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Bu yayın, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Program Otoritesi ve Operasyon Faydalanıcılarının
Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi,
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 ve Türkiye Cumhuriyeti’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
and the Republic of Turkey.

Kapak Fotoğrafı: “Dans Romanlarla Buluşuyor” projesinin açılış toplantısı 7 Şubat 2017
tarihinde İstanbul’da yapıldı.
Cover Photo: Launching ceremony of the "Dance Meets with the Roma" project was held in
Istanbul on 7 February 2017.
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Değerli Okuyucularımız,

Dear Readers,

İKG Dergi’nin sekizinci sayısı ile yine birlikteyiz.

We are pleased to share with you the eighth
issue of HRD Magazine.

Bu sayımızda, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma
Bölüm Başkanı Müsteşar François Bégeot ile
yaptığımız mülakatı okuyabilirsiniz. Bu ufuk
açıcı söyleşide Sayın Bégeot, hem TürkiyeAvrupa Birliği ilişkileri üzerine önemli
saptamalarda bulunuyor, hem de “insan
kaynaklarının geliştirilmesi” alanında iş
birliğinin sunduğu fırsatları aktarıyor. Sayın
Bégeot’ya bu kıymetli söyleşi için teşekkür
ediyoruz.

In this issue, you can read our interview with
Mr. François Bégeot, EU Delegation to Turkey,
Head of Economic and Social Development. In
this informative interview, Mr. Bégeot shares
important thoughts on the relationships
between Turkey and the EU, and talks about
the opportunities that the cooperation provides
in terms of human resources development. We
thank Mr. Bégeot for this invaluable interview.

Bu sayıda ayrıca, Uluslararası Yetişkin
Becerilerinin Ölçülmesi Programı’nın (PIAAC)
2012-2016 yıllarını kapsayan II. turuna ait
uluslararası karşılaştırmalı raporun temel
bulgularına dair önemli bir yazıyı dikkatinize
sunuyoruz. Bu rapordaki veriler, gelecek
çalışmalarımızın planlanmasında bize önemli
ipuçları vermektedir.

You can also read an important article in this
issue on the findings of the international
comparative report about the second round of
the Programme for the International
Assessment of Adult Competencies (PIAAC),
including the years 2012-2016. The data in this
report provide us with essential information for
planning our future studies.

“İnsana Odaklan – Değişimi Yansıt” fotoğraf
yarışmamızda dereceye giren ve sergilenmeye
değer bulunan eserlerden oluşan sergimizi,
Ankara’nın ardından, bizleri çok iyi ağırlayan
Edirne ve Samsun’da da açtık. Sergimiz, her
üç ilde de sanatseverlerden büyük ilgi gördü.
Bu ilgi bize hem mutluluk veriyor, hem de
enerji sağlıyor. Sergimize ilişkin haberleri de
bu sayımızda bulabilirsiniz.

After Ankara, we launched our exhibition,
composed of the winning photographs and
those deemed worth of display from the ‘Focus
on Human – Reflect the Change’ Photo
Competition in Edirne and Samsun, where we
were warmly welcomed. Our exhibition
generated great interest from art lovers in all
three cities. This makes us happy and
encourages us. You can find exhibition news in
this issue.

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkanlığı, çeşitli hibe programları altında,
ülkemizin hemen her köşesinde çok farklı
projelerin hayata geçirilmesine destek
vermektedir. Her bir proje bizim için kıymetli ve
önemlidir. Bu sayımızın kapağına da
taşıdığımız “Dans Romanlarla Buluşuyor”
projemiz, bizleri çok heyecanlandıran
çalışmalarımızdan biridir. Bu tür projelere
verdiğimiz desteklerle, Roman ve tüm diğer
dezavantajlı yurttaşlarımızın toplumsal
entegrasyonuna katkıda bulunmak bizi
gururlandırıyor.

The Directorate of the European Union and
Financial Assistance supports the realization of
diversified projects all over our country through
various grant programmes. Each project is
important and valuable to us. Our cover story,
‘Dance Meets with the Roma’ is one of our
most exciting projects. We are proud to
contribute to the social integration of Romani
and all other disadvantaged citizens with the
support we provide to projects such as this.

Hepinize keyifli okumalar dilerim,

I hope you enjoy this latest issue.

Saygılarımla,

Respectfully Yours,
Uğur GÜNEŞ

Uğur GÜNEŞ

Daire Başkanı / Operasyon Faydalanıcısı
Kıdemli Temsilcisi

Head of Department / Senior Representative of
Operation Beneficiary
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Bakanımız Dr. Müezzinoğlu'nun Açılış Konuşması

Bakan
Müezzinoğlu:
Dezavantajlı
grupların
oluşmasını
önlenmenin
temel çözümü
vicdan sahibi
olabilmektir

Minister
Müezzinoğlu:
Having a
heart is the
best solution
for the
generation of
disadvantaged
groups

“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi Projesi” (DESİP)
kapsamında düzenlenen
"Sosyal İçerme ve İstihdam
Farkındalık Artırma
Toplantısı", Bakanımız Dr.
Mehmet Müezzinoğlu ve
Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Başkanı
Büyükelçi Christian Berger’in
katılımlarıyla gerçekleştirildi.

A Social Inclusion and
Employment Awareness
Meeting, organised within the
scope of the ‘Improving
Social Integration and
Employment of
Disadvantaged People’
Project (DESİP) was carried
out with the participation of
our Minister, Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, and Head of
European Union Delegation
to Turkey, Ambassador
Christian Berger.

26 Ocak 2017 tarihinde
Ankara’da düzenlenen
etkinlikte konuşan Bakan
Müezzinoğlu, "Biz özellikle
Türkiye Cumhuriyeti devleti
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Minister Müezzinoğlu,
delivering a speech in Ankara
on 26 January 2017 said, "We
as the people and the state of

ve milleti olarak insani ve
vicdani duruşların peşindeyiz.
O nedenle çatışmaların,
ayrıştırmaların olduğu
noktalarda daha fazla
huzurun, barışın, insani
değerlerin, hak edilenin
yanında olmak ve o hak
edenlerin gücünü
artırabilmenin peşindeyiz"
dedi.
Konuşmasında, proje
kapsamında hazırlanan
afişlerde yer alan, "Fark yok,
farkında mısın?", "Engelli
kim?", "Dezavantajlı"
başlıklarına dikkat çektikten
sonra "Neden dezavantajlı
gruplar var? Neden Roman
kardeşlerimize ayrıcalıklı
bakış açısı var? Neden
göçmenlere farklı bakış açışı
var? Neden engellilere karşı
önyargılarımız var? Neden
kimsesizlere veya eski
mahkumlara karşı negatif bir
bakışımız var?" sorularını
yönelten Müezzinoğlu, yanıtı
kişilerin kendi vicdanlarına
sorarak bulması gerektiğini
söyledi.
Bakan Müezzinoğlu,
dezavantajlı grupta yer alan
Romanların, Türkiye, Avrupa
ve dünyanın değişik
bölgelerinde muhatap
oldukları bakış açısının insani
ve vicdani olmadığını ifade
etti. Müezzinoğlu, 2002
yılından itibaren dezavantajlı
grupta yer alan Romanlar,
engelli ve eski mahkumlar ile
kadınların istihdamı, kadının
sosyal yaşamda ve istihdam
alanındaki konumuyla ilgili
çok önemli adımlar attıklarını
belirtti. “Kadın ve erkek hak
anlamında eşitse, bu hak
eşitliğinin eğitim, toplum,
siyasal alan gibi tüm
alanlarda görülmesi ve
uygulanması gerekmektedir”
diyen Bakan Müezzinoğlu,
kadın istihdamı oranını yüzde

the Turkish Republic choose
to adhere to humanitarian
causes. Therefore, we are
determined to support peace,
human values, and those
who deserve better, and to
empower these people.”
He highlighted slogans on
the project posters, such as:
‘Do you realize there is no
difference?’, ‘Who is
disabled?’ and
‘Disadvantaged’ and said:
“Why do you think there are
disadvantaged groups? Why
are our Romani citizens
viewed in a negative light?
Why are the immigrants
negatively regarded? Why
are we prejudiced against the
disabled? Why are we
viewing the orphans and exconvicts negatively?” Minister
Müezzinoğlu went on to say
that everybody should look to
their hearts to find the
answers.

Bakan Müezzinoğlu, "Biz
özellikle Türkiye
Cumhuriyeti devleti ve
milleti olarak insani ve
vicdani duruşların
peşindeyiz. O nedenle
çatışmaların, ayrıştırmaların
olduğu noktalarda daha
fazla huzurun, barışın, insani
değerlerin, hak edilenin
yanında olmak ve o hak
edenlerin gücünü
artırabilmenin peşindeyiz"
dedi.
Minister Müezzinoğlu, said,
"We as the people and the
state of the Turkish Republic
choose to adhere to
humanitarian causes.
Therefore, we are
determined to support
peace, human values, and
those who deserve better,
and to empower these
people.”

