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Dear Readers, 

We are pleased to share with you the seventh
issue of HRD Magazine. As was the case in the
previous issues, you will read about various
events organised by the Directorate of
European Union and Financial Assistance in
the seventh issue.

As the Directorate of European Union and
Financial Assistance, we performed activities in
the previous period which are very important
for us. The first of these activities was the
signing ceremony of the “Improving Social
Integration and Employability of
Disadvantaged Persons Grant Scheme”, which
was graced by our Minister, Dr. Mehmet
Müezzinoğlu’s presence. We are very pleased
to have participated in removing the obstacles
to social integration of disadvantaged
individuals through 140 projects to be carried
out within the scope of our grant programme,
with a total budget of 23 million Euros. We also
presented the winners of the “Focus on Human
– Reflect the Change” Photo Competition with
their prizes during the same ceremony. The
winner of the contest, Ahmet Çetinbaş,
received his prize from our esteemed Minister.  

During this period, we also realised the “Lives
are Changing - Turkey is Developing” Project
Fair where the products of 54 projects carried
out within the scope of our various grant
programmes were on display. The participant
project coordinators and the products/outputs
they introduced showed us that the resources
we are in charge of change and improve lives
all over Turkey. 

As the Directorate of European Union and
Financial Assistance, the projects we support
through our grant programmes contribute to a
variety of improvements from girls’ enrolment
in school and overcoming the problems our
Romani citizens are facing with, to preserving
historical residences and gastronomy. These
contributions both fill us with pride and remind
us that our responsibility is a serious one, and
we are motivated to work harder. These events,
where we come together with project
coordinators, give us the necessary energy
and motivation. 

I hope you enjoy this latest issue.

Respectfully Yours,

Uğur GÜNEŞ 

Head of Department / Senior Representative of
Operation Beneficiary

Değerli Okuyucularımız, 

İKG Dergi’nin yedinci sayısını beğeninize
sunuyoruz. Daha önceki sayılarımızda olduğu
gibi, İKG Dergi’nin bu sayısında da, Avrupa
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi’nin yürüttüğü
çeşitli etkinliklere dair haberleri
okuyabileceksiniz.

Geçtiğimiz dönemde, Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi olarak, çok önem verdiğimiz
faaliyetler gerçekleştirdik. Bunlardan ilki, Sayın
Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun da
şereflendirdiği, “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin
Desteklenmesi Hibe Programı”nın imza
töreniydi. Toplam 23 milyon Avro bütçeli bu
hibe programımız kapsamında
gerçekleştirilecek 140 proje ile dezavantajlı
bireylerimizin topluma uyumunun önündeki
engellerin kaldırılmasına katkıda
bulunduğumuz için büyük sevinç duyuyoruz.
Ayrıca “İnsana Odaklan – Değişimi Yansıt”
fotoğraf yarışmamızda dereceye girenlere
ödüllerini de aynı törende verdik. Yarışmada
birinciliği kazanan Ahmet Çetinbaş ödülünü,
Sayın Bakanımızın elinden aldı.  

Farklı hibe programlarımız altında yürütülen 54
projenin ürünlerinin sergilendiği “Hayatlar
Değişiyor – Türkiye Gelişiyor” Proje Fuarı’nı da
yine bu dönemde gerçekleştirdik. Bu fuara
katılan proje yetkilileri ve tanıttıkları
ürünler/çıktılar bize, yönetiminden sorumlu
olduğumuz kaynakların, Türkiye’nin her
yerinde hayatları nasıl geliştirdiğini, ileri
götürdüğünü gösterdi. 

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkanlığı olarak, hibe programlarımız
aracılığıyla desteklediğimiz projelerin, kız
çocuklarının okullaşmasını artırmaktan, Roman
vatandaşlarımızın maruz kaldığı sıkıntıların
aşılmasına, tarihi evlerin korunmasından
gastronomiye çok farklı alanlarda ülkemize
yaptığı katkılar bizi, bir yandan
gururlandırırken, bir yandan da
sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu
hatırlatarak daha çok çalışmaya yöneltiyor.
Ayrıca, proje yürütücüleriyle bir araya
geldiğimiz etkinlikler bize gerekli enerji ve
motivasyonu sağlıyor. 

Hepinize keyifli okumalar dilerim,

Saygılarımla,

Uğur GÜNEŞ 

Daire Başkanı / Operasyon Faydalanıcısı
Kıdemli Temsilcisi
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Bu yayın, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi ve Operasyon Faydalanıcılarının
Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi için Bilgilendirme ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi”
kapsamında hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden sadece, Servicios Integrales de Contratación e
Intermediación DOMINUS SL liderliğindeki Konsorsiyum sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa
Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz. 

This publication is produced 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”.  The content of
this publication is the sole responsibility of the Consortium headed by Servicios Integrales de
Contratación e Intermediación DOMINUS SL and can in no way be taken to reflect the views of
the European Union. 

Kapak Fotoğrafı: Bakanımız Dr. Sn. Mehmet   MÜEZZİNOĞLU, 20 Ekim 2016 tarihinde Ankara'da
düzenlenen "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin
Desteklenmesi Hibe Programı”nın imza töreni ve “İnsana Odaklan - Değişimi Yansıt” Fotoğraf
Yarışması’nın ödül törenini onurlandırarak, açılış konuşmasını yaptı.

Cover Photo: Our Minister Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU, honored the Signing Ceremony of the
“Improving Social Integration and Employability of Disadvantaged Persons Grant Scheme” and
Award Ceremony of the “ Focus on Human – Reflect the Change” Photo Competition", held in
Ankara on 20 October 2016.
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“We are going through a period that
should weigh heavily on the
conscience of the leaders” 
Our Minister, during his speech for the
ceremony, said, “I am a Western Thrace
immigrant and a child of an utterly
disadvantaged minority. I have come across
many obstacles in education and social politics,
and I immigrated to Turkey. We are a country
looking for opportunities to share the citizens’
problems and alleviate them. We are living in a
period where various groups, races and
denominations are in conflict both around the
world and in our region, and more and more
people are being pushed into more
disadvantaged times. We hold human rights,
democracy and law in high esteem, but the
administrative mentality of democracy, law and
human rights results in disadvantaged
individuals and increases their numbers. I have
no doubt that citizens around the world feel this
burden, but these facts should weigh on the
consciences of the leaders.” 

“Yönetici vicdanını kanatması
gereken bir süreci yaşıyoruz” 
Törende konuşan Bakanımız , “Ben, Batı Trakya
göçmeniyim ve son derece dezavantajlı bir
azınlığın çocuğuyum. Eğitim ve sosyal politika
alanlarında pek çok engelle karşılaştım ve
Türkiye'ye göç ettim. Biz özellikle insanımızın
derdini paylaşarak azaltmanın peşinde olan bir
ülkeyiz” dedi ve şöyle devam etti: “Bugün
hemen hemen dünyanın ve bölgemizin her
noktasında farklı gruplar, ırklar, mezhepler
çatıştırılarak insanların dezavantajlı süreçlere
taşındığı bir dünyayı yaşıyoruz. Bir taraftan insan
hakları, demokrasi, hukuk diyoruz ama
baktığımız zaman demokrasi diye hukuk diye
insan hakları diye bir üst yönetim anlayışının
dezavantajlıları ürettiği ve çoğalttığı bir dünyayı
yaşıyoruz. İnsan vicdanını kanattığından hiç
şüphemiz yok ama yönetici vicdanını kanatması
gereken bir süreci yaşıyoruz.”

“5 yılda 3 milyon
Suriyeliyi misafir ettik”
Türkiye’nin insanlığın acısını ve sıkıntısını
paylaşarak azaltmanın peşinde koşan bir ülke
olduğu vurgusunu yapan Bakan Müezzinoğlu
“Bu duyarlılığımız olmasaydı 5 yıldır 3 milyon
gibi büyük bir kitleye, 10 milyar dolardan daha
fazla parayı harcayarak, kendi bağrımızda
kardeşimiz gibi görerek dezavantajlı bir grubu
kendi içimize alarak bugünlere taşıyabilir
miydik?” ifadelerini kullandı.  

Bakanımız sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dezavantajlı grupların karamsarlığını değil,
geleceğe umutla bakmalarına vesile olacak
örnekleri çoğaltabilir, insan olmayı merkeze
alabilir ve kendimize yapılmasını istemediğimiz
hiçbir yanlışı bir başka insana yapmama gibi bir
medeniyet anlayışının mensubu olabilirsek, işte
o zaman, bugün insanlık vicdanını kanatan
birçok sorunu çözmüş olabiliriz.”

Sosyal içerme, istihdam ve eğitim
alanlarında destekler sürecek
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan
Vekili Burak Çağatay Doğan da, törende ev
sahibi sıfatıyla yaptığı konuşmada, çok yoğun
bir talep gören “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin
Desteklenmesi Hibe Programı” kapsamında,
uzun ve titiz bir değerlendirme sonucunda 2,200
başvuru içinden 140 projenin fonlandığı bilgisini
verdi. Bu hibe programının, IPA I kaynakları ile
desteklenen en kapsamlı programlardan biri
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5 yılda misafir ettiğimiz
Suriyeli sayısı:

The number of Syrians
that we hosted in 5
years:

3 milyon
3 million

The signing ceremony for “Improving Social
Integration and Employability of Disadvantaged
Persons” Grant Scheme, which is co-financed
by the European Union and the Republic of
Turkey, and which was developed within the
framework of the Human Resources
Development Operational Programme, as well
as the award ceremony for “Focus on Human –
Reflect the Change” Photo Competition were
held in Ankara on 20 October 2016. 

The Minister of Labour and Social Security Dr.
Mehmet Müezzinoğlu and the Deputy Head of
Delegation of the European Union to Turkey,
Béla Szombati, participated in the event. Serkan
Çağrı, a leading clarinet virtuoso of our country
also took part in the event. 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
finanse edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı çerçevesinde geliştirilen
“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve
İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe
Programı”nın imza töreni ve “İnsana Odaklan -
Değişimi Yansıt” Fotoğraf Yarışması’nın ödül
töreni, 20 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da yapıldı. 

Töreni, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Béla
Szombati onurlandırdı. Ayrıca, ülkemizin önde
gelen klarnet virtüözlerinden Serkan Çağrı da
törene katıldı. 

Dezavantajları aşacak
imzalar atıldı
Bakan Müezzinoğlu: Dezavantajlı
grupların karamsarlığını değil, geleceğe
umutla bakmalarına vesile olacak
örnekleri çoğaltabilir, insan olmayı
merkeze alabilir ve bize yapılmasını
istemediğimiz hiçbir yanlışı bir başka
insana yapmama gibi bir medeniyet
anlayışının mensubu olabilirsek, işte o
zaman, bugün insanlık vicdanını kanatan
birçok sorunu çözmüş olabiliriz.

Signatures are written to
overcome disadvantages
Minister Müezzinoğlu: If we can increase
the instances that help disadvantaged
groups to feel hopeful about the future
instead of feeling pessimistic, if we put
being humane at the heart of our
operations, and if we can dedicate
ourselves to treating people how we want
to be treated, we will have solved several
issues with humanity today.
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of Disadvantaged Persons” Grant Scheme, 140
projects out of 2,200 applications were funded
following a long and comprehensive evaluation.
Mr. Doğan suggested that this grant programme
is one of the most comprehensive which is
supported by the IPA I resources, and stated
that the purpose was to include the
disadvantaged into the labour force and thus
ensure social integration. Mr. Doğan also re-
stated that the Ministry of Labour and Social
Security will continue to give support to social
inclusion, employment and education. 

Mr. Doğan said that they did not approve of the
term ‘disadvantaged’ and carried on to say, “Is
our romani citizen who won a gold medal in the
Paralympics disadvantaged? Is our Romani
citizen who makes our souls smile with his
instrument disadvantaged? Is the Anatolian
woman who sells her work in her small business
disadvantaged? No, they are not”. Mr. Doğan,
calling out to the project owners, said “You will
all prove once more that you are not
disadvantaged through the projects you carry
out.”

Clarinet virtuoso and academic Serkan Çağrı
expressed that financial support to facilitate
access to education, employment opportunities
and services for disadvantaged individuals is
crucial in removing existing barriers in social
access to services. Mr. Çağrı said that this
support also provided morale and motivation for
people to participate in life, to create beneficial
projects and to raise awareness. 

At the end of the event, the signing ceremony of
the 140 projects which qualified for a grant took
place. 

olduğunu ifade eden Doğan, program ile
dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına
katılmasının ve bu yolla sosyal
entegrasyonlarının sağlanmasının amaçlandığını
söyledi. Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın, IPA II döneminde de, sosyal
içerme, istihdam ve eğitim alanlarında çeşitli
destekler vermeye devam edeceğini hatırlattı. 

Dezavantajlı kelimesini kabul etmediklerini
belirten Doğan konuşmasını, “Paralimpik
olimpiyatlarda altın madalya alan vatandaşımız
mı dezavantajlı, çaldığı enstrümanı dile getirip
ruhumuzu coşturan Roman vatandaşımız mı
dezavantajlı, yaptığı işleri küçük işletmesinde
satan Anadolu kadını mı dezavantajlı? Hayır
değil.” diye sürdürdü. Proje sahiplerine de
seslenen Doğan, “Sizler yürütecek olduğunuz
projelerinizle bizlere, dezavantajlı olmadığınızı
bir kez daha kanıtlayacaksınız” dedi.

