
yapıldı.
Proje kapsamında, gıda
sektörüne ilişkin 4 dalda
(Sos üretim operatörü,
sebze-meyve konservesi
üretim operatörü, çeşni ve
baharat üretim operatörü ve
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kahvaltılık tahıl ürünleri
üretim operatörü) ulusal
meslek standartları ve ulusal
yeterlilikler oluşturulacak.
Proje sonunda sekiz
meslekte sınav ve
belgelendirme merkezi
kurulacak.
Proje, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı (İKG OP) altında
geliştirilen “Ulusal Mesleki
Yeterlilik Güçlendirilmesi ve
Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesinin Uygulanması
Projesi (UYEP II)” VOC-Test
Merkezleri–II Hibe Programı
çerçevesinde finanse
ediliyor.

Testing and
certification
start in the food
sector
The initial meeting of the
‘Establishing Testing and
Certification Centres Based on
Qualification in Food Sector’
Project which is developed by
Öz Gıda-İş Trade Union in
partnership with the Turkish
Food & Beverage Industry
Association, TÜGİS took place
on 22 April 2016 in Ankara.
The President of Hak-İş
Confederation, Mahmut
Arslan; the President of Öz
Gıda-İş Trade Union and the

Vice President of Hak-İş,
Mehmet Şahin; the TÜGİS
Chair of the Board, Necdet
Buzbaş; Delegation of the
European Commission, Sector
Manager for Education and
Training, Prof. Dr. Mustafa
Balcı; Vocational Qualifications
Authority (MYK) Head of
Department, Yaprak Akçay
Zileli; and Directorate of the
European Union and Financial
Assistance and Acting
Director, Burak Çağatay
Doğan, made opening
speeches in the meeting.
National occupational
qualifications and
occupational standards will be
developed in 4 different areas
within the food sector of the
project, namely: dressing
production operator; canned
fruit-and-vegetable production
operator; seasoning-andspices production operator;
and breakfast-cereal
production operator. A testing
and certification centre will be
set up for 8 occupations at the
end of project.
The project is funded through
the VOC-Test Centres II Grant
Programme, which is a
component of the
‘Strengthening National
Vocational Qualifications’
System and ‘Implementing the
Turkish Qualifications
Framework’ scheme under the
Human Resources
Development Operational
Programme.

Ormancılık
sektörüne
mesleki
yeterlilik sistemi
geliyor

Birlik Başkanları ile çok
sayıda davetli katıldı.

Türkiye Ormancılık
Kooperatifleri Merkez Birliği
(OR-KOOP) tarafından
yürütülen “Ormancılık
Sektöründe Ulusal
Yeterliliklere Dayalı
Belgelendirmenin
Geliştirilmesi Projesi (TESTOR)” açılış töreni 26 Nisan
2016 tarihinde Ankara’da
yapıldı. Törene, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Daire Başkanı
Burak Çağatay Doğan,
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Meslek Standartları Daire
Başkanı Yaprak Akçay Zileli,
Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Eğitim ve
Öğretim Sektörü Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Balcı’ın yanı
sıra Ulusal Yeterlilik Sistemi
MYK Uzman Yardımcısı Korel
Ünsal, OGM Odun Dışı
Orman Ürünleri Şube
Müdürü Özgür Balcı, ORKOOP Yönetim Kurulu
Üyeleri ve OR-KOOP Bölge

Proje, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı (İKG OP) altında
geliştirilen “Ulusal Mesleki
Yeterlilik Güçlendirilmesi ve
Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesinin Uygulanması
Projesi (UYEP II)”
kapsamında uygulanan
VOC-Test Merkezleri–II Hibe
Programı çerçevesinde
finanse ediliyor.

2016 in Ankara. The
Directorate of the European
Union and Financial
Assistance in the Ministry of
Labour and Social Security,
Burak Çağatay Doğan; the
Occupational Qualifications
Institution Head of
Occupational Standards,
Yaprak Akçay Zileli; the
European Union to Turkey
Delegation Education and
Training Sector Manager,
Prof. Dr. Mustafa Balcı; the
Branch Manager of OGM
Non-Wood Forest Products,
Özgür Balcı; plus the Board
Members of OR-KOOP
Regional Union Manager and
other participants attended
the ceremony.

Occupational
qualifications
system for the
forestry sector

Some important steps will be
taken to establish
occupational qualifications in
wood-related industries, as
well as paper and paper
products within the project,
which will continue for 18
months.

The opening ceremony of
‘Improving of Certification in
the Forestry Sector based on
National Qualifications’
(TEST-OR) project which is
carried out by the Forestry
Cooperatives Union of
Turkey was held on 26 April

VOC-Test Centres, applied
within the ‘Strengthening of
National Occupational
Qualifications and Turkish
Qualifications Framework’
Project (UYEP II)’ is
developed under the HRD
Operational Programme.