Minister Müezzinoğlu
suggested that the
disadvantaged Romani
people were not considered
humanely in various parts of
Turkey, Europe and around
the world. He further stated
that they have made
important progress with the
placing of Romani people,
the disabled, ex-convicts and
women in employment and
social life, and said: “If
women and men are equal in
terms of rights, this needs to
be extended to all fields such
as education, communities,
and politics,” adding that
they raised women’s
employment rate from 27% to
33% and were working on
plans and regulations to raise
it to 43%.
He stressed that it was not
humane to ignore the
immigrants without knowing
their reasons for migration
D ergiMagaz›ne / 7

27'lerden yüzde 33'lere
getirdiklerini, bu veriyi yüzde
43'lere çıkaracak planlamalar
ve düzenlemeler de
yapıldığını aktardı.
Bir göçmenin hangi
nedenlerle göç ettiğini
bilmeden "onların yükünü
taşıyamam, ne halleri varsa
görsün" demenin insani,
vicdani ve medeni olmadığını
vurgulayan Bakan
Müezzinoğlu, şöyle devam
etti: "Dezavantajlı grupların
oluşmasını önlenmenin temel
çözümü vicdan sahibi
olabilmektir. Bana yapılmasını
istemediğim yanlışı bir
başkasına yapmama iradesini
önce kendi vicdanlarımıza,
sonra yönetim vicdanlarımıza,
sonra da toplulukların
vicdanlarına yerleştirmemiz
gerek. Esas anlamlı ve
değerli olan bataklıkların
oluşmamasıdır”.
Bakan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın
vatandaşlara dezavantaj
oluşturacak pozisyonları
ortadan kaldırabilmek ve
dezavantajlı olanlara pozitif
ayrımcılık yaparak makası
kapatabilmek amacında
olduklarını kaydetti.

Bakan Müezzinoğlu, kadın
istihdamı oranını yüzde
27'lerden yüzde 33'lere
getirdiklerini, bu veriyi
yüzde 43'lere çıkaracak
planlamalar ve
düzenlemeler de yapıldığını
aktardı.
Bakan Müezzinoğlu, adding
that they raised women’s
employment rate from 27%
to 33% and were working on
plans and regulations to
raise it to 43%.
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Berger: Tünelin
sonunda ışığı
görüyoruz
AB Türkiye Delegasyonu
Başkanı Christian Berger de
dezavantajlı bireylerin
durumunun hem Türkiye hem
Avrupa Birliği için önemli
olduğunu belirterek, DESİP
projesinin Birlik tarafından
desteklendiğini anımsattı.
Dezavantajlı kişilerin iş gücü
piyasasına dahil edilmesi için
yapılan çalışmalardan gurur
duyduklarını dile getiren
Berger, bu konudaki projelere

and went on to say, “Having
a heart is the best solution for
the generation of
disadvantaged groups. We
need to have the
determination to not wrong
people in a way we do not
wish to be wronged, and we
should share this
determination with the
governments and then the
communities. It is important
not to be at a point of no
return.”
The Minister continued by
saying that the aim of the
Ministry of Labour and Social
Security is to remove the
disadvantage-creating
positions and exercise
positive discrimination to
close the gap.

Berger: We see the
light at the end of
the tunnel
Head of EU Delegation to
Turkey, Ambassador
Christian Berger, stressed
that the conditions of the
disadvantaged individuals
are important to both Turkey
and the EU and reiterated
that the DESİP project was
supported by the Union.
Mr. Berger said that they
were proud of the projects
which had been carried out
to include the disadvantaged
in the labour force; he also
repeated their devotion to
these projects as the Union.
Mr. Berger said, “Many
disadvantaged groups in
both Europe and Turkey
suffered. But we see the light
at the end of the tunnel.
Thanks to the member
countries, many projects
funded by the EU were
carried out. Around 3 million
jobs were created within the

Birlik olarak kendilerini
adadıklarını ifade etti.
Berger, "Hem Avrupa'da hem
Türkiye'de birçok dezavantajlı
grup mağdur oldu. Ama
tünelin sonunda ışığı
görüyoruz. Üye ülkeler
sayesinde Avrupa Birliği
tarafından fonlanan birçok
proje gerçekleştirildi. Birlik
içerisinde 2016 yılında
yaklaşık 3 milyon iş yaratıldı.
Son 5 yılda en düşük sosyal
dışlanma oranına sahip
olduğumuzu söyleyebiliriz"
ifadelerini kullandı.
Suriyeli sığınmacıların kabulü
konusunda Türkiye'nin
gösterdiği hassasiyet için
teşekkür eden Berger, başta
eğitim ve sağlık olmak üzere
göçmenlere sunulan
hizmetler için Türkiye'ye her
türlü yardımı yapmaya hazır
olduklarını kaydetti.
Açılış konuşmalarının
ardından, "2016 yılı Çalışma
Hayatında Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Ödül Töreni"
gerçekleştirildi. Ödüle layık
görülen 3 firma temsilcisine
plaketleri Bakan Müezzinoğlu
tarafından verildi.
Toplantı, "Türkiye'de Sosyal
İçerme ve İstihdam" başlıklı
konferans ve "Dezavantajlı
Kişilerin İş Gücü Piyasasına
Erişimi ve Ayrımcılıkla
Mücadele" konulu panel ile
devam etti.
Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından
finanse edilen İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı
kapsamında sürdürülen
“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi Projesi”
hakkında detaylı bilgiye
http://www.desip.org/
adresinden ulaşılabilir.

Union in 2016. We are at the
lowest social ostracisation
levels for the past 5 years.”
Mr. Berger thanked Turkey’s
sensitive approach towards
accepting Syrian immigrants,
and stated that they were
ready to provide any support
for services rendered to the
immigrants, especially in the
sectors of education and
health.
After the opening speeches,
the Award Ceremony for
Gender Equality in Business
Life 2016 was held. Three
company representatives
deemed worthy were
presented with awards by
Minister Müezzinoğlu.
The meeting continued with
the conference headlined
‘Social Inclusion and
Employment in Turkey’ and
the panel on ‘Access to
Labour Force Market for the
Disabled People and Fight
Against Discrimination’.
You can access detailed
information about the
‘Improving Social Integration
and Employment of
Disadvantaged People’
Project (DESİP), which is
implemented within the
scope of Human Resources
Development Operational
Programme, co-financed by
the EU and Turkey at
http://www.desip.org/.

Suriyeli sığınmacıların
kabulü konusunda
Türkiye'nin gösterdiği
hassasiyet için teşekkür
eden AB Türkiye
Delegasyonu Başkanı
Christian Berger, başta
eğitim ve sağlık olmak üzere
göçmenlere sunulan
hizmetler için Türkiye'ye her
türlü yardımı yapmaya hazır
olduklarını kaydetti.
Mr. Berger thanked Turkey’s
sensitive approach towards
accepting Syrian
immigrants, and stated that
they were ready to provide
any support for services
rendered to the immigrants,
especially in the sectors of
education and health.
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The Directorate
of European
Union and
Financial
Assistance
Deputy Director
Doğan: Our goal
is to improve
the quality of
life in our
country

Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkan
Vekili Burak Çağatay Doğan,
IPA II dönemine ilişkin
sorularımızı yanıtladı.
The Directorate of European
Union and Financial
Assistance Acting Director,
Burak Çağatay Doğan,
answered our questions
concerning IPA II.
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Avrupa Birliği ve
Mali Yardımlar
Dairesi Başkan
Vekili Doğan:
Hedefimiz
ülkemizdeki hayat
kalitesini
yükseltmek
Avrupa Birliği’nin Türkiye ve
diğer aday ülkelere
sağladığı çeşitli mali ve
teknik destek
mekanazimalarının çatısını
oluşturan Katılım Öncesi
Yardım Aracı’nın
(Instrument for PreAccession Assistance IPA), 2007-2013 yıllarını
kapsayan birinci dönemi
tamamlanmak üzere. IPA I
olarak da adlandırılan bu
döneminde, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi
Başkanlığı, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Bileşeni’ne aktarılan
fonların etkili ve verimli bir

The Instrument for PreAccession Assistance (IPA),
which acts as an umbrella for
various financial and
technical support
mechanisms provided by the
European Union to Turkey
and other candidate
countries, is about to
complete its first period
covering the years 20072013. During this period, also
called IPA I, Ministry of
Labour and Social Security the Directorate of European
Union and Financial
Assistance assumed
important tasks and
responsibilities in the efficient
and effective utilisation of the
funds allocated to the Human
Resources Development
Component. The Directorate
is also responsible for the
management of funds
allocated to Employment,
Education and Social Policies
sectors in IPA II, which covers
the period 2014-2020. The
Directorate of European
Union and Financial
Assistance Acting Director,
Burak Çağatay Doğan,
answered our questions
concerning IPA II.

şekilde kullanılmasında çok
önemli görev ve
sorumluluklar üstlendi.
Başkanlığımız, 2014 - 2020
yıllarını kapsayan ve IPA II
olarak adlandırılan yeni
dönemde de, İstihdam,
Eğitim ve Sosyal Politikalar
sektörlerine tahsis edilen
kaynakların yönetiminden
sorumlu kılındı. Avrupa
Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi Başkan Vekili Burak
Çağatay Doğan, IPA II
dönemine ilişkin
sorularımızı yanıtladı.

IPA II kaynaklarının
yönetiminde, IPA I’e göre
farklılıklar olacak mı?
IPA I döneminin sonuna
geliyoruz. IPA I altında
desteklediğimiz program ve
projelerin çok büyük
çoğunluğu, başarılı bir
şekilde tamamlandı. Bu
dönemde yaklaşık 509,7
milyon Avro kaynak
kullanarak yüzlerce proje
destekledik, yüzbinlerce
vatandaşımıza ulaşıp
onların hayatında olumlu
değişiklikler yaratabildik.
Bu bize elbette büyük
sevinç veriyor. Bu enerji ile
çok yakında, IPA II altındaki
çağrılarımıza başlayacağız.
IPA I döneminde
edindiğimiz tecrübeler bize,
IPA II döneminde yol
gösterici olacak. IPA II, bazı
yapısal ve yöntemsel
farklılıklar getiriyor. İlk
olarak, IPA I döneminin
“bileşen” bazlı yapısı
yerine, “sektörel” yaklaşım
geldi. Başkanlığımız da,
İstihdam, Eğitim ve Sosyal
Politikalar sektörlerinden
sorumlu. Biz halihazırda, bu
sektörlere ayrılan
kaynakların en verimli
şekilde kullanılması için,

Will there be differences
in the management of
IPA II resources
compared to IPA I?
We are almost at the end of
IPA I. The vast majority of the
projects we supported during
IPA I have been successfully
completed. We have
supported hundreds of
projects using approximately
509.7 million Euros, and we
have been able to get in
touch with hundreds of
thousands of citizens and
make positive changes in
their lives. This, of course,
gives us great joy. It is with
such enthusiasm that we will
soon start our call for tenders
under IPA II. Experience
gained during the IPA I
period will guide us during
the IPA II period. IPA II
introduces some structural
and methodological
differences. Firstly, the
structure of the IPA I period
was ‘component’-based, and
this has been replaced with a
‘sectoral’ approach. Our
directorate is responsible for
Employment, Education and
Social Policies sectors. We
have prepared the
Employment, Education and
Social Policies Sectoral
Operational Programme
(EESP SOP) which involves
the actions, activity areas and
indicators for the most
efficient use of the resources
allocated to these sectors.
This document will act as a
regulatory document for all
activities we will carry out in
the IPA II period. Those who
wish to benefit from the IPA II
resources can read this
document and obtain
information about our
priorities, targets and
indicators.