“Hayata dokunabilmek için
motivasyon”
Klarnet sanatçısı ve akademisyen Serkan Çağrı
da, toplum içinde hizmetlere erişim konusunda
dezavantajlı bireylere eğitim, istihdam olanakları
ile hizmetlere erişimin kolaylaştırılması için
finansal destek sağlanmasının mevcut engelleri
ortadan kaldırmak için önemli adımlar olduğunu
söyledi. Çağrı, bu tür desteklerin kişilere, hayata
dokunabilmek, güzel işlere imza atabilmek,
farkındalık yaratabilmek için moral ve
motivasyon sağladığını belirtti. 

Tören sonunda hibe almaya hak kazanan 140
projenin imza töreni gerçekleştirildi. 

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili   Doğan da, uzun ve titiz bir değerlendirme
sonucunda 2,200 başvuru içinden 140 projenin fonlandığı bilgisini verdi.

The Directorate of European Union and Financial Assistance, Deputy Director Doğan: 140
projects out of 2,200 applications were funded following a long and comprehensive evaluation.

“We have hosted 3 million Syrian
citizens in 5 years”
While highlighting that Turkey is a country
looking to share the pain and problems of
humanity and thus alleviate it, Minister
Müezzinoğlu said, “If we hadn’t been sensitive
on the issue, could we have accepted a
disadvantaged group as our brothers and
sisters into our homes, would we have spent 10
billion dollars for 5 years for a mass of people as
large as 3 million in population and be here
together today?”  

Minister Müezzinoğlu carried on to say: “If we
can increase the instances that help
disadvantaged groups to feel hopeful for the
future instead of feeling pessimistic, if we put
being humane at the heart of our operations,
and if we can dedicate ourselves to treating
people how we want to be treated, we will have
solved several issues with humanity today.”

Support for social inclusion,
employment and education will go on
The Directorate of European Union and
Financial Assistance, Deputy Director Burak
Çağatay Doğan, in his speech as host, stated
that within the scope of the very much-needed
“Improving Social Integration and Employability
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Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ve İstihdam
Edilebilirliklerinin
Desteklenmesi Hibe Programı
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı, Avrupa Birliği
tarafından aday ülkelere sağlanan mali
yardımların çerçevesini oluşturan Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) yoluyla
aktarılan kaynakların ve bunlara eklenen
ulusal kaynakların etkin kullanılmasını
amaçlamaktadır. İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın
öncelik alanları istihdam, eğitim, hayat
boyu öğrenme ve sosyal içerme olarak
belirlenmiştir. 

Program temelde ülkemizde istihdamı
artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla
kadınlar, gençler ile engelliler, eski
mahkûmlar, Romanlar, yerinden olmuş
kişiler, gecekondu bölgesinde yaşayan
yoksul bireyler gibi dezavantajlı kişilerin
istihdama kazandırılması, kız çocuklarının
okullaşma oranının artırılması, mesleki
eğitimin güçlendirilmesi, işçi ve işverenlerin
değişen küresel koşullara uyum
yeteneğinin artırılması gibi tematik alanlara
proje bazlı destek verilmektedir.

Bu kapsamda yürütülen, 23 milyon Avro
toplam bütçeli “Dezavantajlı Kişilerin
Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam
Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe
Programı”nın temel amaçları, dezavantajlı
kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam
edilebilirliğinin artırılması, işgücü
piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve
işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer
alan engellerin kaldırılması olarak
sıralanmaktadır. 20 Ekim 2016’da yapılan
törende, Program kapsamında geliştirilen
ve hibe kazanan 140 projenin imzaları
atıldı. Söz konusu projelerin hedef kitleleri
ise, engelli bireyler, kadınlar, gençler,
Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan
vatandaşlar olarak belirlendi. 

Improving Social Integration
and Employability of
Disadvantaged Persons
Grant Scheme 
The purpose of the Human Resources
Development Operational Programme is to
effectively use the resources allocated
through IPA, which forms the framework
for financial assistance to candidate
countries by the European Union, and the
domestic resources that are also involved.
The priority areas for the Human
Resources Development Operational
Programme are: employment, education,
lifelong learning and social inclusion. The
programme aims to increase employment
in our country, from its foundations. With
this purpose, project-based support is
given to thematic areas such as inclusion
of disadvantaged people including
women, the youth and the disabled, ex-
convicts, Roma citizens, the displaced and
the less fortunate living in the slums into
employment; increasing school enrolment
rate of girls; consolidating vocational
education and improving the employer’s
and the employee’s adaptability skills to
changing global conditions.

The main purposes of the 23 million Euro-
budgeted “Improving Social Integration
and Employability of Disadvantaged
Persons” Grant Scheme carried out within
this scope are: improving social
integration and increasing the
employability of disadvantaged people,
facilitating their access to the labour force
and removing the barriers that stand
between them and their inclusion in the
labour force. During the ceremony on 20
October 2016, 140 projects, which were
developed within the scope of the
programme and which received a grant,
were signed. The target groups of the said
projects were specifically the disabled,
women, the youth, Roma citizens, and
those who live like Roma.
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Tören sonunda hibe almaya hak kazanan
140 projenin imza töreni gerçekleştirildi.

At the end of the event, the signing
ceremony of the 140 projects which

qualified for a grant took place. 
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Habip Polat / Şanlıurfa Omurilik
Felçlileri İstihdam Derneği 
“Meslek Edin, Hayata Katıl” projemiz içinde
ön muhasebe, el işi ve tekstil eğitim kursumuz
var. Amacımız kurslara katılan arkadaşlarımıza
mesleği öğretmek ve onları Şanlıurfa’da
açılan tekstil fabrikalarında istihdam etmek.
Mesleğe yatkın olan ya da yapabilecek olan
tüm engelli gruplarından arkadaşlar
kurslarımıza katılabilecekler. On bir aylık proje
süresince yaklaşık 115 engelli birey
kurslarımızda eğitim görmüş olacak. 

Banu Özdemir/İzmir Konak Belediyesi: 
“Gelecek Eğitim'de, Eğitim Konak'ta”
projemizin başvuru sahibi Konak Sosyal ve
Kültürel Etkinlikler Vakfı, eş başvuru sahibi de
Konak Belediyesi. Hedef kitlemiz Roman
vatandaşlarımız ama özellikle Roman
kadınlarımız. Bu proje sayesinde bir nebze de
olsa işsizlikle mücadelede bizim de bir
katkımız olacak. Bu şansı bize tanıdıkları için
hem Bakanlığımıza hem ilgili kurumlara
teşekkür ederiz. 

Ersin Korkmaz / Buca Belediyesi  
Yapmış olduğumuz projenin ismi “Yerel
Olanakların Etkinleştirilmesi Yolu ile Roman
Bandosu Kurulması Projesi”. Özellikle Roman
müzisyenlerle ilgili bir çalışma yaptık. Bu proje
kapsamında, 18-40 yaş arasındaki Roman
müzisyenler belirlenecek ve konservatuvar
hocaları tarafından yetiştirilecekler. Bu
eğitimler sırasında günlük harcırahları
ödenecek. Müzik eğitimin yanında çalışma
koşullarına hazırlık anlamında adaptasyon ve
motivasyon çalışmalarımız da olacak.
Eğitimlerin sonunda bu arkadaşlarımız Buca
Belediyesi bünyesinde iş sahibi olacaklar. Bir
müzik organizasyonu üretilecek ve
şehrimizdeki, ülkemizdeki her türlü
organizasyona Buca Belediyesi adına
orkestramız gidecek. 

Banu Özdemir /
The Municipality of
Konak, İzmir 
The applicant of “Your
Future through
Education, Education
at Konak” project is
Konak Social and
Cultural Activities
Foundation, and the
co-applicant is The
Municipality of Konak.
Our target groups are
Romani citizens, but
especially Romani women. When we talk
about disadvantaged people in our society,
we primarily talk about women. 

Ersin Korkmaz / The Municipality of
Buca
Our project is entitled “Setting up a Romani
Brass Band through Enabling Domestic
Opportunities” and, for this, we have
particularly studied Romani musicians. Within
the scope of this project, Romani musicians
aged 18 through 40 will be selected and
trained by conservatory instructors. Their
daily expenses during the training will be paid
and we will also have trainings on adaptability
and motivation in preparation for working
conditions. At the end of the training, these
participants will have jobs at the Municipality
of Buca. A musical organisation will have
been founded and this orchestra will
participate in events in our country on behalf
of Municipality of Buca. 
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Tuğrul Temel / Malatya Yeşilyurt
Belediyesi 

“Yeşilyurt Meslek Ediniyor Hibe Projesi”
kapsamında, matbaacılık, grafik tasarımı ile
ipek halı ve şal dokuma kursları açacağız.
Kursu bitiren kişiler mesleki yeterlilik belgesi
alacaklar. Kurslarımızdan 18-45 yaş arasındaki
kadınlar, engelli bireyler, eski hükümlüler ve
uzun süredir iş bulamayan kişiler
yararlanabilecek. Kursları bitirdikten sonra
isteyen kişilerin kendi işlerini yapabilmelerini
sağlamak amacıyla, KOSGEB’in verdiği
desteklerden faydalanabilmeleri için 3
girişimcilik kursu da düzenleyeceğiz. Bu
kursları tamamlayan kişiler, 50 bin lira hibe,
100 bin lira da sıfır faizli kredi kullanarak kendi
işlerini kurabilecekler. Proje kapsamında
çaresizlikle mücadele, girişimci kadınlar
başlıklı konferanslar da düzenleyeceğiz. 

Tuğrul Temel / The Municipality of
Yeşilyurt, Malatya 
Within the scope of “Yeşilyurt Profession
Acquisition Grant Programme”, we will open
printing, graphic design, and silk carpet and
shawl-weaving courses. Those who complete
the courses will be given a vocational
qualification certificate. Our courses will be
offered to women aged 18-45, the disabled,
ex-convicts and those who have been
unemployed for a long time. We will also
organise 3 entrepreneurship courses so that
those participants who complete vocational
courses can benefit from KOSGEB’s support
and thus run their own businesses. Those
who complete the courses will be able to
obtain a grant of 50,000 TRY and a loan of
100,000 TRY with zero interest to start their
own businesses. We will also organise
conferences with headlines such as fighting
against despair and entrepreneurial women. 

Habip Polat / Şanlıurfa Spinal Cord
Paralytics Employment Association 
Within the scope of our “Acquire a Profession
and Participate in Life” project, we have
courses for bookkeeping, handicrafts and
textiles. Our purpose is to educate the
participants about the specific occupation
and to have them employed by textile
factories in Şanlıurfa. Every individual with a
disability who has an affinity for the
occupation, or those who are able to perform
within it, will be able to take part in our
courses. During the 11-month project,
approximately 115 individuals with disabilities
will have undergone training in our courses. 

Uygulanacak 140 proje ile hayatlar değişecek /Lives will be
changed with the implementation of 140 projects
‘Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliğinin Desteklenmesi’
hibe programı kapsamında ipek halı ve şal dokumacılığından, iş makinası
operatörlüğüne, Roman bandosu kurulmasından, tekstil sektörüne uzanan geniş bir
yelpazede, dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırma hedefi taşıyan 140
projenin imzaları atıldı. Hibe almaya hak kazanan proje sahipleri, projelerini IKG Dergi
için tanıttılar:
Within the scope of the “Improving Social Integration and Employability of
Disadvantaged Persons” Grant Scheme, 140 wide-ranging projects were signed, the aim
of which is to improve employability of the disadvantaged. These include: from silk
carpet and shawl weaving, to operating heavy machinery; from setting up a Romani
brass band to the textile industry.   The project owners who qualified to obtain grants
introduced their projects to HRD Magazine.



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. 

Törende, “Eğitim” adlı çalışmasıyla birinci
olan Ahmet Çetintaş’a ödülü Bakanımız Dr.
Mehmet Müezzinoğlu tarafından verildi.
“Mühendis Kadın” eseriyle ikinciliği alan
Esengül Yavuz’a ödülünü Avrupa Birliği
Türkiye Delagasyonu Maslahatgüzarı Béla
Szombati ve  “Kunduracı Çırak” çalışmasıyla
üçüncü olan Özlem Gün Bingöl’e de ödülünü
Serkan Çağrı verdi. 