18 ay sürecek olan proje ile
ağaç işleri, kağıt ve kağıt
ürünleri sektöründe mesleki
yeterlilikler sisteminin
kurulması için adımlar
atılacak.
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Karadeniz’de
mobilya sektörü
için hamle
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
“Mobilya Sektöründe Genç
İstihdamının Artırılması Projesi”
(MOBİGEN) ile hem mobilya
endüstrisinde önemli bir
potansiyele sahip olan
Samsun’da sektörü atağa
geçirmeye hem de genç
istihdamına katkı sağlamaya
hazırlanıyor.
Projenin açılış toplantısı, OMÜ
Mühendislik Fakültesi Konferans
Salonu’nda, 26 Nisan 2016
tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıya, OMÜ Rektörü Prof.
Dr. Hüseyin Akan, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Gümüş, OMÜ Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi
Yazıcı, Samsun İŞKUR İl Müdürü
Hasan Kılıçaslan, Samsun
Mobilya İmalat ve İhracatçıları
Derneği Başkanı Ali Akman,
Mühendislik Fakültesi Bölüm
Başkanları ile sektör temsilcileri,
akademisyenler ve öğrenciler
katıldı. Fiilen 1 Mart 2016
tarihinde başlayan proje 12 ay
sürecek. Karadeniz Bölgesi’nde
uygulanacak projenin toplam

bütçesi 222 bin avro. Projenin
amacı markalaşmayı ve ihracatı
hedefleyen mobilya sektörü için
özgün ve modern tasarımlar
yapabilen ve bu sektörle ilgili
güncel yazılımları kullanabilen
bireyler yetiştirmek ve bu kişileri
işgücü piyasasına kazandırmak.
Bu kapsamda üniversite mezunu
20 kursiyere 8 ay sürecek
mesleki ve teknik eğitimler
verilecek ve %75 oranında
istihdam garantisi sunulacak.
Proje, İnsan Kaynakları
Operasyonel Programı
kapsamında geliştirilen “Sektörel
Yatırım Alanlarında Genç
İstihdamının Desteklenmesi
(PYE II) programı çerçevesinde
hibe almaya hak kazandı.

A move for the
furniture sector
in the Black Sea
Ondokuz Mayıs University is
getting ready to contribute to
young employment and make
the sector more attractive in
Samsun, which has an important
potential in the furniture industry
through the scheme ‘Increasing
Young Employment in the
Furniture Sector’.

Değerli okuyucularımız;
dergimizin içeriğinden
hazırladığımız soruya doğru cevap
verecek üç kişiye armağanlarımız
olacak. Yanıtlarınızı14 Ekim 2016
tarihine kadar newsletter@ikg.gov tr
adresine gönderebilirsiniz.
Soru: İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı’nın (İKG OP) öncelik
alanları nelerdir?

A
BULMAC
ÖDÜLLÜ PUZZLE
PRIZE

The project’s initial meeting
took place on 26 April 2016 in
the OMU conference of the
Engineering Faculty. The OMU
Chancellor, Prof. Dr. Hüseyin
Akan; Vice-Chancellor Prof. Dr.
Hasan Gümüş; OMU Dean of
Engineering Faculty, Prof Dr.
Fehmi Yazıcı; Samsun
Provincial Head of İŞKUR,
Hasan Kılıçarslan; President of
Foundation on Furniture
Manufacturing and Exporters
in Samsun, Ali Akman, and
Department Heads in the
Engineering Faculty and sector
representatives, academicians
and students attended the
meeting. The project was
started on 1 March 2016, and
will continue for 12 months.
The total budget of the project
to be implemented in the Black
Sea Region, is 222,000 Euros.
The objective of the project is
to train people who can design
for the furniture sector with the
aim of branding and exporting,
and to bring these people into
the labour force. Occupational
and technical training will be
given for 8 months to 20
people who graduated from
universities, and employment
will be guaranteed at a rate of
75%.

The project is entitled to the
funds within the ‘Promoting
Young Employment in Sectoral
Investment Areas’ (PYE II)
Grant Programme under the
Human Resources Operational
Programme.

Dear readers,

A prize will be given to three
people who correctly answer a
question from the magazine content.
You can send your answers to
newsletter@ikg.gov.tr until 14 October
2016.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Turan Güneş Bulvarı, 713. Sokak No: 4 Çankaya, 06450 Ankara
Tel: +90 312 4409902
Faks: +90 312 212 11 48
E-posta: info@ikg.gov.tr
www.ikg.gov.tr

Ministry of Labour and Social Security
Directorate of European Union and Financial Assistance
Turan Güneş Bulvarı, 713. Sokak No: 4 Çankaya, 06450 Ankara
Tel: +90 312 4409902
Faks: +90 312 212 11 48
E-mail: info@ikg.gov.tr
www.ikg.gov.tr

https://www.facebook.com/ikgpro/

twitter.com/IKG_PRO

Question: What are the priority
areas of Human Resources
Development Operational
Programme (HRD OP)?

https://www.youtube.com/user/insankaynaklarigelis
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