IPA I altında
desteklediğimiz program ve
projelerin çok büyük
çoğunluğu, başarılı bir
şekilde tamamlandı. Bu
dönemde yaklaşık 509,7
milyon Avro kaynak
kullanarak yüzlerce proje
destekledik, yüzbinlerce
vatandaşımıza ulaşıp onların
hayatında olumlu
değişiklikler yaratabildik. Bu
bize elbette büyük sevinç
veriyor.
IPA I altında
desteklediğimiz program ve
projelerin çok büyük
çoğunluğu, başarılı bir
şekilde tamamlandı. Bu
dönemde yaklaşık 509,7
milyon Avro kaynak
kullanarak yüzlerce proje
destekledik, yüzbinlerce
vatandaşımıza ulaşıp onların
hayatında olumlu
değişiklikler yaratabildik. Bu
bize elbette büyük sevinç
veriyor.

All implementations within
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aksiyonları, faaliyet
alanlarını ve göstergeleri
içeren İstihdam, Eğitim ve
Sosyal Politikalar Sektörel
Operasyonel Programı’nı
(İESP SOP) hazırladık. Bu
belge, IPA II döneminde
yürüteceğimiz tüm
faaliyetler için “anayasa”
niteliğindedir. Bu
sektörlerde IPA II
kaynaklarından
faydalanmak isteyenler
şimdiden bu belgeyi
okuyarak, öncelik
alanlarımız, hedeflerimiz ve
göstergelerimiz hakkında
bilgi alabilirler.

“Kaynakların en verimli
şekilde kullanılması için,
aksiyonları, faaliyet
alanlarını ve göstergeleri
içeren İstihdam, Eğitim ve
Sosyal Politikalar Sektörel
Operasyonel Programı’nı
(İESP SOP) hazırladık. Bu
belge, IPA II döneminde
yürüteceğimiz tüm
faaliyetler için “anayasa”
niteliğindedir.”
“We have prepared the
Employment, Education and
Social Policies Sectoral
Operational Programme
(EESP SOP) which involves
the actions, activity areas
and indicators for the most
efficient use of the
resources allocated to these
sectors. This document will
act as a regulatory
document for all activities
we will carry out in the IPA II
period.“
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İESP SOP çerçevesinde
gerçekleştirilecek tüm
uygulamalarda, AB
müktesebatı ve politikaları
ile uyum gözetilecektir.
Ayrıca, Coğrafi Odaklanma
Yaklaşımı ile destek
verilecek bölgelere ilişkin
esneklik sağlıyoruz. Bunun
yanı sıra, İESP SOP
çerçevesinde yürütülecek
tüm faaliyetlerde, fırsat
eşitliği, temel ilke;
toplumsal cinsiyet eşitliği
de, yatay öncelik olarak
belirlendi. İklim ve
sürdürülebilir kalkınma da
yatay konular olarak ele
alındı.

İESP SOP’un nihai
hedefi nedir?
Öncelikle şunu belirteyim:
Bu belge, hem makro
düzeyde Türkiye ve Avrupa
Birliği, hem de ulusal
düzeyde ilgili paydaşlar
arasında gerçekleşen
yoğun danışma süreçleri
yoluyla, ortaklık ilkesine
tamamen bağlı kalınarak
tasarlandı. Bir diğer deyişle
İESP SOP, hem Türkiye’nin
AB ile uyumuna katkı
sağlamayı, hem de

the framework of EESP SOP
will be in accordance with EU
acquis and policies. We also
provide flexibility on the areas
to be supported by the
Geographical Concentration
Approach. In addition to this,
equal opportunity has been
defined as a basic principle;
and gender equality as a
horizontal priority in all
activities to be carried out
within the framework of EESP
SOP. Climate and sustainable
development were also
accepted as horizontal
priorities.

What is the ultimate goal
of EESP SOP?
First of all, this document was
designed by fully adhering to
the partnership principle
through intensive
consultation processes
between Turkey and the
European Union, as well as
the relevant national
stakeholders. In other words,
EESP SOP aims to contribute
both to the harmonisation of
Turkey with the EU, and to
increase the quality and
secure employment
opportunities in our country.
Within this framework, it is in
line with the employment
mobilisation initiated by our
government. Our goal is to
improve registered
employment and ensure that
all our citizens have access
to secure jobs where they
can use their skills at the
highest level. Therefore, our
ultimate goal is to improve
the quality of life in our
country

Could you talk about
EESP SOP’s budget?
EESP SOP’s total budget
reaches 511.7 million Euros,
of which 435 million Euros is
provided by the EU; Turkey’s

ülkemizde kaliteli ve
güvenceli istihdam
imkanlarının artırılmasını
hedefliyor. Bu çerçevede,
hükümetimizin başlattığı
istihdam seferberliği ile de
uyumlu. Amacımız, kayıtlı
istihdamı geliştirmek, tüm
yurttaşlarımızın kendi
yeteneklerini en üst
düzeyde kullanabildiği
güvenceli işlere ulaşmasını
sağlamak. Dolayısıyla,
aslında nihai hedefimiz
ülkemiz genelinde hayat
kalitesini yükseltmek.

İESP SOP’un
bütçesinden
bahsedebilir misiniz?
İESP SOP’un toplam
bütçesi, 511,7 milyon
Avro’ya ulaşmaktadır. Bu
kaynağın 435 milyon
Avro’su, Avrupa Birliği
tarafından sağlanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin
katkısı da yaklaşık 76,7
milyon Avro.
İESP SOP altında hibe
çağrıları ne zaman
başlayacak? Bu çağrılara
nasıl ulaşılabilir?
Malesef IPA II,
planlanandan biraz geç
başladı. Ancak bizim tüm
hazırlıklarımız tamamlandı.
İlerleyen dönemde
çağrılarımız,
Başkanlığımızın kurumsal
sitesi olan www.ikg.gov.tr
adresinde duyurulacaktır.
Ayrıca, sosyal medya
kanallarımızı da bu
çağrıların duyurulmasında
kullanacağız. Bu nedenle,
bu kaynaklara başvurmayı
düşünen herkesi, sosyal
medya hesaplarımızı takip
etmeye davet ediyorum.

contribution is approximately
76.7 million Euros.

When will the IESP SOP
grant appeals start? How
can these appeals be
accessed?
Unfortunately, IPA II started a
little later than planned.
However, all our preparations
are complete. Our call for
tenders will be announced at
www.ikg.gov.tr, which is the
official web site of our
Directorate. We will also use
our social media channels to
announce these tenders. For
this reason, I encourage
everybody who is planning to
apply for these resources to
follow our social media
accounts.

“Sosyal medya kanallarımızı
da bu çağrıların
duyurulmasında
kullanacağız. Bu nedenle, bu
kaynaklara başvurmayı
düşünen herkesi, sosyal
medya hesaplarımızı takip
etmeye davet ediyorum.”
“We will also use our social
media channels to announce
these tenders. For this
reason, I encourage
everybody who is planning to
apply for these resources to
follow our social media
accounts.“
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Röportaj / INTERVIEW

İKG Dergi için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma
Bölüm Başkanı Sayın François Bégeot ile Türkiye-AB ilişkilerini, IPA fonlarını ve
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı'nı görüştük.
Delegation to Turkey, Head of Economic and Social Development: François
Bégeot evaluated Turkey-EU relations, IPA funds, and the HRD OP for HRD
Magazine.
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Türkiye ve Avrupa
Birliği, insan
kaynaklarının
geliştirilmesi için
birlikte çalışıyor

Turkey and EU relations
are strengthening by
working together to
develop human
resources

François Bégeot, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu, Müsteşar, Ekonomik ve
Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı: Avrupa
Birliği istihdam, eğitim ve sosyal içerme
alanlarında Türkiye’yi desteklemektedir.
Hep birlikte, daha fazla insanı istihdama
ve eğitime dahil etmeli, devam etmelerini
sağlamalı, sosyal dışlanma ve
yoksullukla mücadele etmeliyiz.

François Bégeot, EU Delegation to
Turkey, Head of Economic and Social
Development: Human Resources
Development Operational Programme is
about "soft investments" aimed at
attracting and retaining more people in
employment and strengthening social
inclusion through the integration of
disadvantaged people into the workforce.

Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerinin
mevcut durumu hakkındaki
görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Sizce
ilişkiler durdu mu yoksa perde
arkasında iş birliği devam mı ediyor?
Her ne kadar Türkiye’de ve Avrupa
Birliği'ndeki çoğu kişi Türkiye’nin katılım
süreciyle ilgili siyasi tartışmalara
odaklanıyor olsa da iki taraf arasındaki
güçlü ve başarılı mali iş birliği devam
etmektedir. İstihdam, eğitim ve sosyal
politika alanındaki meselelerin ele alınması
Türkiye’nin katılım süreci açısından büyük
önem taşıyor. 2007’den bu yana Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı (İKG OP), tam da bu konuları ele
alması nedeniyle çok önemli bir araç.