Törenin ardından, “İnsana Odaklan - Değişimi
Yansıt” Fotoğraf Yarışması’nda ödül alan ve
sergilenmeye değer bulunan toplam 48
eserin yeraldığı serginin de açılışı yapıldı.
Sergi, 7-16 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara
Büyük Şehir Belediyesi Kızılay Metro Sergi
Salonu, ardından da, 16-31 Aralık 2016
tarihlerinde de, Ankara Esenboğa
Havalimanı'nda bulunan TAV Galeri’de
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

The purpose of the “Focus on Human –
Reflect the Change” Photo Competition was
to inform the public about the Human
Resources Development Operational
Programme, increase social sensitivity
towards the activities performed within this
framework, and to raise awareness for these
opportunities so that the resources within the
scope of the programme are used more
effectively and efficiently. The competition
was organised by our Directorate in
coordination with the Photographic Arts
Federation of Turkey (PAFT) and 786 artists
participated with 2101 works of art . As a
result of the technical and thematic
evaluation, Ahmet Çetintaş’ photo entitled
“Education” came first; Esengül Yavuz’s
“Female Engineer” came second and Özlem
Gün Bingöl’s “Shoemaker’s Apprentice”
came third. Moreover, 45 photographs were
selected for exhibition purposes. 

Ahmet Çetintaş, the winner of the contest,
took his prize for his work entitled
“Education” from our esteemed Minister Dr.
Mehmet Müezzinoğlu. Esengül Yavuz, the
runner-up of the contest, took her prize for
her work entitled “Female Engineer” from the
Deputy Head of Delegation of the European
Union to Turkey Béla Szombati and Özlem
Gün Bingöl, who came third, received her
prize for “Shoemaker’s Apprentice” from
Serkan Çağrı. 

After the Award Ceremony, the exhibition of
all award-winning photographs of the “Focus
on Human – Reflect the Change”
competition, as well as those selected for
exhibition, was launched.  The exhibition was
held at Ankara Metropolitan Municipality
Kızılay Subway Exhibition Hall between 7-16
December 2016, and later at TAV Galeri at
Ankara Esenboğa Airport between 16-31
December 2016, for art lovers to enjoy. 
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“İnsana Odaklan - Değişimi
Yansıt” Fotoğraf
Yarışması Ödül Töreni
yapıldı
20 Ekim 2016’da düzenlenen etkinlikte,
yine İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı kapsamında
düzenlenen, “İnsana Odaklan – Değişimi
Yansıt” başlıklı fotoğraf yarışmasının ödül
töreni de gerçekleştirildi. 

“İnsana Odaklan - Değişimi Yansıt” fotoğraf
yarışmasıyla, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın
amacı hakkında kamuoyunu
bilgilendirmek, bu çerçevede
yürütülen faaliyetlere yönelik
toplumsal duyarlılığı yükseltmek,
program kapsamındaki
kaynakların daha verimli ve etkili
kullanılması için bu imkanlara
ilişkin farkındalığı artırmak
hedeflenmişti. Başkanlığımızca,
Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF) ile işbirliği içinde
düzenlenen ve tüm fotoğrafçılara açık
olan yarışmaya 786 sanatçı, 2101
eserle katıldı. Hem teknik hem de konu
açısından yapılan değerlendirme
sonucu, Ahmet Çetintaş’ın, “Eğitim”
adlı fotoğrafı birinciliği kazanırken,
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The Award Ceremony for
“Focus on Human – Reflect the
Change” Photo Competition
was held
During the event on 20 October 2016, the
Award Ceremony for the “Focus on
Human – Reflect the Change” Photo
Competition, organised within the scope
of the Human Resources Development
Operational Programme, was held.



Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Burak
Çağatay Doğan, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı
kapsamında başarıyla uygulanan projeleri
biraraya getirmekten memnuniyet
duyduklarını dile getirdi. Doğan, hibe projeleri
arasında sinerji sağlanması ve iyi proje
örneklerinin gösterilmesi adına, çeşitli hibe
programları kapsamnda yürütülen 54 projeye
ait çıktı ve ürünlerin fuarda sergilendiği
bilgisini verdi. Doğan, en iyi uygulama
örneklerinin potansiyel hibe faydalanıcılarına
örnek olacağı umudunu taşıdıklarını da ifade
etti. 

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve
İçerme Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler,
Komşuluk Politikası, Genişleme ve IPA Birimi
Başkanı Thomas Bender de yaptığı
konuşmada, “İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı
çerçevesinde gençlerin ve kadınların
istihdamının artırılmasını, kamu istihdam
hizmetlerinin geliştirilmesini, eğitime daha çok
kişinin erişmesini ve sosyal entegrasyonun
artırılmasını hedefliyor ve böylelikle
sürdürülebilir büyümenin desteklenmesini
amaçlıyoruz" diye konuştu. 

36 ilden 54 proje sergilendi
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına
konuşan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma
Bölüm Başkanı François Begeot da,
“Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, onun
bölgede öne çıkmasına önemli katkı sağlıyor”
ifadelerini kullandı. Begeot’nun konuşmasının
ardından “iyi uygulama örneği” olarak seçilen
projelerin tanıtımlarına geçildi. “İnsana Yakışır
İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki” (Çorum),
"Yüksekova'da Okumayan Kız Kalmasın"
(Hakkari), "Kuzeyin Güçlü Kızları" (Sinop),
"Mardin'de Gastronomi Meslek Eğitiminin
Geliştirilmesi" (Mardin) ve  "Üretim İçin Enerji,
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The “Lives are Changing, Turkey is
Developing” Project Fair brought
together 54 projects from 36 provinces.
Project managers introduced their works
and products, and had the opportunity to
meet with authorities. 

The “Lives are Changing, Turkey is
Developing” Project Fair, organised within the
scope of the Human Resources Development
Operational Programme and co-financed by
the Republic of Turkey and the European
Union, took place on 5 December 2016 in
Ankara. 

After a video presentation introducing our
Directorate, The Directorate of European
Union and Financial Assistance Deputy
Director, Burak Çağatay Doğan, in his speech
as host of the fair, said that they were pleased
to bring together the projects that had been
successfully implemented within the scope of
the Human Resources Development
Operational Programme. Mr Doğan said that
in order to create synergy among grant
projects and display good project samples,
outputs and products of 54 projects that were
being carried out within the scope of the
various grant programmes were on display.
Mr Doğan also expressed his hopes that the
best project samples would serve as a model. 

Thomas Bender, Head of External Relations,
Neighbourhood Policy, Enlargement and IPA

"Hayatlar Değişiyor - Türkiye Gelişiyor"
Proje Fuarı, 36 ilden 54 projeyi biraraya
getirdi. Fuarda proje yetkilileri, hem
çalışmalarını ve ürünlerini tanıttı hem de
yetkililerle görüşme imkanı buldu. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı
çerçevesinde düzenlenen “Hayatlar Değişiyor,
Türkiye Gelişiyor” Proje Fuarı, 5 Aralık 2016
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 

Başkanlığımızı tanıtan bir sunumun
izlenmesinin ardından, proje fuarının evsahibi
sıfatıyla bir konuşma yapan Avrupa Birliği ve

Hayatları değiştiren
projeler
Ankara’da buluştu 

Projects that change
lives came together in
Ankara



(Amasya) projects talked about their works,
the difficulties they faced during the
implementation and the results of their
projects. 

After the speeches, EU representatives and
Directorate of European Union and Financial
Assistance officials visited the stands and
were informed about the projects by project
managers. 

At the fair, 54 projects implemented in 36
provinces from Hatay and Giresun to Muş
and Sinop were introduced. The products
and outputs of these wide-ranging projects,
such as education of girls, employment for
the disabled, gastronomy and restoration
were displayed on the project stands. Project
managers both advertised their projects and
had the opportunity to obtain detailed
information concerning other projects.  

Photos from the "Focus on Human – Reflect
the Change" Photo Competition, whose
opening ceremony was carried out on 20
October 2016 were also displayed in the Fair
area. 

İstihdam İçin Mesleki Eğitim" (Amasya)
projelerinin temsilcileri yaptıkları sunumlarda
çalışmalarını anlatarak, uygulama sürecinde
yaşadıkları zorlukları, bunları aşmak için
yaptıkları çalışmaları ve projelerinin sonuçları
hakkında katılımcıları bilgilendirdiler. 

Konuşmaların ardından, Avrupa Birliği
temsilcileri ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi yetkilileri, stantları gezerek proje
yetkililerinden bilgi aldı. 

Fuarda, Hatay’dan Giresun’a, Muş’tan
Sinop’a Türkiye’nin 36 ilinde uygulanan 54
projenin  tanıtımı yapıldı. Proje stantlarında,
kız çocuklarının eğitiminden, engelli bireylerin
istihdama kazandırılmasına, gastronomiden,
restorasyona geniş bir çerçevede yürütülen
projelere ait ürün ve çıktılar sergilendi. Fuara
katılan proje yetkilileri hem kendi projelerinin
tanıtımını yaptılar,  hem de başka projeler
hakkında detaylı bilgi edinme imkanı buldular.  

Fuar alanında, 20 Ekim 2016'da açılış töreni
yapılan "İnsana Odaklan Değişimi Yansıt"
Fotoğraf Yarışması'na ait fotoğraflar da
sergilendi.
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“Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor”
Proje Fuarı’na katılan 54 proje, IPA I
döneminde, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı
çerçevesinde yürütülen, “Türkiye’de
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
Artırılması - II”, “Sektörel Yatırım Alanlarında
Genç İstihdamının Desteklenmesi”,
“Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam
Oranlarının Artırılması - II”, “Voc-Test
Merkezleri - II”, “Kayıtlı İstihdamın Teşviki -
II” hibe programları kapsamında seçildi.

54 projects that were part of the “Lives Are
Changing, Turkey is Developing” Project Fair
were selected within the scope of these grant
programmes, carried out within the framework
of the Human Resources Development
Operational Programme during IPA I Period,
namely: “Improving the Quality of Vocational
Education and Training in Turkey - II”,
“Promoting Youth Employment in Sectoral
Investment Areas”, “Increasing the School
Attendance Rates Especially for Girls - II” ,
“Voc-Test Centres - II”, “Promoting Registered
Employment-II”. 
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Unit, European Commission DG for
Employment, said in his speech “We aim to
increase employment among young adults
and women, develop public employment
services, allow more people to access
education, increase social integration within
the scope of the Human Resources
Development Operational Programme and
thus support sustainable growth." 

The exhibition included 54 projects
from 36 provinces
François Bégeot, Counsellor, Head of
Economic and Social Development of the EU
Delegation to Turkey, said that, “Turkey’s
young and dynamic population is helping the
country become prominent in the region.”
After Bégeot’s speech, the presentation for
the projects selected as best practices were
carried out. The representatives of
“Encouraging Registered Employment for
Decent Work” (Çorum), “No Girl Left
Uneducated in Yüksekova” (Hakkari), “Strong
Girls of the North” (Sinop), “Improving
Gastronomy Vocational Training in Mardin”
(Mardin) and “Energy for Production,
Vocational Education for Employment”
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Visibility Principles
for Projects Carried
Out within the
scope of IPA

Özlem Kuşlu

Coordinator of the
Information, Publicity
and Technical
Assistance Unit (IPTA)

Directorate of European
Union and Financial
Assistance

The visibility principles, created
to illustrate the contribution of
the EU to our country within the
scope of Instrument for Pre-
Accession Assistance (IPA), aim
to inform the public, as well as
the participants in the activities
carried out within the framework
of the projects, about the
financial support of the EU.
These principles are applicable
to the projects where our
Directorate is the “Contracting
Authority” as well as the projects
which are carried out within the
framework of the Human
Resources Development
Operational Programme, and
the Human Resources
Development Sectoral
Operational Programme. 

Our Directorate has prepared
Visibility Guidelines to determine
the framework of the visibility
principles and to guide project
coordinators.1 The rules and
guidelines for visibility can be
found in the Communication
and Visibility Manual for EU
External Actions2 and the
Practical Guide to Contract
Procedures for EC External
Actions3.

The basis for the visibility
principles is the utilisation of a
logo designed with both the
Republic of Turkey and the EU
flag on the project outputs. The
said logo can be used on

project outputs, both
monochrome and in colour. The
curved form in the logo
represents a dynamic structure,
while the integration of the
Turkish and European Union
flags shows an institutional and
organic relationship.4 

When using the logo in project
activities, the following sentence
should be added alongside:
“This Project is co-financed by
the European Union and the
Republic of Turkey.” 5

Within the framework of the
projects, it is also possible for
project implementers to use
their own logos. However,
irrespective of the purpose for
which the EU-Turkey
Cooperation logo is used, the
cooperation logo should be at
least twice the size of other
logos, and should be displayed
distinctively and separately.

For the projects carried out
within the framework of the
Human Resources Development
Operational Programme, it is
mandatory to use HRD OS and
Ministry of Labour and Social
Security logos along with the
operation beneficiary institution
logos. These logos should also
be displayed clearly and
separately, and at most, half the
size of the EU-Turkey
Cooperation logo. The HRD OS
and Ministry of Labour and
Social Security logos should be
placed on the bottom left and
bottom right, respectively. The
grant beneficiary logos for the
grant projects should be half as
big as the HRD OS and Ministry
of Labour and Social Security
logos. 

Another
rule is that the material prepared
for publication should have a
waiver. In this framework,
informative material should bear
the following waiver: “This
Project is co-financed by the
European Union and the
Republic of Turkey. The
contents of this publication are
the sole responsibility of
<name of the author/
contractor/implementing
partner> and can in no way be
taken to reflect the views of the
European Union or the
Republic of Turkey.”

Complying with these visibility
principles is the duty of all
project coordinators. Please
direct all questions concerning
EU visibility principles to our
Directorate’s e-mail address:
(info@ikg.gov.tr). 

1- For more details: www.ikg.gov.tr 

2- For more details:
http://www.avrupa.info.tr/fileadmin/Co
ntent/Files/communication_and_visibil
ity_manual_en_2009.pdf 

3- For more details:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/d
ocument.do?nodeNumber=2.3.5&loc
ale=en 

4- For more details:
http://avrupa.info.tr/tr/ab-mali-
destegi/goeruenuerluek-ilkeleri.html

5- For more details:
http://avrupa.info.tr/fileadmin/Content/
Files/File/FUNDING/VisibilityGuideline
s_Oct11_TR.pdf 

This Project is co-financed by
the European Union and the

Republic of Turkey
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IPA Kapsamında
Yürütülen Projeler
için Görünürlük
İlkeleri

Özlem Kuşlu

Bilgilendirme, Tanıtım ve
Teknik Yardım Birimi
Koordinatörü

Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi
Başkanlığı
Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı (IPA)
çerçevesinde ülkemize yaptığı
katkıyı göstermek amacı ile
oluşturulan görünürlük ilkeleri,
projeler çerçevesinde
gerçekleştirilen faaliyetlere
katılanların ve kamuoyunun
Avrupa Birliği mali
yardımlarından haberdar
olmasını amaçlamaktadır. Bu
ilkeler, Başkanlığımızın
“Sözleşme Makamı” olduğu,
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı ve onu takip eden
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Sektörel
Operasyonel Programı
çerçevesinde yürütülen projeler
için de geçerlidir. 

Görünürlük ilkelerinin
çerçevesini belirlemek ve proje
yürütücülerini yönlendirmek
üzere, Başkanlığımızca,
Görünürlük Rehberleri
hazırlanmıştır.1 Diğer yandan
görünürlük ile ilgili kurallar ve
yönlendirmeler, Avrupa
Birliği’nin Dış Faaliyetlerine
ilişkin İletişim ve Görünürlük El
Kitabı2 ile Avrupa
Komisyonu’nun Dış
Faaliyetlerine ilişkin Sözleşme
Prosedürleri Uygulama
Kılavuzu3’nda da yer almaktadır.

Görünürlük ilkelerinin temelini,
Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti bayraklarının bir
araya gelmesi ile tasarlanan
logonun proje çıktılarında
kullanılması oluşturmaktadır. Söz

konusu logo, renkli ve siyah
beyaz olmak üzere proje
çıktılarında kullanılabilmektedir.
Logoda yer alan dalgalı form,
dinamik bir yapıyı ortaya
koyarken, Türk ve Avrupa Birliği
bayraklarının birbirlerine
bütünleşik durması, kurumsal ve
organik bir ilişkiyi
göstermektedir.4

Proje faaliyetlerinde, logo
kullanılırken “Bu proje Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse
edilmektedir.” ibaresinin de
eklenmesi gerekmektedir.5

Projeler çerçevesinde, proje
uygulayıcılarının kendi logolarını
da kullanmaları mümkündür.
Ancak, AB-Türkiye işbirliği
logosu hangi çıktıda kullanılırsa
kullanılsın, büyüklük açısından
diğer logolara kıyasla en az iki
katı büyüklüğünde olmalı, göze
çarpacak şekilde ve tüm diğer
logolardan ayrı olarak
sergilenmelidir.

İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı çerçevesinde
yürütülen projelerde, operasyon
faydalanıcısı kurum logoları ile
birlikte İKG PRO ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
logolarının da kullanılması
zorunludur. Bu logolar da, AB–
Türkiye işbirliği logosundan
açıkça ayrı bir şekilde ve bu
logonun en fazla yarısı kadar
büyüklükte olmalıdır. İKG PRO
ve ÇSGB logoları sırasıyla sol alt
ve sağ alt köşelerde
bulunmalıdır. Hibe projelerinde
ise hibe faydalanıcılarının
logoları İKG PRO ve ÇSGB
logolarının yarısı kadar
büyüklükte kullanılmalıdır. 

Diğer
bir kural ise, yayın olarak
hazırlanan materyallerde feragat
ibaresinin bulunmasıdır. Bu
çerçevede, yayımlanacak
bilgilendirme materyallerinde
“Bu yayın Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin mali
katkısıyla hazırlanmıştır. Bu
yayının içeriğinden yalnızca
<hazırlayanın/yüklenicinin/uygul
ama ortağının adı> sorumludur
ve bu içerik hiçbir şekilde
Avrupa Birliği veya Türkiye
Cumhuriyeti'nin görüş ve
tutumunu yansıtmamaktadır.”
şeklindeki feragat yazısı
bulunmalıdır.

Bu görünürlük ilkelerine uymak,
tüm proje yürütücülerinin
sorumluluğudur. Avrupa Birliği
görünürlük ilkelerine ilişkin
sorularınız için Başkanlığımız e-
posta adresine (info@ikg.gov.tr)
yazabilirsiniz. 

1- Ayrıntılı bilgi için www.ikg.gov.tr 

2- Ayrıntılı bilgi için
http://www.avrupa.info.tr/fileadmin/Co
ntent/Files/communication_and_visibil
ity_manual_en_2009.pdf 

3- Ayrıntılı bilgi için
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/d
ocument.do?nodeNumber=2.3.5&loc
ale=en 

4- Ayrıntılı bilgi için
http://avrupa.info.tr/tr/ab-mali-
destegi/goeruenuerluek-ilkeleri.html 

5- Ayrıntılı bilgi için
http://avrupa.info.tr/fileadmin/Content/
Files/File/FUNDING/VisibilityGuideline
s_Oct11_TR.pdf
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Bu proje Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse
edilmektedir.
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2014-2010 / IPA II Dönemi: IPA I’in
devamı niteliğinde olan bu süreçte
Avrupa Birliği bazı yapısal
değişikliklere gitti. “Bileşen” temelli
yapı terk edilerek “sektörel”
yaklaşım benimsendi.  Türkiye’ye
bu dönem için toplam 4.453,9
milyar Avro kaynak tahsis edildi.
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi Başkanlığı bu dönemde,
“İstihdam, İnsan Kaynaklarının
Gelişimi ve Sosyal Politikalar”
sektöründen sorumludur.

2014-2010 / IPA II Period: In
this follow-up period to IPA I,
the EU underwent some
structural changes. The
element-based structure was
abandoned and the sectoral
approach was adopted. In
line with this change, Turkey
was allocated a total of
4.453,9 billion EUR

2007-2013 / IPA I Period: In this period,
Turkey was allocated 4.8 billion EUR of
resources for “Transition Assistance and
Institution Building”, “Cross-border Co-
operation”, “Regional Development”,
“Human Resources Development” and
“Rural Development”. Hundreds of
projects in various fields were carried out
when national contributions were added to
these resources. On behalf of the Ministry
of Labour and Social Security, the
Directorate of European Union and
Financial Assistance was made
responsible for managing the “Human
Resources Development” component.

2007-2013 / IPA I Dönemi: Bu dönemde
Türkiye’ye, “Geçiş Dönemi Desteği ve
Kurumsal Yapılanma”, “Sınır Ötesi İşbirliği”,
“Bölgesel Kalkınma”, “İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi” ve “Kırsal Kalkınma (IPARD)”
bileşenleri için 4.8 milyar Avro kaynak
tahsis edildi. Ulusal katkıların da
eklenmesiyle daha da büyüyen bu
kaynaklarla, çok farklı alanlarda yüzlerce
proje hayata geçirildi. Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar  Dairesi Başkanlığı, T.C. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına, “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi” bileşeninin
idaresinden sorumlu kılındı. 

11 Temmuz 2008: “Türkiye,
Avrupa Birliği ile IPA “Çerçeve
Anlaşması”nı imzaladı. 

11 July 2008: Turkey signed
the IPA “Framework
Agreement” with the EU. 

2007:   Avrupa Birliği, aday
ülkelere sağladığı mali
destekleri “Katılım Öncesi
Yardım Aracı” (IPA) adı
altında, tek çatıda topladı. 

2007:   The EU collected all
financial support to
candidate countries under
the name “Instrument for
Pre-Accession Assistance”
(IPA) 

3 .10 .2005
2007

11. 07.2008
2007-2013

2014-2010

03 October 2005: Turkey started accession
negotiations with the EU. To support the necessary
reforms for full membership, the provided financial
support changed in quality and quantity. Legal and
administrative changes started with the negotiation
process for compliance with the EU in a variety of
areas from agriculture and energy to public health
and transportation, affecting many sectors of society.
Consequently, the amount of financial support was
also increased dramatically. 

3 Ekim 2005: Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine
başladı. Tam üyelik için gerekli reformları
desteklemek üzere, sağlanan mali yardımların nitelik
ve niceliği de değişti. Tarımdan enerjiye, halk
sağlığından ulaşıma çok farklı alanlarda AB’ye
uyumu amaçlayan müzakere süreciyle, toplumun
pek çok kesimini etkileyen yasal ve idari değişiklikler
başladı. Dolayısıyla, sağlanan mali yardımların
miktarında  da ciddi artış oldu. 
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Türkiye’nin AB ile Mali İşbirliği Tarihi /History of
Turkey’s Financial Cooperation with the EU
Türkiye, 1963 yılından bu yana, Avrupa ile bütünleşme yolunda adımlar atmaktadır. 12 Eylül 1963
tarihinde Ankara'da, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında imzalanan ortaklık
anlaşmasıyla başlayan bu süreç, bazı dönemlerde yaşanan sorunlara rağmen hiç kesilmemiştir. Ankara
Anlaşması’nın imzalanmasından bu yana Türkiye, Avrupa’nın sağladığı çeşitli mali yardımlardan da
faydalanmıştır. Bu işbirliğinin belli başlı aşamaları bu bölümde sunulmaktadır.

Turkey has been on the road to integration with the EU since 1963. This period, beginning with the
Partnership Agreement, signed between Turkey and the European Economic Community (EEC) on 12
September 1963 in Ankara, has never stopped despite some occasional problems. Since the Ankara
Treaty was signed, Turkey has benefited from various financial support that Europe has provided. You can
find the main stages of this cooperation in this part.

Adaylık
Öncesi Dönem
(1964-1999)

Pre-
Candidateship
Era (1964-
1999)

12 Eylül
1963:
Ankara
Anlaşması

12
September
1963:
Ankara
Treaty

1 Ocak
1996: 
Gümrük
Birliği
yürürlüğe
girdi. 

1964–1995:   In the
period between the
Ankara Treaty and
1996, Turkey benefited
from financial aid
through “financial
protocols”. 

1964–1995:   Ankara
Anlaşması’ndan 1996
yılına kadar olan
dönemde Türkiye,
yardımlardan “mali
protokoller” aracılığıyla
yararlandı. 

1 January
1996: The
Customs
Union was
put into
effect. 

10-11 Aralık 1999:
Helsinki
Zirvesi’nde
Türkiye’nin tam
üyelik için adaylığı
tescil edildi. 

10-11 December
1999: Turkey’s full
membership
candidacy was
announced at the
Helsinki Summit. 

1996–1999:   Gümrük
Birliği’nin oluşturulmasından
adaylık statüsü kazanılana
kadar olan dönemde mali
yardımlar, Gümrük Birliği’ne
bağlı yeni ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik olarak
düzenlendi. 

1996–1999:   The financial
support during the period
between forming the
Customs Union and obtaining
the candidate status was
adjusted in order to meet new
requirements related to the
Customs Union. 

2000-2006: In this period, Turkey
started to benefit from funding in the
form of grants within a sole framework.
In accordance with this framework,
Turkey was predicted to receive 177
million EUR per annum through
projects to be able to realize legal and
institutional adjustments. Between 2002
and 2006, Turkey used funding of
approximately 1.3 billion EUR for a total
of 164 projects. 

2000-2006: Bu dönemde Türkiye, hibe
nitelikli fonlardan tek bir çerçeve altında
yararlanmaya başladı. Buna göre,
Türkiye'ye adaylık sürecindeki yasal ve
kurumsal düzenlemeleri yapabilmesi
için projeler yoluyla yıllık 177 milyon
Avro verilmesi öngörüldü. 2002-2006
döneminde Türkiye yaklaşık 1,3 milyar
Avroluk fonu toplam 164 proje için
kullandı. 

17 Aralık 2004: Brüksel
Zirvesi’nde, Türkiye'nin siyasi
kriterleri yeterli ölçüde karşıladığı
belirtilerek 3 Ekim 2005 tarihinde
müzakerelere başlanması
önerildi. 

17 December 2004: In the
Brussels Summit, Turkey was
found to have adequately
satisfied political criteria, and the
start of negotiations on 3 October
2005 was recommended.