What do you think about the state of
relations between the European Union
and Turkey? Have the relations stalled
or is there cooperation behind the
scenes?
While most people in Turkey and in the EU
are focusing on political debates
concerning Turkey's accession process, a
quiet yet strong and successful financial
cooperation is ongoing between the two
entities. Addressing future employment and
social policy challenges are key to Turkey's
accession process. And the Human
Resources Development Operational
Programme (HRD OP) funded by the EU in
Turkey is a tool to address precisely this
field, in which we have been working
together since 2007.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı, Türkiye’deki
yurttaşların gündelik yaşantılarını doğrudan
etkileyen temel konuları ele almaktadır. Bu
program, daha fazla sayıda insanı
istihdama çekmeyi ve istihdamda tutmayı,
eğitim yoluyla çalışanların ve işletmelerin
uyum yeteneklerini ve esnekliğini daha iyi
hale getirmeyi ve dezavantajlı bireylerin iş
gücüne dahil edilmesi yoluyla sosyal
içermeyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

The Human Resources Development
Operational Programme is about "soft
investments" aimed at attracting and
retaining more people in employment;
improving the adaptability and flexibility of
workers and enterprises through education;
and strengthening social inclusion through
the integration of disadvantaged people
into the workforce. The Programme,
therefore, touches upon key issues which
directly affect the daily lives of Turkish
citizens.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Programı’nın önemli bir kısmı hibe
projelerinden oluşmaktadır. 2010 yılından
bu yana 850’den fazla hibe projesine

For the Human Resources Development
Programme, an essential part of the
interventions is made up of grants, since
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2007-2013 döneminde Avrupa
Birliği tarafından Türkiye'ye
tahsis edilen kaynak:
Funds allocated to Turkey by
the European Union for the
2007-2013 period:

475 milyon Avro
€ 475 million
finansman sağlanmıştır. Sivil toplum
kuruluşları, belediyeler, eğitim kurumları ve
sosyal ortaklar gibi birçok aktörün dahil
olduğu bu süreçte, pek çok sayıda hibe
projesi için fonlar tahsis edilmiştir.
Böylece, idare ve denetim sistemlerinin,
programın yürütülmesi sürecinde, uygun
yapılardan ve gerekli eğitimi almış
personelden faydalanması sağlanabilecektir.
Bu bağlamda, istihdam ve eğitim alanlarında
çalışan ilgili Bakanlık ve kurumların
kapasitesini geliştirmek için teknik destek
projeleri uygulanmaktadır. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın yönetim yapısını
geliştirmek için verilen Avrupa Birliği desteği
de, bu teknik destek projeleri arasındadır.

Neden “İnsan Kaynakları”? Neden
bunun odaklanılması gereken önemli
bir alan olduğunu düşünüyorsunuz?
Daha iyi eğitim, sosyal içermenin temini ve
istihdama erişimin desteklenmesi yoluyla
beşeri sermayeye yatırım, Türkiye'nin sahip
olduğu muazzam kaynakların
değerlendirilmesi ve ekonomik büyüme için
büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak
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more than 850 grant projects have already
been financed since 2010. This implies the
distribution of many small amounts, in a
context of numerous operators taking part
in the process. Therefore, the management
and control systems should benefit from
suitable structures and adequately trained
staff to handle the programme. In this
context, technical assistance projects to
improve the capacity of relevant Ministries
and institutions in the employment and
education fields are being implemented.
The EU support to the Ministry of Labour
and Social Security with a view to
improving the management structure set
up for the HRD OP is part of these technical
assistance projects.

Why “Human Resources”? Why do you
think this is an important field to focus
on?
Investing in human capital by providing better
education, facilitating social inclusion, and
promoting access to employment is essential
to access the considerable resources Turkey
has at its disposal, and to promote its
economic growth. It also serves a wider goal:
one of social justice, aiming to help people
move forward when they are willing and able.
This programme is not only a financial
instrument but is a tool to contribute to
Turkey's EU accession bid in the field of
social policy and employment.
We are certain that Turkey will get the most
out of the limited resources, and will use this
as an opportunity, not only to finance
projects, but also to see how policies can be
organised in a way to bring maximum benefit
to the citizens.

How is the aforementioned project
changing lives in Turkey?
The € 475 million allocated to Turkey by the
European Union for the 2007-2013 period has
touched and changed the lives of thousands
of people. To be more specific, thanks to the
Human Resources Development component
of IPA, the employment chances of many
men and women have increased because of
the training, guidance and job search
assistance provided. Five thousand women in
3 of Turkey's cities have returned to work
thanks to the monetary support provided for
childcare. Thousands of women will have

daha kapsamlı bir hedefi daha var, o da
insanlar bir adım atmaya istekli
olduklarında onlara yardımcı olmak ve
sosyal adaleti sağlamak. Bu program
sadece mali yardımlardan ibaret olmayıp,
sosyal politika ve istihdam alanında
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine
de katkıda bulunan bir araçtır.
Türkiye'nin kaynakları en iyi şekilde
kullanacağı ve bunu sadece projeleri
finanse etmek için değil, aynı zamanda
vatandaşlara azami faydayı sağlayacak
politikaları şekillendirmek için de bir fırsat
olarak değerlendireceği hususunda hiç
şüphemiz yok.

Bu bahsettiğiniz projeler Türkiye’de
hayatları nasıl değiştiriyor?
2007-2013 döneminde Avrupa Birliği
tarafından Türkiye'ye tahsis edilen 475
milyon Avro binlerce kişinin hayatında fark
yarattı. Daha somut olarak ifade etmek
gerekirse, IPA'nın İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi bileşeni kapsamında sunulan
eğitim, rehberlik ve iş arama yardımları ile
çok sayıda kadın ve erkeğin istihdam
edilme şansı arttı. Çocuk bakımı için
sağlanan nakdi destek sayesinde
Türkiye'nin üç ilinde beş bin kadın çalışma
hayatına dönebildi. Ayrıca, sağlanan
danışmanlık hizmetleri ve uygun koşullarda
arz edilen banka kredileri sayesinde
binlerce kadın işini büyütebildi.
Türkiye iş piyasasında yapısal bir sorun arz
eden kayıt dışı çalışmanın önlenebilmesi ve
azaltılabilmesi için sağlanan mali
desteğimiz aracılığıyla kamu, özel sektör,
sivil toplum kuruluşları ve medya ile iş birliği
içerisindeyiz. Projelerimiz, süratle değişen
küresel ortamda iş becerilerinin
geliştirilmesi yoluyla çalışanların ve
işverenlerin uyum sağlama yeteneğini
artırmakta, bu da onların kayıt dışı
çalışma/çalıştırmadan kaçınmalarına vesile
olmaktadır.
Hayat boyu öğrenme ve mesleki eğitim
alanlarında yürütülen projeler iş gücünün
niteliğini artırmış ve iş piyasasında
becerilerin işlerle daha doğru biçimde
eşleştirilmelerini sağlamıştır. Tamamlayıcı
eğitim, burslar ve şartlı nakit transferi
sayesinde erken yaşta okulu bırakma

Türkiye'nin
üç ilinde

5.000 kadın
5.000 women
in 3 Turkey's cities

Çocuk bakımı için sağlanan
nakdi destek sayesinde
çalışma hayatına dönebildi .
have returned to work, thanks
to the monetary support
provided for childcare.

grown their business with the advisory
services and bank loans with favourable
conditions that they benefit from.
Through our financial support, we are in
collaboration with the public, private, nongovernmental sectors, and the media to
avoid and reduce undeclared work, which is
a structural issue in Turkey's labour market.
The actions improve the adaptability of
Turkish workers and companies, by
developing their work-related skills in the light
of a rapidly changing global environment,
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François
Bégeot
Ekonomik ve Sosyal
Kalkınma Bölüm
Başkanı
Avrupa Birliği
Türkiye
Delegasyonu
François Bégeot,
lisans eğitimini
Sciences Po
Strasbourg
Üniversitesi'nde
(Fransa), yüksek
lisans eğitimini
sosyoloji alanında March Bloch
Üniversitesi'nde (Fransa) ve lisansüstü
çalışmasını da demografi alanında
Louvain Katolik Üniversitesi'nde (Belçika)
(1984-1988) tamamladı. Çalışma
hayatına özel sektörde başlayan Bégeot,
1988-1996 yılları arasında bölge
direktörü olarak AZ Promotion Sales and
Marketing şirketinde çalıştı. 1988 yılında
EUROSTAT'ta nüfus bilimci olarak
göreve başladı ve Avrupa
Komisyonu'ndaki profesyonel kariyerine
adım attı. 1996-2001 yılları arasında Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Arnavutluk
ülke koordinatörü olarak; 2001-2005
yılları arasında Genişleme Genel
Müdürlüğü'nde Bulgaristan'ın üyeliği için
kurulan Avrupa Birliği Müzakere
Heyeti’nde idari yetkili olarak; 2005-2010
yılları arasında Ulaşım Genel
Müdürlüğü'nde Batı Balkanlar ve Türkiye
idari yetkilisi olarak; 2010-2014 yılları
arasında ise Avrupa Birliği Arnavutluk
Delegasyonu'nda Ekonomik Reform ve
Altyapı Bölüm Başkanı olarak görev
yaptı. Bégeot, 2014 yılında Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu'na Ekonomik ve
Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı olarak
atandı. İleri düzeyde İngilizce konuşan
François Bégeot, başlangıç düzeyinde
Arnavutça ve Bulgarca bilmektedir.
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François
Bégeot
Head of Economic
and Social
Development
EU Delegation to
Turkey
François Bégeot
received his
Bachelor Degree
from Sciences Po
Strasbourg (France),
started his Master’s
in sociology at
Université March
Bloch (Strasbourg, France) and
completed his Post Graduate on
demography at Université Catholique de
Louvain (Belgium) between 1984
and 1988. He started his professional
career in the private sector by working as
regional director at AZ Promotion
Sales and Marketing from 1988 to 1996.
Subsequently, he joined EUROSTAT as a
demographer in 1988, at which point his
European Commission experience
began. He served in the following
positions in the EC: Country Coordinator
for Albania in Directorate General for
External Relations between 1996 and
2001; Member of the EU Negotiation
Team for Bulgaria in Directorate General
for Enlargement in 2001- 2005;
Policy Officer for the Western Balkans
and Turkey in Directorate General for
Transport between 2005 and 2010; and
Head of Operation Section for Economic
Reform and Infrastructure in EU
Delegation to Albania
between 2010 and 2014.
He was appointed as Head of Economic
and Social Development Section in EU
Delegation to Turkey in 2014.
He speaks fluent English as well as
some Albanian and
Bulgarian.