1964-1999

1964-1995
1996

1996–1999
2000-2006

17.12 .2004
10-11. 12.1999

1963



“Hedefimiz,
insanımız için daha
iyi yaşam koşulları
sağlamak”
“Ulusal Temel Yetişkin
Becerileri Stratejisi” açılış
toplantısı 22 Kasım 2016
tarihinde Ankara’da
gerçekleştirildi. Toplantıda
konuşan Avrupa Birliği ve
Mali Yardımlar Dairesi
Başkan V. Burak Çağatay
Doğan, Ulusal İstihdam
Stratejisi ve 10. Kalkınma
Planı’na değinerek,
“Hazırlanan programlar ve
strateji belgeleri ışığında
daha fazla insanımızın daha
iyi yaşam koşullarına
kavuşmasını sağlayacak
düzenlemeleri yapmaya, öte
yandan iş gücünün niteliğini
geliştirecek ve iş gücüne
katılımı artıracak
uygulamalara ağırlık
vermeye devam edeceğiz.
Bu gibi uygulamalarla
ekonominin istihdam
yaratma kapasitesinin de

the meeting, addressed the
National Employment
Strategy and 10th
Development Plan and said,
“We will continue forming
regulations that will help
more of our people have
better working conditions,
while improving the quality
of the labour force and
highlighting the
implementations that will
increase participation within
it. We believe with
implementations like this,
that the economy’s capacity
to create employment will
increase”. The Directorate of
European Union and
Financial Assistance, Head
of Department, Uğur Güneş,
said that, “We believe that
the National Strategy for
Basic Adult Competencies
will be a guide for us by
laying out the current status
of our country with regard to
social, scientific and
informatic skills and will
provide us with actions to
enhance conditions.” 

artacağına inanıyoruz” dedi.
Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Daire Başkanı Uğur Güneş
ise, “Ulusal Temel Yetişkin
Becerileri Strateji Belgesi’nin
sözel, sayısal ve bilişim
becerileri eksenlerinde
ülkemizdeki mevcut durumu
ortaya koyan ve bu durumun
geliştirilmesine yönelik
eylemler sunarak, bizlere
rehberlik edecek bir kaynak
olacağına inanıyoruz” diye
konuştu. 

“Our target is to
provide better living
conditions for our
people”
The “National Strategy for
Basic Adult Competencies”
opening meeting was held
on 22 November 2016 in
Ankara. Acting Director of
the Directorate of European
Union and Financial
Assistance, Burak Çağatay
Doğan, in his speech during
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Video için: https://www.youtube.com/watch?v=ZzJ9-S3kgkQ
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Ankara’da
girişimcilik yoluyla
gençlerin istihdamı
artırılacak
Ankara'nın girişimcilik
ekosistemine uluslararası
ölçekte dinamizm kazandırması
amacıyla tasarlanan “Ankara'nın
Girişimcilik Ekosisteminin
Geliştirilmesi Suretiyle Genç
İstihdamının Artırılması için
Teknik Yardım Projesi”
kapsamında "Girişimcilik
Merkezi" kurulacak. 

Projenin açılış konferansı, 25
Ekim 2016 tarihinde Ankara’da
yapıldı. Konferansın açılış
konuşmalarını operasyon
faydalanıcısı adına Ankara
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Arif Şayık, Sözleşme Makamı
adına Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkan V.
Burak Çağatay Doğan ve
Avrupa Birliği adına AB Türkiye
Delegasyonu Ekonomik ve
Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı
François Begeot yaptı. 

Konferansta girişimcilik üzerine
çeşitli oturumlar düzenlendi.
Ankara’da genç istihdamının
artırılmasını hedefleyen projenin
faaliyetleri, girişimcilik
ekosisteminin iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi için bu ekosistemi
besleyen unsurların
desteklenmesine odaklanıyor.
Böylece, Ankara’nın sahip
olduğu yetişmiş insan kaynağı
profili, katma değer yaratacak
girişimcilik alanlarına
yönlendirilerek, genç
istihdamının artırılması
sağlanacak. Proje faaliyetleri,
Ankara’nın girişimcilik
ekosisteminin uluslararası
ölçekte dinamizm kazanmasına
destek amacıyla tasarlandı.
Projenin önemi çıktılarından biri
olarak planlanan, Ankara
Kalkınma Ajansı bünyesinde
kurulacak olan “TechAnkara
Girişimcilik Merkezi”, “Girişim
Destek Ofisi ve Girişimci
Kuluçka Merkezi” olarak hizmet
sunacak. Proje kapsamında ilk
olarak, Ankara’nın ve
Türkiye’nin girişimcilik

ekosisteminin ihtiyaçlarını
belirlemek üzere mevcut durum
analizi yapıldı. Buna dayanarak,
özgün eğitim programları,
rehber kitapçıklar, internet
portalı, Web TV gibi
girişimcilerin kullanımına
sunulacak etkili araçlar da
geliştiriliyor.

Haziran 2016’da başlayan proje
27 Ekim 2017 tarihinde
sonlanacak. Proje, Ankara
merkez ve 25 ilçeyi kapsıyor. 

Proje hakkında detaylı bilgiye,
www.girisimci.ankaraka.org.tr/
adresinden ulaşılabilir.

Youth Employment
will be increased
through
entrepreneurship in
Ankara 
An “Entrepreneurship Centre”
will be founded within the
scope of “Technical Assistance
Project for Promoting Youth
Employment through
Developing Ankara’s
Entrepreneurship Ecosystem”
designed to give an
international level of dynamism
to Ankara’s entrepreneurship
ecosystem. 

The opening conference of the
project was held on 25 October
2016 in Ankara. The opening
speeches were given by a
variety of attendees: Ankara
Development Agency General
Secretary, Arif Şayık, on behalf
of the Operation Beneficiary:
The Directorate of European
Union and Financial Assistance
Deputy Director, Burak Çağatay
Doğan, on behalf of Contracting
Authority, and the EU

Delegation to Turkey Head of
Economic and Social
Development, François Bégeot,
on behalf of the European
Union. 

During the conference, several
sessions were held on the topic
of entrepreneurship. The
operations of the project, aimed
at increasing youth employment
in Ankara, focus on supporting
the elements feeding this
ecosystem to improve and
develop the entrepreneurship
ecosystem. Thus, the quality
human resource profile of
Ankara will be directed towards
entrepreneurship fields which
can generate added value,
which will help increase youth
employment. Project operations
were designed to help Ankara’s
entrepreneurship ecosystem
gain an international level of
dynamism. “TechAnkara
Entrepreneurship Centre",
designed as an important
output of the project, will be
founded within the body of the
Ankara Development Agency,
and will serve as an
“Entrepreneurship Support
Office and Entrepreneur
Preparation Centre.” Initially,
within the scope of the project,
a status analysis was carried
out to determine the needs of
Turkey’s entrepreneurship
ecosystem. Based on the
analysis, effective tools such as
authentic education
programmes, manuals, an
internet portal, and Web TV are
being developed to be made
available to entrepreneurs.

The project will start in June
2016 and will end on 27
October 2017. The project
includes Ankara’s centre and
25 districts. 

You can access detailed
information about the project at
www.girisimci.ankaraka.org.tr/
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Removing barriers
with the Vocational
Rehabilitation
Centre
The first testing “Vocational
Rehabilitation Centre” is
being opened within the
scope of “Technical
Assistance for Increasing the
Employability of People with
Disabilities Project” carried
out by the Hacettepe
University Graduate School
of Health Sciences,
Department of Occupational
Therapy. 

Within the scope of the
project, the “Informational
Meeting for Stakeholders,
People with Disabilities and
Their Families” was held in
Ankara on 18-19 October
2016. On behalf of the
operation beneficiary,
Hacettepe University
Graduate School of Health
Sciences Department of
Occupational Therapy,
Department Head Prof. Dr.
Hülya Kayıhan, in her
opening remarks, stated that
the main purpose of the
project was to take a step
towards removing the
obstacles against the
employability of the
disabled. 

“We should make
adjustments that will
develop skills”
“If we want individuals to
work, and to enhance their
success and productivity in
the workplace, we should
make adjustments that will
help them develop and use
their skills, instead of giving
meaningless support,” said
Dr. Kayıhan, and added that
they would set a precedent
by making use of and

strengthening the labour
capacity, and by establishing
an “Occupational
Rehabilitation Centre”. Dr.
Kayıhan said that experts
from various disciplines
would work in the centre and
that individuals from a range
of professions would take
part. She also said it was
nice that the opening of the
centre coincided with the
Occupational Therapy
Department starting to
educate licenced
professionals, and added
that they aimed to integrate
the Occupational Therapy
Department’s knowledge
and skills with other
disciplines.  

“Vocational training and
employment
mobilisation is in action”
Following Senior Education
Expert Özden Aslan’s
presentation entitled
“Preparation Training for
Workplace for the Disabled”,
Uğur Güneş, Head of
Department from the
Directorate of European
Union and Financial
Assistance gave a speech
on behalf of the Contracting
Authority. Mr. Güneş said
that the Ministry of Labour
and Social Security had put
vocational training and
employment mobilisation
into action to train
individuals who meet
international standards, and
who have the abilities and
the qualities required by the
labour force in Turkey. Mr.
Güneş expressed that one of
the most important
principles of this mobilisation
was social inclusion, and he
went on to say the most
important target group of
social inclusion was the
disabled. 

“700 thousand citizens
received service within
the scope of 800
projects”
Mr. Güneş said that the
Ministry of Labour and
Social Security supports
several projects within the
national budget, as well as
through EU funds and that
the “Technical Assistance for
Increasing the Employability
of People with Disabilities
Project” is within this
context. Mr. Güneş
expressed that 500 projects
were funded with a budget
of 509 million EUR within the
scope of IPA I between 2007-
2013, and suggested that
700 thousand citizens
benefited from these
projects. Mr. Güneş stated
that the resources allocated
during IPA II (2014-2020)
would be used for
employment, education and
social inclusion sectors. 

The “Technical Assistance
for Increasing the
Employability of People with
Disabilities Project” is being
implemented within the
scope of the Human
Resources Development
Operational Programme, co-
financed by the EU and the
Republic of Turkey. The
purpose of the project,
which started on 16
November 2015, is to
improve labour capacity,
motivation, productivity, job-
hunting skills and social
skills to increase
employment of the disabled
and to facilitate their access
to the labour force. 

You can access detailed
information about the project
at
http://hacettepemeslekireha
bilitasyon.org.tr/. 
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Mesleki
Rehabilitasyon
Merkezi ile engeller
kalkıyor
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ergoterapi Bölümü
tarafından yürütülen, “Engelli
Bireylerin İstihdam
Edilebilirliğinin Artırılması için
Teknik Yardım Projesi”
kapsamında Türkiye’nin ilk
ve pilot “Mesleki
Rehabilitasyon Merkezi”
açılıyor. 

Proje kapsamında,
“Paydaşları, Engelli Bireyleri
ve Aileleri Bilgilendirme
Toplantısı”, 18-19 Ekim 2016
tarihlerinde Ankara’da
yapıldı. Operasyon
faydalanıcısı adına
toplantının açılış
konuşmasını yapan, HÜ SBF
Ergoterapi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hülya Kayıhan,
projenin ana amacının
engelli bireylerin istihdam
edilebilirliğinin önündeki
engelleri kaldırmak için
bilimsel bir adım atmak
olduğunu söyledi. 

“Becerileri geliştirecek
düzenlemeler
yapmalıyız”
“Kişilerin iş hayatına
girmelerini, işteki başarı ve

üretkenliklerini artırmalarını
istiyorsak onlara gereksiz
yardımlar değil, becerilerini
geliştirmelerine ve
kullanabilmelerine yardımcı
olacak düzenlemeler
yapmalıyız” diye konuşan
Kayıhan, çalışma
kapasitesini değerlendirme
ve güçlendirme alanında bir
ilki gerçekleştirerek, “Mesleki
Rehabilitasyon Merkezi”
kuracaklarını ifade etti.
Kayıhan, bu merkezde farklı
disiplinlerden gelen
uzmanların çalışacağını,
psikolog, fizyoterapist,
hekim, sosyal hizmet uzmanı
gibi pek çok meslek
grubundan kişinin görev
alacağını belirtti. 

“Mesleki eğitim ve
istihdam seferberliği
yürütülüyor”
Sözleşme Makamını temsilen
Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi - Daire
Başkanı Uğur Güneş bir
konuşma yaptı. Güneş,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın, hem
uluslararası standartlara
uygun hem de Türkiye’deki
işgücü piyasasının talep
ettiği yetenek ve niteliklere
sahip bireylerin yetiştirilmesi
ve kayıtlı istihdamın
artırılması amacıyla “mesleki
eğitim ve istihdam
seferberliği” yürüttüğünü
söyledi. Bu seferberliğin en

önemli ilkelerinden birinin
sosyal kapsayıcılık olduğunu
ifade eden Güneş, sosyal
kapsayıcılığın en önemli
hedef gruplarından birinin de
engelli bireyler olduğunu
belirtti. 

“800 proje kapsamında
700 bin vatandaş hizmet
aldı”
Güneş, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın ulusal
bütçenin yanı sıra, AB
fonlarıyla da desteklediği
projeler olduğunu
kaydederek, “Engelli
Bireylerin İstihdam
Edilebilirliğinin Artırılması İçin
Teknik Yardım Projesi”nin de
bu kapsamda olduğunu
söyledi. 2007-2013
döneminde IPA I
kapsamında 509 milyon
Avroluk bütçe ile 500
projenin finanse edildiğini
belirten Güneş, bu projeler
yoluyla 700 binden fazla
vatandaşa ulaşıldığını
aktardı. 

“Engelli Bireylerin İstihdam
Edilebilirliğinin Artırılması için
Teknik Yardım Projesi”,
Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuryeti tarafından
finanse edilen “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı”
kapsamında yürütülüyor. 16
Kasım 2015 tarihinde
başlayan proje ile, “engelli
bireylerin istihdamını
arttırabilmek ve işgücü
pazarına ulaşabilmelerini
kolaylaştırmak için çalışma
kapasitesini, motivasyonu,
üretkenliği, iş arama
becerilerini ve sosyal
becerilerini arttırmak”
hedefleniyor. 

Proje hakkında ayrıntılı bilgi,
http://hacettepemeslekireha
bilitasyon.org.tr/ adresinden
edinilebilir.
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Employer and
employee come
together in the
same project
The opening and introductory
meeting of the “Increasing
Adaptability of Employees and
Employers with a Social
Dialogue Approach” Technical
Assistance Project,
implemented  by HAK-İŞ Trade
Union Confederation and
Independent Industrialists’ and
Businessmen’s Association
(MÜSİAD) and co-financed by
the European Union and the
Republic of Turkey, was held on
1 November 2016 in Ankara.
The Minister of Labour and
Social Security, Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, Hak-İş General
Director, Mahmut Arslan,
MÜSİAD General Director, Nail
Olpak and EU Delegation to
Turkey Head of Economic and
Social Development, François
Bégeot attended the meeting. 

Our Minister Dr. Mehmet
Müezzinoğlu expressed that
this project made him both
happy and sad. Minister
Müezzinoğlu said that he was
happy to hear the speeches of
HAK-İŞ and MÜSİAD directors
and that he was sad to know
that these two institutions had
never worked on a project
together before, although they
shared the same values.
Minister Müezzinoğlu
highlighted the importance of
the project being promoted,
and said: “I congratulate both
institutions, both advocating
law and justice, for bringing to
life a social dialogue project
that will improve their own
rapport, communication and
productivity.” Minister
Müezzinoğlu carried on to say:
“We prefer to see the employer
and the employee as a unity.
You can’t have an employer
without employees. You can’t
have it the other way around. It
is our duty to carry the justice

and rapport between the
employer and the employee,
just as it is with the limbs of the
body to its centre. In this sense,
I respect and value the stances
of both MÜSİAD and HAK-İŞ
Directors.

“We try to negotiate
instead of arguing”
HAK-İŞ General Director,
Mahmut Arslan, in his speech
where he expressed their wish
to develop social dialogue,
said, “We’re trying to implement
our new union approach by
speaking with scientific rights
instead of slogans, negotiating
instead of arguing, caring about
the social dialogue and
protesting. Of course, it’s
meaningful and important to be
on the streets and to use our
democratic rights to protest.
However, we should also amass
our willpower, knowledge and
experience, and seek new
horizons to solve the current
problems.

“A human being is not a
resource, but an asset”
MÜSİAD Director, Nail Olpak,
stressed that dialogue was a
two-way process and that the
rapport between the employee
and the employer was a factor
which accelerates the
development, as well as an
indicator of the development
level. Mr. Olpak expressed that,
as MÜSİAD, they believe that a

human being is not a resource
but an asset, and that an
economic system based on this
principle would be a more
righteous one. 

The “Increasing Adaptability of
Employees and Employers with
a Social Dialogue Approach”
Technical Assistance Project,
carried out within the scope of
the Human Resources
Development Operational
Programme, is based on the
idea that a knowledge-based
economy approach with a
capacity of sustainable
economic growth would
provide better job opportunities
and social cohesion, and aims
to improve the rapport and the
skills of the employees,
employers and their
representatives through more
investment in human resources.
The events of the 20-month-
long project are expected to
reach around 8,000 people. 

You can access detailed
information about the project at
http://isciveisverenuyumu.com. 
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İşçi ve işveren aynı
projede buluştu   
Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse
edilen, Hak İşçi Sendikalar
Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile
Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (MÜSİAD) birlikte
yürüttüğü “İşçi ve İşverenlerin
Uyum Kapasitelerinin Sosyal
Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması
Teknik Yardım Projesi”nin açılış
ve tanıtım toplantısı, 1 Kasım
2016 tarihinde  Ankara’da
yapıldı. Toplantıya, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu, Hak-İş
Genel Başkanı Mahmut Arslan,
MÜSİAD Genel Başkanı Nail
Olpak ve Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Ekonomik ve
Sosyal Kalkınma Bölüm
Başkanı François Begeot katıldı. 

Bakanımız Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, bu projenin
kendisini hem mutlu ettiğini
hem de hüzünlendirdiğini
söyledi. HAK-İŞ ve MÜSİAD
başkanlarını dinleyince mutlu
olduğunu belirten Bakan
Müezzinoğlu, şimdiye kadar bu
iki kurumun ortak bir proje
yürütmemiş olmalarından da
hüzünlendiğini belirtterek,
“dünyayı aynı şekilde algılayan
ve aynı medeniyet değerlerine
sahip olan HAK-İŞ ile
MÜSİAD'ın şimdiye kadar ortak
proje yürütmemesinin bir
eksiklik olduğunu” ifade etti.
Bakan Müezzinoğlu, tanıtımı
yapılan projenin bu anlamda
önemine değindi. Bakan
Müezzinoğlu sözlerini, “Özü
itibariyle hak ve adalet diyen bir

anlayışın iki mensubunun kendi
aralarında uyumu, iletişimi,
verimliliği artıracak bir sosyal
diyalog projesini hayata
geçirmiş olmalarını tebrik
ediyorum” diye sürdürdü.
Bakan Müezzinoğlu sözlerine
şöyle devam etti: “İşçi ve
işveren arasındaki ikiliği değil,
birlikteliği gören bir anlayışın
mensubuyuz. İşveren, işçisiz
olamaz. İşçi de işverensiz
olamaz. Sağ ve sol ayağın
uyumundaki hakkaniyet ve
adalet neyse, işçi ve işveren
arasındaki hakkaniyeti ve
uyumu merkeze taşıyabilme
yine bizim görevimiz ve
sorumluluğumuzdur. Bu
anlamda gerek MÜSİAD
başkanımızın gerekse HAK-İŞ
başkanımızın duruşlarına değer
veriyorum, saygı duyuyorum.”

“Kavga etmek yerine
oturup  müzakere
etmeye çalışıyoruz”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan da, sosyal diyaloğu
geliştirmek istediklerini belirttiği
konuşmasında, “Sloganlarla
konuşmak yerine, bilimsel
verileri esas alarak konuşmak,
kavga etmek yerine oturup
müzakere etmek, sosyal
diyaloğu önemsemek, sorunları
çözmek amacıyla meydanlara
çıkmak konusundaki yeni
sendikal yaklaşımlarımızı
işletmelerimizde elimizden
geldiği kadar yerleştirmeye
çalışıyoruz. Tabi ki sokaklarda,
meydanlarda olmak,
demokratik şekilde
özgürlüklerimizi kullanarak,
tepkilerimizi de ortaya koymak

son derece anlamlı ve önemli.
Ancak sadece meydanlarda
değil, aynı zamanda masalarda
da olup meseleleri çözebilecek
iradeyi, bilgi birikimini,
tecrübeyi, yeni ufukları elde
etmemiz gerekiyor" dedi.

“İnsan bir kaynak değil
bir kıymet”
Diyaloğun iki taraflı bir eylem
olduğuna vurgu yapan MÜSİAD
Başkanı Nail Olpak da, işçi ile
işveren arasındaki uyumun hem
kalkınmayı hızlandıran bir etken
hem de kalkınma düzeyini
gösteren bir işaret olduğunu
kaydetti. MÜSİAD olarak insanın
bir kaynak değil bir kıymet
olduğu ilkesini benimsediklerini
belirten Olpak, bu ilkeden
hareketle kurulacak iktisadi bir
düzenin daha doğru olduğuna
inandıklarını söyledi. 

İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında
gerçekleştirilen “İşçi ve
İşverenlerin Uyum
Kapasitelerinin Sosyal Diyalog
Yaklaşımıyla Artırılması Teknik
Yardım Projesi”, “sürdürülebilir
ekonomik büyüme kapasitesine
sahip bilgi temelli ekonomiye
geçiş yaklaşımı ile daha iyi iş
imkanları ve sosyal bütünlük
sağlanacağı fikrini” temel alıyor.
20 ay süreli proje kapsamında
yürütülecek etkinliklerle yaklaşık
8,000 kişiye ulaşılması
planlanıyor. 

Proje hakkında daha ayrıntılı
bilgiye,
http://isciveisverenuyumu.com
adresinden ulaşılabilir. 
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Unregistered
employment
target: 15%
Mehmet Selim Bağlı,
Director of Social Security
Institution (SSI), said
during the closing of the
“Technical Assistance
Project for Promoting
Registered Employment
Through Better Guidance
and Inspection” (PRE II)
Programme that they
were aiming to reduce
unregistered employment
to 15% with the work
performed.

The closing ceremony of the
“Technical Assistance
Project for Promoting
Registered Employment
Through Better Guidance
and Inspection” (PRE II) was
held on 6 October 2016 in
Ankara. Social Security
Institution Director, Mehmet
Selim Bağlı, said that they
were aiming to reduce
unregistered employment,
currently at 30%, to
15%.Expressing that
structural and institutional
reforms could not single-
handedly fight unregistered
employment, Bağlı carried
on to say, “We realize that a

dramatic cultural change, a
change of understanding
and increased awareness is
necessary to reach 15%.”
Bağlı said that SSI did not
only combat unregistered
employment through
regulations, inspections and
dire measures, but that
through PRE II they were
able to change the
understanding of
unregistered employment
and raise awareness.

“We understand Turkey’s
struggle”
The EU Delegation to
Turkey’s Head of Economic
and Social Development,
François Bégeot, also
stressed that unregistered
employment affected all
citizens’ lives, and said that it
cost both the employees and
the state dearly. Bégeot said
that the EU also had an
unregistered employment
problem and stated, “We are
going through the same
problem, so we understand
Turkey’s struggle and we
support it. Turkey hosts
around 2.7 million Syrians.
No other country has
accepted this many people,
but Turkey opened its arms
to Syrians even though they
bring an unregistered
employment problem with
them.” 

Registered employment
should be encouraged
The Deputy Undersecretary
of Ministry of Labour and
Social Security, Kürşad Arat,
stated that unregistered
employment meant being
unregistered in the SSI. Mr.
Arat underlined the
importance of effective
guidance and inspection in
eliminating unregistered
employment, and stressed
that it could be decreased
through eliminating its
causes and encouraging
registered employment.
Deputy Undersecretary Mr.
Arat said that the SSI placed
emphasis on fighting
unregistered employment
and said that the regulations
that made flexible working
conditions possible would
help SSI decrease the
unregistered employment
rate, especially in
agriculture.

The “Technical Assistance
Project for Promoting
Registered Employment
Through Better Guidance
and Inspection” (PRE II)
whose main purpose is to
increase the  registered
employment rate, was
carried out within the scope
of the Human Resources
Development Operational
Programme. 
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Kayıt dışı
istihdamda
hedef:
Yüzde 15
Etkin Rehberlik ve
Denetim Yoluyla Kayıtlı
İstihdamın Teşviki için
Teknik Yardım Projesi'nin
(KİTUP II) kapanış
programına katılan Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK)
Başkanı Mehmet Selim
Bağlı, yürütülen
çalışmalarla istihdamdaki
kayıt dışılık oranını yüzde
15 seviyelerine düşürmeyi
hedeflediklerini söyledi.

Etkin Rehberlik ve Denetim
Yoluyla Kayıtlı İstihdamın
Teşviki için Teknik Yardım
Projesi'nin (KİTUP II) kapanış
töreni, 6 Ekim 2016 tarihinde
Ankara’da yapıldı. Törende
konuşan Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) Başkanı
Mehmet Selim Bağlı, bugün
yüzde 30’larda olan kayıt dışı
istihdam oranını yüzde 15’e
çekmeyi hedeflediklerini
ifade etti. Yapısal ve
kurumsal dönüşümlerle kayıt
dışı istihdamla mücadelede
bir seviyeye kadar
gelinebildiğini aktaran Bağlı
sözlerini, “Yüzde 15'leri
yakalayabilmek için çok
ciddi bir kültürel değişimi, bir
algı değişimini, bir
farkındalığı oluşturmanın
gerekli olduğunu biliyoruz"
diye sürdürdü. SGK'nın kayıt
dışı istihdamla sadece
mevzuat, denetim ve sert
yöntemlerle mücadele
etmediğini anlatan Bağlı,
KİTUP II sayesinde kayıt
dışıyla mücadelede algı
değişikliği ve farkındalık
yöntemlerini de kullanmaya
başladıklarını söyledi.