Türkiye, eğitimde ve iş gücü piyasasında
kendi potansiyellerini tam anlamıyla
kullanan iddialı ve güçlü birçok kadın ve
erkeğin hikayesini barındırmaktadır.
Turkey is full of stories of ambitious and
empowered men and women to fully
realise their potential in education and in
the labour market.
riskiyle karşı karşıya kalan okul çağındaki
birçok çocuk ve üniversite öğrencisi artık
eğitimlerini tüm hızıyla sürdürmekte olup
ortaya birçok başarı hikayesi çıkmaktadır.
Romanlar, engelliler, eski hükümlü/eski
mahkumların çalışma ve eğitim şartlarını
iyileştirmenin yanında bu gruplara yönelik
ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve eşit
muameleye tabi olmaları amacıyla
uygulanan faaliyetler süratle devam
etmektedir.
Neticede, Türkiye, eğitimde ve iş gücü
piyasasında kendi potansiyellerini tam
anlamıyla kullanan iddialı ve güçlü birçok
kadın ve erkeğin hikayesini
barındırmaktadır.

Sizce bu tür programlar Türkiye AB
ilişkilerini uzun vadede nasıl etkiler?
Program, Türkiye'nin istihdam, eğitim ve
sosyal içerme alanlarındaki AB hukuku ve
uygulamalarına uyum sağlamasında destek
olmuştur. Bu çerçevede birçok kamu
kurumu, bölgesel ve yerel kuruluş, STK'lar
ve eğitim kurumları AB'deki muhataplarıyla
uzun vadeli ilişkiler kurmuştur. Bireyler
arasında kurulan samimi temaslar büyük
önem arz etmektedir. Türkiye'deki katılım
öncesi AB mali programlarının hızlı
çözümler üretme iddiası olmadığı bir
gerçektir. Bu programlar daha çok
Türkiye'deki kurumların ve toplumun AB'ye
katılıma hazırlanmasını ve Türkiye'nin kendi
modernleşme çabalarını desteklemeyi
amaçlamaktadır. Bu nedenle, AB'nin mali
desteği Birliğin Türkiye'ye olan
taahhütlerine somutluk kazandırmaktadır.
Türkiye'de eğitim, istihdam ve sosyal
içerme AB için en öncelikli konular olmaya
ve 2014-2020 döneminde 435 milyon Avro
tutarındaki fonlarla desteklenmeye devam
edecektir.

which also furthers them from undeclared
work.
The projects in the field of lifelong learning
and vocational education and training have
increased the qualifications of the
workforce and helped reduce the skills
mismatch in the labour market. Many boys,
girls, and university students at risk of
leaving school early are now continuing
their education at full speed, with many
success stories, thanks to the
complementary education, scholarships,
and conditional money transfers.
Specific actions are in place at full speed to
improve the situation of the Roma, people
with disabilities, and ex-convicts/exprisoners, not only to improve their
employment and education conditions, but
also to eliminate discrimination against
them, and to ensure that they are treated
equally, and like everyone else.
Overall, Turkey is full of stories of ambitious
and empowered men and women who can
fully realise their potential in education and
in the labour market.

How do you think such programs affect
Turkey and EU relations in the long
term?
The programme has supported Turkey to
approximate with EU law and practices in
employment, education, and social
inclusion. Many public institutions, regional
and local entities, NGOs, and educational
institutions have established long-lasting
relations with their counterparts in the EU.
The strong and genuine human interaction
cannot be underestimated. It is a fact that
the EU pre-accession programmes in
Turkey are not intended to provide quick-fix
solutions. Their aim is to prepare Turkey’s
institutions and society for accession, and
support Turkey’s own modernisation
efforts. Therefore, the EU’s financial
assistance gives a tangible form to the EU’s
commitment to Turkey. Education,
employment, and social inclusion in Turkey
are, and will remain, policy priority topics
for the EU, backed by forthcoming financial
support of € 435 M for the 2014-2020
period. The EU will continue to support
Turkey through its development path.
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(Organisation for Economic Co-Operation
and Development-OECD) tarafından
organize edilen, toplamda 34 ülkenin
katıldığı ve ülkemiz adına çalışmaları
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen,
kısaca PIAAC olarak adlandırılan
Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi
Programı’nın 2012-2016 yıllarını kapsayan
II. turuna ait
uluslararası
karşılaştırmalı
rapor, 28 Haziran
2016 tarihinde
OECD tarafından
yayınlanmıştır. 1665 yaş grubundaki
bireylerin; temel
beceriler olarak da nitelenen “sözel
beceriler”, “sayısal beceriler” ve “teknoloji
zengin ortamlarda problem çözme
becerileri” alanlarında yeterliliklerini
değerlendiren PIAAC, aynı zamanda
yetişkinlerin eğitim seviyeleri ile işgücü
piyasasındaki durumlarını karşılaştırarak, iş
gücünün sahip olduğu becerilerin daha
verimli ve etkili şekilde ekonomiye
kazandırılmasına katkıda bulunmayı
hedeflemektedir.

The international comparative report of the
second round of the Programme for the
International Assessment of Adult
Competencies, (PIAAC) which includes the
2012-2016 period, was published by the
Organisation for Economic Co-Operation
and Development (OECD) on 28 June
2016. Thirty-four countries took part in the
programme organised by the OECD, and
our Ministry
carried out the
studies on
behalf of
Turkey. The
PIAAC
assesses the
capabilities of
individuals
aged 16-65 in literacy, numeracy and
problem-solving skills in technology-rich
environments, all of which are also called
basic skills. The PIAAC also aims to
contribute towards matching the skills of
the labour force with the economy in a
more effective and efficient way, by
comparing the adults’ conditions in the
labour force market to their education
levels.

PIAAC araştırmaya katılan yetişkinlerin
sosyo-ekonomik geçmişi, eğitim seviyesi, iş
hayatındaki durumuna ilişkin soruların
bulunduğu “arka plan anketi” ve
yeterliliklerinin ölçüldüğü “değerlendirme
aşaması” olmak üzere iki temel bölümden
oluşmaktadır. Araştırmada değerlendirilen
sözel beceriler; yazılı metinleri anlama ve
bu metinlere gereğine uygun bir şekilde
cevap verme yeteneği, sayısal beceriler ise
sayısal ve matematiksel kavramları
kullanma yeteneği olarak tanımlanmıştır.
Araştırmada daha önce gerçekleştirilen

The PIAAC consists of two basic elements:
the background survey where questions
concerning the participant’s
socioeconomic background, education
level, and position in the labour force are
asked, and the assessment phase where
the capabilities are assessed. Literacy
skills are defined as the ability to
comprehend written texts and answer
them appropriately; numeracy skills are
defined as the ability to use scientific and
mathematical concepts. In the survey, in
addition to previously conducted skill
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beceri araştırmalarına1 ek olarak “teknoloji
zengin ortamda problem çözme” alanı ile
yetişkinlerin teknoloji zengin ortamda
problem çözme yeterlilikleri de
değerlendirilmiştir. OECD’nin “bilgisayar
becerileri” veya “bilişim becerileri” gibi
isimler yerine bu ismi tercih etmesinin
nedeni birçok teknolojik cihazın entegre bir
şekilde çalıştığı günümüz bilgi toplumunda
yetişkinlerin özellikle bilgi ve iletişim
teknolojileriyle birlikte karşılaştığı yeni
problemlere çözüm bulma becerilerini
bütüncül bir anlayışla değerlendirmek
istemesidir. Teknoloji zengin ortamda
problem çözme becerileri, bilgi edinmek ve
bilgiyi değerlendirmek, başkalarıyla iletişim
kurmak ve uygulamalı görevleri yerine
getirmek için dijital teknolojiyi, iletişim
araçlarını ve ağları kullanma yeteneği olarak
tanımlanmaktadır.
PIAAC, arka plan anketinde elde edilen
değişkenler sayesinde; kişilerin
yeterliliklerinin ve sosyo-ekonomik
özelliklerinin istihdam durumlarına etkilerine
yönelik yaptığı kapsamlı analizler ve
“teknoloji zengin ortamda problem çözme
alanı” vasıtasıyla günümüz iş dünyasının
talep ettiği becerilere yönelik güncel veriler
elde etme şansı sağlayabilmesi nedeniyle,
bu alanda daha önce gerçekleştirilen beceri
değerlendirme araştırmalarından
ayrılmaktadır.

studies1, “problem-solving abilities in a
technology-rich environment” field and
adults’ proficiency in problem-solving in a
technology-rich environment were
assessed. The reason why the OECD
prefers this term to ‘computer skills’ or
‘informatics skills’ is because it aims to
assess the problem-solving skills of adults
concerning the issues they face when
using the information and communication
technologies through a holistic
understanding, given that many
technological devices work in an
integrated mode in the contemporary
information society. Problem-solving skills
in a technology-rich environment is
defined as using digital technology,
communication tools and networks to
acquire and assess information,
communicate with others, and carry out
practical tasks. The PIAAC is different from
previous skill assessment surveys carried
out in this field. This is due to the variables
obtained in the background survey which
provide a comprehensive analysis on how
the person’s capabilities and their socioeconomic background influence their
employment status, and the opportunity it
presents to collect current data related to
the skills that contemporary business life
requires though the ‘problem-solving in
technology-rich environment’ field.