“Türkiye’nin
mücadelesini anlıyoruz”
AB Türkiye Delegasyonu
Ekonomik ve Sosyal
Kalkınma Bölümü Başkanı
François Begeot da, kayıt
dışı istihdamın bütün
vatandaşların hayatını
etkilediğine işaret ederek,
kayıt dışı istihdam nedeniyle
hem çalışanların hem de
devletin büyük kayıplara
uğradığını vurguladı. AB'nin
de kayıt dışı istihdam sorunu
yaşadığını anlatan Begeot,
"Aynı problemi biz de
yaşadığımız için Türkiye'nin
mücadelesini anlıyoruz ve
destekliyoruz. Türkiye'de
yaklaşık 2,7 milyon Suriyeli
var. Dünyada hiçbir ülke bu
sayıda insanı almadı ama
Türkiye, kayıt dışı istihdam
problemini beraberlerinde
getirmelerine rağmen,
Suriyelilere kucak açtı" diye
konuştu. 

Kayıt işçilik teşvik
edilmeli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Kürşad Arat da,

kayıt dışı istihdamın, SGK'ya
kayıtlı olmama durumu
olarak tanımlandığını söyledi.
Kayıt dışı istihdamın ortadan
kaldırılmasında etkin
rehberlik ve denetimin
önemine dikkati çeken Arat,
kayıt dışı çalışmaya sebep
olan nedenlerin ortadan
kaldırılması ve kayıt içiliğin
teşvik edilmesiyle kayıt dışı
istihdamın düşürüleceğini
vurguladı. SGK'nın kayıt dışı
istihdamla mücadeleye
büyük önem verdiğini ifade
eden Müsteşar Yardımcısı
Arat, esnek çalışmaya imkan
sağlayan düzenlemenin
özellikle tarım sektöründeki
kayıt dışılık oranın
düşürülmesinde SGK'nın
elini güçlendireceğini
kaydetti.

Temel hedefi, kayıtlı istihdam
du�zeyini yu�kseltmek olan
“Etkin Rehberlik ve Denetim
Yoluyla Kayıtlı İstihdamın
Teşviki için Teknik Yardım
Projesi”, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında
gerçekleştirildi.

Kapanış töreninde kayıt dışı istihdam konulu resim
yarışmasında dereceye giren 7 ilkokul öğrencisine
ödülleri verildi.
7 elementary school students, who were successful in
the art contest on unregistered employment, received
their prizes.
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The Giresun Governor,
Hasan Karahan, Ordu
Governor, İrfan Balkanlıoğlu,
Eastern Black Sea
Development Agency
(DOKA) Project
Implementation and
Development Unit Director,
Mehmet Bozdoğan, and
Economic and Social
Development Sector Deputy
Director of Delegation of the
European Union to Turkey,
Andrea Vera, participated in
the meeting.

Head of the Human
Resources Development
Operational Programme,
Kürşad Arat, pointed out the
importance of the projects
for increasing employment,
and said, “One of our most
important priorities is to
increase employment in our
country, where the working
population is high. If we
cannot succeed in
increasing employment, we
will face an unemployment
problem. Carrying out
projects to increase the
participation rate of women
in the labour force is crucial.
I wish the best for this
project.”

The GATE project, co-
financed by the EU and
Turkey within the scope of
the Human Resources
Development Operational
Programme, aims to form a
sustainable vocational
training, entrepreneurship
and employment mechanism
in the ready-made garment
industry for women who are
excluded from the labour
force, and/or work as a
seasonal family workers. It is
hoped that 400 women will
benefit from the
entrepreneurship trainings in
this project, where Eastern
Black Sea Development
Agency (DOKA) is an
operation beneficiary. The
project is implemented in
Ordu and Giresun.

Hazır giyim sektörü
kadınlarla
güçlenecek
Hazır Giyim Sektöründe
Kadınlara Yönelik Eğitim ve
Girişimcilik Hareketi Teknik
Yardım Projesi kapsamında,
400 kadının girişimcilik
eğitimlerinden faydalanması
hedefleniyor.

Hazır Giyim Sektöründe
Kadınlara Yönelik Eğitim ve
Girişimcilik Hareketi Teknik
Yardım Projesi Açılış
Toplantısı, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Program Otoritesi Başkanı
Müsteşar Yardımcısı Kürşad
Arat'ın katılımları ile 6 Eylül
2016 tarihinde Giresun’da
gerçekleştirildi. Toplantıya,
Giresun Valisi Hasan
Karahan, Ordu Valisi İrfan
Balkanlıoğlu,   DOKA Proje
Uygulama ve Geliştirme
Birimi Başkanı Mehmet
Bozdoğan, Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu
Ekonomik ve Sosyal
Kalkınma Bölüm Başkan
Vekili Andrea Vera da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Kürşad Arat,
istihdamın arttırılmasına
yönelik projelerin önemine
işaret ederek, ”Çalışabilir
nüfusun toplam nüfusun
içindeki payının fazla olduğu
ülkemizde istihdam
artırılması en önemli
önceliklerden biri olarak
karşımızda durmaktadır.
İstihdamı artırmayı
sağlayamazsak, bu durumun
ülkenin karşısında bir işsizlik
problemi olarak çıkması
kaçınılmaz olacaktır.
Kadınların işgücüne katılım
oranını artıracak projelerin
hayata geçirilmesi çok büyük
önem arz etmektedir. Bu
çerçevede bu projenin hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum”
diye konuştu.

İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında,
Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından
finanse edilen “Hazır Giyim
Sektöründe Kadınlara
Yönelik Eğitim ve Girişimcilik
Hareketi Operasyonu”
(GATE), işgücü dışında
kalan, evden ve/veya
mevsimlik aile işçisi olarak
ücretsiz olarak çalışan
kadınlar için hazır giyim
sektöründe sürdürülebilir bir
mesleki eğitim, girişimcilik ve
istihdam mekanizmasının
oluşturulmasını amaçlıyor.
Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı’nın (DOKA) operasyon
faydalanıcısı olduğu projede
400 kadının girişimcilik
eğitimlerinden faydalanması
planlanıyor. Proje, Ordu ve
Giresun'da uygulanıyor.

Ready-made
garment industry
will become
stronger with
women
Within the scope of the
project entitled, “Technical
Assistance for “Garment
Training and
Entrepreneurship Initiative
(GATE for Women)”, it is
hoped that 400 women will
benefit from the
entrepreneurship training. 

The opening meeting of the
project entitled, “Technical
Assistance for “Garment
Training and
Entrepreneurship Initiative
(GATE for Women)”, was
held with the participation of
Head of the Human
Resources Development
Operational Programme,
Deputy Undersecretary of
Ministry of Labour and Social
Security, Kürşad Arat, on 6
September 2016 in Giresun.
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Atlı, and DEZÖDES Project
Team Leader, Carsten Olsen,
the representatives from the
Vocational Qualifications
Authority (MYK), Small and
Medium Sized Industry
Development Organisation
(KOSGEB), İŞKUR and The
Council of Higher Education
(YÖK) talked about their own
experiences. On the second
day of the workshop,
university students came
together with the
representatives of the private
sector and employment
offices. 

A career guide is being
prepared
The project’s communication
expert, Pınar Alkan Yarıkkaya,
who gave information on the
workshop, said the purpose
was to increase the number of
personnel who communicate
with the students face to face
and to inform students about
employment opportunities. At
the end of the two-day
workshop Ms. Yarıkkaya
stated that a publication that
would bring together services
such as career guidance,
employment guidance and
counselling was to be
prepared, and that this
booklet would be distributed
to 40,000 students in
universities and dormitories.
In this career guide, to be
prepared at the end of the
project, the students will find
information about
employment opportunities in
the EU and Turkey, preparing
a résumé and making a
career plan.  

The DEZÖDES Project,
developed within the Human
Resources Development
Operational Programme, is
being carried out in Ankara,
Adana, Gaziantep, İstanbul,
İzmir, Malatya and Samsun.
During the 18-month project
that started in January 2016,
40,000 students are expected
to benefit from it.

Kredi Yurtlar
Kurumu,
öğrencilerin
kariyerini planlıyor
“Üniversite öğrencilerinin
okuldan işe geçiş sürecinde
Avrupa Birliği ve Türkiye
tarafından sunulan fırsatlarla
ilgili farkındalığını artırmak”
amacıyla hayata geçirilen
“Dezavantajlı Yükseköğrenim
Öğrencilerinin İş Piyasasına
Erişiminin Kolaylaştırılması
için Teknik Yardım Projesi”nin
Paydaşlar Arası İşbirliği
Çalıştayı, 21-22 Ekim 2016
tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirildi. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Kredi Dairesi
Başkanı İlkay Atlı ve
DEZÖDES Projesi Takım
Lideri Carsten Olsen’ın açılış
konuşmalarının ardından
MYK, KOSGEB, İŞKUR, YÖK
temsilcileri kendi
deneyimlerini paylaştılar.
Çalıştayın ikinci gününde
üniversite öğrencileri ile özel
sektör ve istihdam bürolarının
temsilcileri bir araya geldiler.

Kariyer rehberi
hazırlanıyor
Çalıştay hakkında bilgi veren
projenin iletişim uzmanı Pınar
Alkan Yarıkkaya, Kredi Yurtlar
Kurumu’nun, öğrenci ile yüz
yüze muhatap olan
personelinin kapasitesinin
geliştirilmesi ve istihdam
olanakları hakkında
bilgilendirilmesinin
hedeflendiğini söyledi. İki
günlük çalıştay sonucunda,
öğrencilere yönelik kariyer
rehberliği ve istihdama yönelik
yönlendirme, rehberlik,
danışmanlık gibi hizmetleri
biraraya getirecek bir yayın
hazırlayacaklarını kaydeden
Yarıkkaya, hazırlanan
kitapçığın üniversiteler ve
yurtlarda 40 bin öğrenciye
dağıtılacağını anlattı. Proje
sonucunda hazırlanacak 

kariyer rehberinde öğrenciler
AB ve Türkiye’deki istihdam
fırsatları, özgeçmiş hazırlama,
kariyer planı yapma gibi
bilgileri bulabilecekler.  

İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında
gerçekleştirilen DEZÖDES
Projesi, Ankara, Adana,
Gaziantep, İstanbul, İzmir,
Malatya ve Samsun’da
yürütülüyor. Ocak 2016’da
başlayan 18 aylık proje
kapsamında, 40 bin öğrenciye
ulaşılması hedefleniyor.

The Directorate
General of Higher
Education Credit
and Hostels
Institution Plans
Students’ Careers
The Stakeholder Cooperation
Workshop of the DEZÖDES
project, launched to raise
awareness about the
opportunities provided by the
EU and Turkey during the
transition process from
education to career, was held
on 21-22 October 2015 in
Ankara. 

After the speeches of Head of
Credit Department, Ms. İlkay
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Faydalanıcılar için
“Hibe Projeleri
Uygulama Eğitimi”
“Hayat Boyu Öğrenmenin
Desteklenmesi -II Hibe
Programı” faydalanıcıları için
düzenlenen “Hibe Projeleri
Uygulama Eğitimi”, 28-30 Eylül
2016 tarihlerinde Ankara’da
yapıldı. İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı’nın bileşenlerinden
biri olan Hayat Boyu Öğrenme,
kişisel ya da sosyal veya
istihdam açısından kişilerin
bilgilerini, becerilerini ve
yetkinliklerini geliştirmek
amacıyla yaşamları boyunca
sürdürdükleri bütün öğrenme
faaliyetleri olarak tanımlanıyor.
Etkinlikte katılımcılara, hibe
sözleşmelerine ilişkin genel
bilgilerin yanı sıra bir hibe proje
uygulamasında ihtiyaç
duyacakları bilgiler aktarıldı.
Hayat Boyu Öğrenmenin
Desteklenmesi -II Hibe
Programı kapsamında
yürütülecek projelerin ortalama
uygulama süresinin 12 ay
olması hedefleniyor. Etkinliğin
açılışında konuşan Avrupa
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkan V.  Burak Çağatay
Doğan, projeler ile ilgili her türlü
iletişime açık olduklarını
vurguladı.

Öte yandan, “Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu
ile İstihdam Edilebilirliklerinin
Desteklenmesi Hibe Programı
Hibe Uygulama Eğitimi” de, 24-
27 Ekim 2016 tarihlerinde
Ankara’da yapıldı. Genel amacı,
dezavantajlı kişilerin sosyal
entegrasyonu ve istihdam
edilebilirliğinin artırılması,
işgücü piyasasına erişimlerinin
kolaylaştırılması ve iş gücü
piyasası önündeki engellerin
ortadan kaldırılması olan hibe
programının faydalanıcıları,
gruplar halinde hibe uygulama
eğitimi aldı. 23 milyon Avro
toplam bütçeli 140 projenin yer
aldığı “Dezavantajlı Kişilerin
Sosyal Entegrasyonu ve
İstihdam Edilebilirliklerinin
Desteklenmesi Hibe Programı”,
20 Ekim 2016 tarihinde
düzenlenen törenle başladı. 

The “Grant Projects
Implementation
Training”,
organised for the
beneficiaries
The “Grant Projects
Implementation Training”,
organised for the beneficiaries
of the “Grant Programme for

Supporting Lifelong Learning -
II” was held in Ankara on 28-30
September 2016. Lifelong
Learning, an element of the
Human Resources
Development Operational
Programme, can be defined as
the sum of all learning activities
pursued by an individual
throughout their lives in order to
develop their knowledge, skills
or abilities with regard to self-
development, social
development or for
employment. During the event,
the participants were given
information necessary for
implementing the grant project,
as well as general information
concerning grant contracts. The
average duration of the projects
to be carried out within the
scope of the Grant Programme
for Supporting Lifelong
Learning - II is expected to be
12 months. The Acting Director
of the Directorate of European
Union and Financial Assistance,
Burak Çağatay Doğan, in his
speech during the opening of
the event, said that they were
always open to communication
concerning the projects.

Moreover, the “Grant
Implementation Training for the
Improving Social Integration
and Employability of
Disadvantaged Persons Grant
Scheme” was held in Ankara on
24-27 October 2016. The
beneficiaries of the grant
programme, the general
purpose of which is to improve
social integration and
employability; to facilitate the
access to the labour force, and
to remove the barriers against
the labour force of the disabled,
received grant implementation
training. The “Improving Social
Integration and Employability of
Disadvantaged Persons Grant
Scheme”, which includes 140
projects with a total budget of
23 million EUR, started with the
signing ceremony on 20
October 2016. 
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“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi ve Operasyon
Faydalanıcılarının Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi, Bilgilendirme ve Tanıtım
Teknik Yardım Projesi” kapsamında, hem Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzmanlara, hem de hibe faydalanıcıları ve proje
yürütücülerine yönelik bir dizi eğitim gerçekleştirildi. Eğitimler, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde düzenlendi. 

Within the scope of “Technical Assistance for Supporting the Institutional Capacity
of the Human Resources Development Operating Structure (HRD OS) and the
Operation Beneficiaries, Information and Publicity, a series of trainings was held for
the staff of the Directorate of European Union and Financial Assistance, grant
beneficiaries, and project coordinators. The trainings were organised within the
framework of Human Resources Development Operational Programme. 
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Mal Alım
Sözleşmelerinin
Yönetilmesi ve
İzlenmesi Eğitimi
“Mal Alımı Sözleşmelerinin
Yönetimi ve İzlenmesi
Eğitimi”, 16-17 Kasım 2016
ve 30 Kasım–1 Aralık 2016
tarihlerinde Ankara’da
yapıldı. Etkinlikle
katılımcılara,  AB Fonlu
Tedarik Bileşeni
Sözleşmeleri’nin etkili bir
şekilde yürütülmesi ve
uygulama süresi boyunca
yararlanıcı, yüklenici ve
sözleşme makamının
görevleri ile ilgili kapsamlı bir
eğitim verilmesi amaçlandı. 

Supply Contract
Management and
Monitoring Training
The “Supply Contract
Management and Monitoring
Training” was held in Ankara
on 16-17 November 2016
and 30 November-1
December 2016. During the
event, the aim was to
establish a comprehensive
training concerning the
effective implementation of
EU-Funded Supply Element
Contracts and the duties of
the beneficiary, the
contractor and the
contracting authority during
the implementation period. 
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Operasyon
Tanımlama Belgesi
Hazırlığı ve Proje
Döngüsü Yönetimi
Eğitimi
“Operasyon Tanımlama
Belgesi Hazırlığı ve Proje
Döngüsü Yönetimi Eğitimi”,
24-25 Kasım 2016
tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirildi. İki gün süren
eğitimde “Proje hazırlama ve
proje yönetimi”, “Proje
döngüsü yönetimi ve
mantıksal çerçeve yaklaşımı”
gibi konular ele alınırken,
katılımcıların uygulamalı
alıştırma ile bir proje fikrinin
hazırlanması ve vaka analizi
konularında bilgilenmeleri
hedeflendi. 

Operation
Identification Sheet
and Project Cycle
Management
Training 
The “Operation Identification
Sheet Preparation and
Project Cycle Management
Training” was held on 24-25
November 2016 in Ankara.
During the two-day training,
topics such as “project
preparation and project
management” and “project
cycle management and
logical framework approach”
were addressed; the aim of
which was for participants to
create a project idea and
learn about case analysis. 

Katılımcıların uygulamalı
alıştırma ile bir proje

fikrinin hazırlanması ve
vaka analizi konularında

bilgilenmeleri hedeflendi.

The aim of the training
was to inform participants

on creating project ideas
and case analysis. 
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Increasing School
Attendance Rates
Especially for Girls
Grant Scheme Final
Report Preparation
Training
The “Increasing School
Attendance Rates Especially
for Girls Grant Scheme Final
Report Preparation Training”
was held in Ankara on 15-16
November 2016. In the
training, detailed information
was given concerning
several stages of preparing a
final report. 

Özellikle Kız
Çocuklarının
Okullaşma Oranının
Artırılması Hibe
Programı Nihai
Rapor Hazırlama
Eğitimi
“Özellikle Kız Çocuklarının
Okullaşma Oranının
Artırılması Hibe Programı,
Nihai Rapor Hazırlama
Eğitimi”, 15-16 Kasım 2016
tarihlerinde Ankara’da
yapıldı. Eğitimde, nihai rapor
hazırlamanın  çeşitli
aşamaları hakkında detaylı
bilgiler verildi. 
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Sözleşme Yönetimi
Eğitimi
“Sözleşme Yönetimi Eğitimi”,
19-21 Aralık 2016 tarihlerinde
Ankara’da yapıldı. Üç günlük
eğitimde farklı sözleşmeler
hakkında bilgiler verildi,
sözleşme yönetiminin çeşitli
aşamalarına ilişkin ayrıntılı
bilgiler aktarıldı.  

Contract
Management
Training
The “Contract Management
Training” was held on 19-21
December 2016 in Ankara.
During the three-day training,
detailed information about
various contracts and
differing stages of the
contact management was
given.  

Hibe Rehberi
Hazırlama
Süreçleri Eğitimi
“Hibe Rehberi Hazırlama
Süreçleri Eğitimi”, 19 Aralık
2016’da Ankara’da yapıldı.
Eğitim çerçevesinde AB
konsept formundaki
hibeler ve hibelerin
kapsamı ile ilgili genel bir
değerlendirme yapılırken,
hibe rehberi hazırlama
konusunda da
faydalanıcılara bilgiler
aktarıldı.

Preparation of
Grant Guidelines
Training
The “Preparation of Grant
Guidelines Training” was
held on 19 December
2016 in Ankara. Within the
framework of the training,
information was given
concerning grant guideline
preparation, in addition to
a general evaluation of the
grants relating to the EU
concept ,as well as the
extent of the grants and
the beneficiaries.
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Preparation of
Service Projects
Training
The “Preparation of
Service Projects Training”
was held on 8-9 December
2016 in Ankara. On the
first day of the two-day
training, “typical service
operations within the
scope of HRD SOP and
programme indicators”
was addressed, and on
the second day, topics
such as “the extent of the
work”, “speculations and
risks”, and “staff” were
highlighted. 

Hizmet
Sözleşmelerinin
Hazırlanması
Eğitimi
“Hizmet Sözleşmelerinin
Hazırlanması Eğitimi”, 8-9
Aralık 2016’da Ankara’da
yapıldı. İki gün süren
eğitimin ilk gününde “İKG
SOP ve program
göstergeleri kapsamında
tipik hizmet faaliyetleri”
anlatılırken, ikinci gün,
“işin kapsamı”,
“varsayımlar ve riskler”,
“personel” gibi konulara
ağırlık verildi.
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Proje Öngörüleri
Eğitimi
“Proje Öngörüleri Eğitimi”,
14-15 Aralık 2016’da
Ankara’da yapıldı. Eğitimin ilk
gününde “proje öngörüleri
geliştirme”, “proje öngörüleri
süreçleri” gibi konular ele
alındı. Eğitimin ikinci
gününde ise, “proje
değerlendirme süreci”,
“proje seçimi gerçekleştirme”
ve “proje portföylerini
yönetme – inceleme”
başlıkları üzerinde duruldu.

Project Pipeline
Training
The “Project Pipeline
Training” was held on 14-15
December 2016 in Ankara.
On the first day of the
training, topics such as
“project forecast
development” and “project
forecast process” were
addressed. On the second
day of the training, topics
such as “project evaluation
process”, “project selection”
and “managing and
reviewing project portfolios”
were highlighted.

Tedarik Alımları
için Teknik
Şartname ve
Pazar Araştırması
Hazırlık Süreci
Eğitimi
“Tedarik Alımları için Teknik
Şartname ve Pazar
Araştırması Hazırlık Süreci
Eğitimi”, 15-16 Aralık 2016
tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirildi. Etkinlikte
katılımcılara, AB Fonlu
Tedarik Bileşeni
Sözleşmeleri’nin ve Teknik
Şartnameleri’nin hazırlığı
ile ilgili kapsamlı bir eğitim
verildi. 

Technical
Specification and
Market Research
Preparation
Training
The “Technical
Specification and Market
Research Preparation
Training” was held in
Ankara on 15-16
December 2016. A
comprehensive training
concerning the
preparation of EU-Funded
Supply Element Contracts
and Technical
Specifications was given to
the participants. 



DergiMagaz›nEİnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Human Resources Development

Değerli okuyucularımız; 

Dergimizin içeriğinden hazırladığımız
soruya doğru cevap verecek üç kişiye
armağanlarımız olacak. Yanıtlarınızı
20 Şubat 2017 tarihine kadar
newsletter@ikg.gov.tr adresine
gönderebilirsiniz. 

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 20

February 2016. 

Soru: 
IPA I döneminde Türkiye’ye, “Geçiş
Dönemi Desteği ve Kurumsal
Yapılanma”, “Sınır Ötesi İşbirliği”,
“Bölgesel Kalkınma”, “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi” ve “Kırsal
Kalkınma (IPARD)” bileşenleri için toplam
kaç Avro kaynak tahsis edilmiştir?

Question: 
In IPA I period, what was the total
amount of funding allocated to Turkey for
“Transition Assistance and Institution
Building”, “Cross-border Co-operation”,
“Regional Development”, “Human
Resources Development” and “Rural
Development” components?

ÖDÜLLÜ  BULMACA

PRIZE PUZZLE

Arat, and Head of External
Relations, Neighbourhood Policy,
Enlargement, IPA, Employment,
Social Affairs and Inclusion
Directorate General of the
European Commission, Thomas
Bender, gave their opening
speeches. Information was given
concerning the operations and
continuing project implementation
activities, as well as finished
operations within the scope of the
Human Resources Development
Operational Programme. Various
projects made their presentations
in the meeting. In this context, a
presentation entitled, “Improving
the Adaptability of Employers and
Employees in TR33 Region” was
given by the Zafer Development
Agency. In addition, the
representative of “Our Smiling
Faces Are With You For Your Health
Grant Project” where Ağrı
Vocational and Technical Anatolian
High School is the beneficiary,
gave a presentation about the
operations carried out within the
scope of the project, and the
representative of Ministry of Family
and Social Policies gave
information about the project,
“Promoting Social Inclusion in
Densely Roma Populated Areas”.

40 / DergiMagaz›ne

19. Sektörel İzleme
Komitesi Toplantısı
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 “19. Sektörel İzleme
Komitesi Toplantısı”, 6 Aralık 2016
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

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 Kürşad Arat ile Avrupa
Birliği Komisyonu, İstihdam, Sosyal
İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler, Komşuluk Politikası,
Genişleme ve IPA Birimi Başkanı
Thomas Bender açılış konuşmalarını
yaptılar. Toplantıda, ilgili taraflara
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı
kapsamındaki operasyon ve proje
uygulama faaliyetleri ile sürmekte
olan ve sona ermiş operasyonlar
hakkında genel bilgiler verildi.
Toplantıda çeşitli projeler de
sunumlarını gerçekleştirdi. Bu
kapsamda, Zafer Kalkınma Ajansı
temsilcisi tarafından, “TR33
Bölgesindeki İşçi ve İşverenlerin
Uyum Yeteneğinin Artırılması
Operasyonu” hakkında bir sunum
yapıldı. Ağrı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nin faydalanıcı
olduğu “Gülen Yüzlerimiz Sağlığınız
İçin Hep Sizinle Hibe Projesi”
temsilcisi, proje kapsamında
gerçekleştirilen faaliyetleri içeren bir
sunum yaparken, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı temsilcisi,
“Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı
Alanlarda Sosyal İçermenin
Desteklenmesi Operasyonu”
hakkında bilgiler aktardı.

The19th Sectoral
Monitoring Committee
Meeting was held in
Ankara on 6
December 2016.
Within the scope of the Human
Resources Development
Operational Programme (HRD OP)
in accordance with the Instrument
for Pre-Accession Assistance’s
(IPA) Implementing Regulations,
the 19th Sectoral Monitoring
Committee Meeting was held in
Ankara on 6 December 2016.

Representatives from related public
institutions, social parties and
regional parties took part in the
meeting. 

As co-chairs, Head of the Human
Resources Development
Operational Programme Deputy
Undersecretary of Ministry of
Labour and Social Security, Kürşad



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

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