PIAAC faaliyetleri kapsamında katılımcı
ülkelerde gerçekleştirilen örneklem
çalışması, saha çalışması, verinin
toplanması ve işlenmesi gibi süreçlerin
ardından OECD tarafından hazırlanan ve
“Beceriler Önemlidir, 2016” (Skills Matter,
2016) ismiyle yayınlanan rapor, birçok
ülkede yetişkinlerin önemli bir bölümünün
sözel ve sayısal becerilerde düşük
yeterliliklere sahip olduğunu ve yetişkinlerin
önemli bir kısmının günlük yaşamlarında ve
çalışma hayatlarında bilgi iletişim
teknolojilerini kullanmak için gereken temel
becerilerden yoksun olduklarını ortaya
çıkarmıştır. Ayrıca rapor, çoğu gelişmiş

Following the gathering and processing of
data from the sample study and field study
of participating countries during the PIAAC
activities, the Skills Matter 2016 report by
the OECD revealed that, in many
countries, a significant number of adults
had low capabilities in literacy and
numeracy skills, and that they are lacking
the basic skills to use information and
communication technologies in their daily
lives and their career. The report also
highlighted interesting results for
participant countries, most of which are
developed countries. For instance,

1 1994, 1996, 1998 yıllarında üç tur olarak düzenlenen
“Uluslararası Yetişkin Okuryazarlık Anketi” (IALS) ve
2003-2007 yılları arasında yürütülen “Yetişkin
Okuryazarlık Yaşam Becerileri Anketi” (ALL).

1 International Adult Literacy Survey (IALS), which was
organised in three rounds in 1994, 1996 and 1998, and
Adult Literacy and Life skills Survey (ALL), carried out
between 2003-2007.
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(Yayına buradan ulaşabilirsiniz.)
(You can access the publication here.)

ülkeler kategorisinde yer alan katılımcı
ülkeler açısından ilginç sonuçları da
barındırmaktadır. Örneğin, I. Tur ve II. Tur
ülkelerinin birlikte değerlendirildiği rapora
göre araştırmanın üç bileşeninden birisi
olan sayısal yeterliliklerde ABD’li ve Fransız
yetişkinler oldukça düşük bir yeterlilik
göstererek OECD ortalamasının altında
kalmış, sözel ve sayısal becerilerde en
yüksek yeterliliği gösteren Japon yetişkinler
“teknoloji zengin ortamlarda problem
çözme alanında vasat bir performans
göstermişlerdir. Sözel ve sayısal becerilerde
Japonya ve Finlandiya, teknoloji zengin
ortamlarda problem çözme yeterliliklerinde
22 / D ergiMagaz›ne

according to the report, which takes into
consideration the first-round and secondround countries together, adults from the
USA and France scored very low in
numeracy skills, which is one of the three
components of the survey and were below
the OECD average; whereas Japanese
adults, showing the highest skills in literacy
and numeracy areas, were average in
‘problem-solving in technology-rich
environments’. The highest scores for
literacy and numeracy skills were found in
Japan and Finland while New Zealand,
Sweden, and Finland scored highest

Rapordan
önemli bulgular
• Türkiye’deki yetişkinler, Yetişkin
Becerileri Araştırması’na katılan
diğer OECD ülkeleri ile
kıyaslandığında, değerlendirme
yapılan her üç alanda da (sözel
beceriler, sayısal beceriler ve
teknoloji zengin ortamda problem
çözme becerileri) ortalamanın altında
performans göstermişlerdir.

Important findings in
the report
• The adults in Turkey performed
under average in all three areas
(literacy skills, numeracy skills, and
problem-solving in technology-rich
environment) compared to the other
OECD countries which took part in
the Skills in Adulthood Survey.

• The difference between the
literacy competencies of adults
• Türkiye’deki 16 - 24 yaş grubu
aged 16-24 in Turkey and in the
ortalaması ile OECD 16 - 24 yaş grubu
OECD is less compared to the other
ortalaması arasındaki sözel yeterlilik
age groups.
farkları diğer yaş gruplarına nazaran
daha düşüktür.
• The relationship between the
education level and the capabilities
• Türkiye’de eğitim düzeyi ile
in Turkey appears to be quite low
yeterlilikler arasındaki ilişki diğer
compared to other participant
katılımcı ülkelere nazaran oldukça
countries.
düşük görünmektedir.

• Türkiye, katılımcı ülkeler arasında
özellikle ileri yaştaki yetişkinlerde
olmak üzere bilgi işleme
becerilerinde cinsiyete dayalı
farklılıkların en yüksek olduğu
ülkelerden biridir.
• Türkiye’de yüksek beceri
yeterlilikleri ve eğitim düzeyinin iş
gücüne katılım durumu ile bağlantısı
bulunmamaktadır. Ancak OECD
ülkeleri arasında niteliklerin ücret
getirilerinin en yüksek olduğu
ülkelerden biri de Türkiye’dir.
• Bilgi işleme becerileri ile
başkalarına karşı güven, kişinin
siyasi süreçlerde etkin olduğuna dair
inancı, sağlık gibi bazı sosyal
sonuçlar arasındaki ilişki Türkiye’de
diğer ülkelere nazaran oldukça
zayıftır.

• Among the participant countries,
Turkey has one of the highest
gender gaps in informationprocessing skills, especially in the
more senior adult group.
• There is no connection between
participation in the labour force,
high-skill capabilities, and
education level. However, Turkey is
one of the countries where such
abilities command the highest
salaries.
• The relationship between certain
social results, such as trust in
others, the belief that an individual
is effective in political processes,
and health and information
processing skills is quite low in
Turkey, compared to other
countries.
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Yeni Zelanda, İsveç ve Finlandiya en
yüksek yeterlilikleri gösteren ülkeler olurken
sözel ve sayısal yeterliliklerde en düşük
performans gösteren ülke Endonezya2
olmuştur. Fransa, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi, İspanya ve Endonezya gibi
ülkelerin katılım göstermediği teknoloji
zengin ortamlarda problem çözme alanında
ise ülkemiz, Şili ve Yunanistan ile birlikte en
düşük performans gösteren ülkelerden
birisi olmuştur.

proficiency in problem-solving in
technology-rich environments. Indonesia2
was the lowest-performing country in
literacy and numeracy skills. In the field of
‘problem-solving in a technology-rich
environment’, which some countries
including France, Greek Cypriot
Administration of Southern Cyprus, Spain,
and Indonesia did not participate in, Turkey
was one of the lowest-performing countries
along with Chile and Greece.

Bileşenleri ve araştırma
alanları açısından PIAAC
kazanımları

PIAAC gains concerning
components and research
fields

Araştırma sonucunda elde edilen düşük
performans sorunu tüm katılımcı ülkelerin
karşılaştığı bir sorundur. PIAAC’ın
yürütülmesi için OECD bünyesinde ihdas
edilen Katılımcı Ülkeler Kurulu (BPC)
toplantılarında hemen hemen tüm katılımcı
ülke temsilcileri ülkelerindeki yetişkinlerin
elde ettiği yeterlilik puanlarının
beklemedikleri şekilde düşük çıktığını ifade
etmektedir. Bu sonuçlar, katılımcı ülkeler
tarafından bir performans değerlendirmesi
olarak değil, ileride gerçekleştirilecek
politikalar için tutarlı analizler elde etme
fırsatı olarak değerlendirilmektedir.

The low performance in the survey is an
issue faced by all participant countries. In
the meetings of the Board of Participating
Countries, established within the body of
the OECD to administer the PIAAC, almost
all participating country representatives
stated that the proficiency scores of the
adults in their countries are lower than
expected. Participating countries assess
these results, not as a performance
evaluation, but as an opportunity to
generate consistent analyses related to the
implementation of future policies.

Örneğin dünyada birçok ülkede sorun teşkil
eden beceri uyumsuzluğu PIAAC’ta “nitelikiş uyuşmazlığı”, “yeterlilikler-iş uyuşmazlığı”
ve “eğitim alınan bölüm-iş uyuşmazlığı”
şeklinde üç başlık halinde incelenerek
beceri uyumsuzluğu konusunda katılımcı
ülkelere detaylı bilgi elde etme fırsatı
tanınmıştır.

To illustrate this, the participant countries
were given the opportunity to gather
detailed information concerning skill
mismatch, which is an issue in many
countries, through the research of PIAAC in
three areas, namely: qualification and job
mismatch; skills and job mismatch; and
field-of-study and job mismatch.

PIAAC “eğitim alınan bölüm-iş uyuşmazlığı”
oranının OECD ülkelerinde ortalama %40
civarında olduğunu ortaya çıkarmış ayrıca
içerdiği kapsamlı arka plan anketi ile bu
uyuşmazlık problemiyle karşı karşıya olan
yetişkinlerin eğitimleri, gelirleri, yeterlilikleri,
sosyo-demografik özellikleri gibi konularda
önemli bulgularla katılımcı ülkelerin bu
alanda gerçekleştireceği çalışmalara

The PIAAC research showed that field-ofstudy - job mismatch is around 40% in
OECD countries, and it provided important
evidence for studies that participating
countries will carry out in this area, using
the survey’s comprehensive background
findings on the education, income,
capabilities, and socio-economic attributes
of the adults facing this issue. The Skills in
Adulthood Survey, which provides an

2 Endonezya çalışmayı sadece Cakarta şehrinde ve
basılı sürümde kâğıt üzerinde gerçekleştirmiştir.

2 Indonesia carried out the project only in Jakarta and
with hardcopies.
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Ulusal Temel Yetişkin Becerileri Stratejisi Açılış Toplantısı

Ulusal Temel
Yetişkin Becerileri
Stratejisi

National Basic
Adult Skills
Strategy

PIAAC projesinin ülkemiz için en önemli
kazanımı ise, sonuçları sayesinde
oluşturulmasına imkân sağladığı
“Ulusal Temel Yetişkin Becerileri
Stratejisi” olmuştur. Başkanlığımız
koordinasyonunda hazırlanması
öngörülen strateji belgesinin tanıtımı
için 22 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da
bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu toplantı ile ilgili taraflar konudan
haberdar edilerek, süreç ve strateji
belgesi üzerine istişareler yapılmıştır.
Hazırlık çalışmaları başlatılan strateji
belgesi ile yetişkinlerin temel
becerilerini geliştirerek hem istihdam
edilebilirliklerine hem de istihdamdaki
verimliliklerine katkı sağlamak
hedeflenmektedir.

The most important gain of our
country from the PIAAC project is the
National Basic Adults Skills Strategy,
which was generated from the PIAAC
results. A meeting was held in Ankara
on 22 November 2016 to introduce
the strategy document which was to
be prepared under the coordination
of our directorate. Related parties
were informed and consultations were
held regarding the process and the
strategy document. The strategy
document aims to improve the
employability and productivity during
employment by developing the basic
skills of adults.
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yönelik önemli kanıtlar sunmuştur.
Günümüzde ülkelerin önemli bir önceliği
haline gelen ve OECD ortalaması %15 olan
NEET3 sorununda da benzer bir şekilde
detaylı analizler gerçekleştirme imkânı
sağlayan Yetişkin Becerileri Araştırması bu
profilde olan gençlerin tespitine yönelik
içerdiği değişkenlerle eğitim ve istihdam
hayatından dışlanmalarına neden olan
faktörleri ayrıntılı bir şekilde ele almıştır.
Bakanlığımız, PIAAC sayesinde, ülkemizde
de 15-29 yaş grubunda % 30 civarında olan
NEET oranını düşürebilmek ve bu profilde
olan gençleri tekrar eğitime ve istihdam
hayatına kazandırmaya yönelik politika ve
uygulamaları izleyebilmek açısından 20142016 yılları göstergesi olarak kabul
edilebilecek bir veri setine sahip olma
imkânını elde etmiştir.

Kanıt temelli politikalar
açısından PIAAC kazanımları

opportunity to conduct a detailed analysis
for the NEET3 issue, and which is 15% on
average in OECD countries, has become a
priority today for countries. It addresses the
factors which cause young people to
become ostracised from education and
employment, including the variables related
to the detection of young people with this
profile.
Our Ministry gained an opportunity to
develop a data set which could be viewed
as an indicator of the 2014-2016 period to
track policies and practices aimed at
lowering the NEET rate, which is around
30% in our country in the 15-29 age range,
and to get young people back into
education and employment.

PIAAC gains concerning
evidence-based policies

Bilgi iletişim teknolojilerinin çalışma
hayatında köklü değişiklikleri meydana
getirdiği dönüşüm sürecinde veriye dayalı
politikalar devletler tarafından
başvurabilecekleri yegâne yöntem haline
gelmiştir. Liberal ekonomik sistemin tüm
unsurlarında olduğu gibi devletlerin
istihdam hayatına müdahalelerinin
girişimciler ve firmalar tarafından risk
faktörü ve gereksiz maliyet olarak
algılandığı günümüzde kanıt temelli
(evidence-based) uygulamalar politika
gerekçelendirilmesindeki üstünlükleri,

Data-based policies have become the only
method for countries in this transformation
process where information and
communication technologies create radical
changes in business life. As in all
components of the liberal economic
system, companies perceive government
intervention in employment as a risk factor
and unnecessary cost, and evidence-based
practices have become important methods
in developed countries’ policy setting,
owing to their superior policy justification,
objective indicators that they provide for
performance tracking, and their
functionality.

3 NEET (Çalışmayan, Eğitim ve Öğrenim Görmeyen
genç insan; young person who is "Not in Education,
Employment, or Training"-): NEET, heterojen bir topluluk
olarak değerlendirilmelidir. İşsiz (istihdam için uygun ve
aktif olarak iş arayan) ve eğitim ve öğrenim sistemi
dışında kalan aktif olmayan bir grubu temsil etmektedir.
Aktif olmayanlar grubu birkaç kategoride ele alınır:
ailesine bakanlar, engelliler veya hastalar, cesareti
kırılmış veya sosyal olarak dışlanmış olan gençler ve
gönüllü NEET kategorisinde olanlar (seyahat ve
sanatsal faaliyetler gibi kişisel hedefleri için eğitimine
veya kariyerine devam etmemeyi tercih edenler). NEET
göstergesi genellikle 15-24 ve 15-29 yaş olmak üzere iki
yaş aralığını dikkate alır; bunlardan ikincisi okula devam
edilen yılların kademeli olarak artışı ve ilk işe girişin
gecikmesi kapsamında konuyla daha fazla ilişkilidir.
(ETF, 2015)

3 NEET (young person who is Not in Education,
Employment, or Training) should be evaluated as a
heterogenous community. It represents a group that
is unemployed (fit for employment and actively
seeking a job), outside the education system, and
inactive. The inactive group is categorised into a few
subgroups: Those who look after their families, the
disabled and sick, the discouraged, ostracised and
those who are NEET voluntarily (those who prefer
not to carry on with their education or career for their
personal goals). The NEET indicator takes into
consideration two age ranges: 15-24 and 15-29. The
latter is largely related to a gradual increase in the
number of years in education, and the delay in
getting a job. (ETF, 2015)
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performans izlenmesinde sağladığı objektif
göstergeler ve işlevsellikleri sayesinde
gelişmiş ülkelerin politika setlerinde önemli
bir yöntem haline gelmiştir.
Veriye dayalı politikalar sayesinde politika
yapıcılar etkin olmayan politikaları kolaylıkla
tespit ederek ve bu uygulamalardaki
bütçeyi daha etkin olabilecek politikalara
kaydırarak gereksiz harcamalardan tasarruf
edebilmekte, tercih edilen politikaların
yürütülmesinde elde edilen eşsiz veriler
sayesinde inovatif girişimler geliştirebilme
ve proje süreçlerinde kullandığı veri
toplama-raporlama faaliyetleri sayesinde
politikayı uygulayanlar açısından daha
güçlü bir hesap verebilirlik mekanizması
oluşturma olanağı bulmaktadır. 1990’lı
yılların sonlarında İngiltere’de uygulama
alanı oldukça genişleyen ve 1997 yılında
Blair Hükümeti döneminde “Modernising
Government” isimli beyaz kitap ile ilk defa
bir hükümet reform programı dokümanında
temel yöntem haline gelen kanıt temelli
politikaların kurumsal altyapısı gelişmiş
ülkelerde yüksek seviyede olmakla beraber
bu tür politikaların potansiyel çıktıları
gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır.
Ancak gelişmekte olan ülkeler bu alandaki
yetersizlikten dolayı kanıt temelli politikalar
yerine veriye dayalı olmayan politikalar
uygulamak zorunda kalmakta ve uyguladığı
politikalarda uzun süreli faydalar elde etme
ve maliyetler konusunda büyük sorunlarla
karşılaşmaktadır.
OECD tarafından geliştirilen PIAAC, PISA4
ile birlikte ülkemizin kanıt temelli politikalar
uygulamasına yardımcı olabilecek önemli
bir bilgi transferi imkânı sağlamaktadır. Bu
itibarla, ülkemiz 2012-2016 dönemini
kapsayan II. Tur PIAAC çalışmalarına katılım
sağlamış ve 30 ilimizde yürütülen ölçüm ve
değerlendirmeler sonucunda elde edilen
4 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı- PISA
(Programme for International Student Assessment)
Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
tarafından düzenlenen dünyanın en kapsamlı eğitim
araştırmalarından biridir. 2000 yılından itibaren üç yılda
bir yapılan bu araştırmayla OECD üyesi ülkeler ve diğer
katılımcı ülkelerdeki (dünya ekonomisinin yaklaşık
olarak %90’ı) 15 yaş grubu öğrencilerin modern
toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel bilgi
ve becerilere ne ölçüde sahip oldukları
değerlendirilmektedir.(MEB, 2012)

Thanks to these data-based policies, policy
makers can easily identify ineffective
policies and allocate the budget for these
practices to policies which may be more
effective and therefore save money.
Furthermore, the invaluable data gathered
during the implementation of the preferred
policy helps to develop innovative
initiatives, and the data-gathering and
reporting activities carried out during
projects provide an opportunity to create
stronger accountability mechanisms for
those who carry out the policy.
The field implementation of the evidencebased policies expanded considerably in
the UK by the end of 1990s, and evidencebased policies became the main method
for the first time in a government-reform
programme with the white paper entitled
‘Modernising Government’ in 1997 during
the Blair government. Organisational
infrastructure of the evidence-based
policies is at a high level in developed
countries; while the potential outputs of
such policies in developing countries is
even higher.
However, developing countries are obliged
to implement policies which are not based
on evidence, instead of evidence-based
policies, due to the inadequacy in this area
and they face critical issues achieving longterm benefits and costs with the
implemented policies.
Along with PISA4, PIAAC, which is
developed by OECD, creates an important
opportunity for information transfer which
could help our country implement
evidence-based policies. Our country
participated in the second round of the
PIAAC studies, which includes the 20122016 period, and, as a result of the data

4 The Programme for International Student

Assessment is one of the most comprehensive
education research studies of the OECD. With this
research, which has been carried out every three
years since 2000, students aged 15 in the OECD
countries and other participating countries
(approximately 90% of the world economy) are being
evaluated to assess the skills and knowledge
required from them to participate in the modern
society. (Ministry of National Education, 2012)
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veriler sayesinde eğitim sistemini iş
hayatının gereklerine uygun hale
getirebilme, genç işsizliği ve sosyal
dışlanmayla mücadele, katma değeri
yüksek işler yaratma, çalışanların becerileri
ve işleri arasında uyum sağlayabilme,
çalışanların sahip oldukları becerileri verimli
değerlendirebilme gibi son derece önemli
meselelerde daha etkin politikaların ve
uygulamaların gerçekleştirilmesinde
kullanılabilecek tutarlı ve güncel bilgiye
sahip olma imkânına kavuşmuştur.

gathered from the evaluations and
assessments carried out in 30 cities, gained
the opportunity to have consistent and
current information. This information can be
used to carry out more effective policies
and practices for important issues, such as
bringing education more in-line with
business expectations, fighting against
youth unemployment and social exclusion,
creating jobs with higher added value,
creating harmony between the skills and
jobs of employees and using employee
skills effectively.

Bakanlığımız tarafından yürütülen bu proje
ile elde edilen veri ayrıca meslek
standartlarının oluşturulmasında, eğitim ve
öğretim programlarının güncellenmesinde,
bölgesel ihtiyaçların belirlenmesinde ve ilgili
program ve proje gibi tedbirlerde ileriye
dönük iyileştirme çalıştırmaları için
kullanılabilecektir. Dolayısıyla Bakanlığımız
dört yıl gibi uzun bir süreç gerektiren ve
veriye dayalı politikaların önemli bir bileşeni
olan uluslararası bir araştırma çalışmasına
katılım sağlaması ve başarılı bir şekilde
tamamlaması ile pilot çalışma, veri transferi
ve depolanması, saha anket çalışmaları,
değişkenlerin analizi ve raporlanması gibi
idari ve teknik alanlarda kurumsal kültürün
gelişmesine yönelik önemli bir kazanım
elde etmiştir.

The data gathered from this project,
implemented by our Ministry, can also be
used to create vocation standards, to
update training and education
programmes, to determine regional needs
and to carry out prospective improvements
in related programmes and projects.
Consequently, our Ministry made significant
gains regarding the development of
organisational culture in terms of
administrative and technical fields such as
pilot projects, data transfer and storage,
field survey studies, and analysing and
reporting variables by participating in and
successfully completing an international
survey, which is an important component of
four-year data-based policies.
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Dans
Romanlarla
buluşuyor

Dance meets
with the
Roma

“Dezavantajlı Kişilerin
Sosyal Entegrasyonu ile
İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi Hibe
Programı” kapsamında,
Kültürlerarası İletişim ve
Dayanışma Derneği
tarafından yürütülen “Dans
Romanlarla Buluşuyor”
projesinin açılış toplantısı 7
Şubat 2017 tarihinde
İstanbul’da yapıldı.

Within the scope of the
‘Improving Social
Integration and
Employment of
Disadvantaged People’
Grant Programme, the
opening meeting of the
‘Dance Meets with the
Roma’ project, carried
out by Intercultural
Communication and
Solidarity Association
(KAİDDER) was held in
Istanbul on 7 February
2017.

T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı - Avrupa
Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi Başkan V. Burak
Çağatay Doğan, törende
yaptığı konuşmada, "Dans
Romanlarla Buluşuyor"
projesinin yaklaşık 2 bin
başvuru arasından, destek
verilecek ilk 140 proje
arasına girmeyi başardığını
anlattı. Projenin, Roman
Açılımı’nın sürdüğünün bir
göstergesi olduğunu
belirten Doğan, “Roman
vatandaşlarımız ülkemizin
rengi. Dolayısıyla onlar çok
daha güzel projeler, çok
daha büyük çalışmaları hak
ediyorlar. Bu projenin de
böylesi çalışmalara vesile
olmasını diliyorum. Ayrıca,
Sayın
Cumhurbaşkanımızın,
büyük işverenlere yönelik,
istihdamın artırılması
tavsiyesine Anadolu Ateşi
grubumuzun da uyduğunu
görüyoruz. Roman
vatandaşlarımızın istihdam
edildiğini görmek, bizi çok
daha mutlu ediyor. Bizler de
projenin her zaman
yanında olduğumuzu,
karşılaşılacak her türlü

In his speech during the
ceremony, Acting
Director of the
Directorate of European
Union, and Financial
Assistance, Burak
Çağatay Doğan, talked
about the project as one
of 140 which will be
supported from
approximately 2000
applications. Mr. Doğan
indicated that the project
is proof that the Roma
Initiative continues, and
he went on to say
“Romani people are the
colour of our country.
Therefore, they deserve
much better projects and
harder work. I hope this
project will lead to more
like it. We also see that
our Fire of Anatolia group
took our President’s
advice to the large
employers to increase
employment. We are
happy to see that our
Romani citizens are
employed. We guarantee

T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı - Avrupa
Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi Başkan V. Burak
Çağatay Doğan, törende
yaptığı konuşmada, "Dans
Romanlarla Buluşuyor"
projesinin yaklaşık 2 bin
başvuru arasından, destek
verilecek ilk 140 proje
arasına girmeyi başardığını
anlattı.
In his speech during the
ceremony, Acting Director of
the Directorate of European
Union, and Financial
Assistance, Burak Çağatay
Doğan, talked about the
project as one of 140 which
will be supported from
approximately 2000
applications.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na teşekkür eden
Anadolu Ateşi Genel Sanat
Yönetmeni Mustafa Erdoğan
da, Kültürlerarası İletişim ve
Dayanışma Derneği’nin iki yıl
önce kurulduğunu, amacının
da Türkiye kültürüyle dünya
kültürünü yakınlaştırmak
olduğunu ifade etti.
Mustafa Erdoğan, General Art
Director of the Fire of
Anatolia, started his speech
by thanking the Ministry of
Labour and Social Security,
and indicated that the
Intercultural Communication
and Solidarity Association
(KAİDDER) was established
two years ago to unite
Turkish culture and world
culture.
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sorun karşısında destek
olacağımızı taahhüt
ediyoruz" dedi.

our support to the project
and against any problem
that may arise.”

Sözlerine, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na teşekkür
ederek başlayan Anadolu
Ateşi Genel Sanat
Yönetmeni Mustafa
Erdoğan da, Kültürlerarası
İletişim ve Dayanışma
Derneği’nin iki yıl önce
kurulduğunu, amacının da
Türkiye kültürüyle dünya
kültürünü yakınlaştırmak
olduğunu ifade etti.

Mustafa Erdoğan,
General Art Director of
the Fire of Anatolia,
started his speech by
thanking the Ministry of
Labour and Social
Security, and indicated
that the Intercultural
Communication and
Solidarity Association
(KAİDDER) was
established two years
ago to unite Turkish
culture and world culture.

Erdoğan, Türkiye’nin en
görkemli ve neşeli
renklerinden olan Roman
kültürünü tanıtmaya
çalışacaklarını vurguladı.

Mr. Erdoğan stressed
that they would aspire to
introduce the Roma

Romanlarla çalışmanın
mutluluğunu yaşamak
istediklerini belirten
Erdoğan, işsiz Roman
gençler arasından
seçilecek 50 kişiye, bir
meslek imkanı doğacağını
söyledi.
Proje hakkında bilgiler
aktaran "Dans Romanlarla
Buluşuyor Projesi"
Koordinatörü Aniş Aslan, 12
ay sürecek proje
kapsamında, 17 ile 29 yaş
arasındaki, daha önce
herhangi bir mesleki eğitim
almamış işsiz Roman
gençler arasından
seçilecek 50 kişiye,
Anadolu Ateşi'nin dans
stüdyolarında 6 ay
içerisinde 500 saat
profesyonel dans eğitimi
verileceğini ifade etti.
"Dans Romanlarla
Buluşuyor Projesi", Avrupa
Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından
finanse edilen İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı
çerçevesinde yürütülen
“Dezavantajlı Kişilerin
Sosyal Entegrasyonu ile
İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi Hibe
Programı” altında
gerçekleştiriliyor.
Kültürlerarası İletişim ve
Dayanışma Derneği’nin
yürüttüğü projenin eş
başvuru sahibi, Balkan
Romanları Birliği Derneği.
Anadolu Ateşi Dans
Topluluğu projede,
“iştirakçi” olarak yer alıyor.
Yaklaşık 146 bin Avro
bütçeli proje hakkında daha
detaylı bilgiye
http://www.romanlarladans.
com/ adresinde ulaşılabilir.

culture, one of Turkey’s
most majestic and
joyous, and said they
wanted to feel the
happiness of working
with Roma citizens. He
further stated that 50
would be chosen among
the Roma youth to be
provided with an
opportunity of a vocation.
The project coordinator,
Aniş Aslan, stated that 50
people to be chosen
from the unemployed
Roma youth aged 17-29,
within the scope of a
project to last 12 months,
will be provided with 500
hours of professional
dance training for a
duration of 6 months in
the Fire of Anatolia dance
studios.
The ‘Dance Meets with
the Roma’ project is
being carried out within
the ‘Improving Social
Integration and
Employment of
Disadvantaged People’
Grant Programme which
is carried out within the
framework of the Human
Resources Development
Operational Programme,
co-financed by the EU
and Turkey. The coapplicant of this project
carried out by the
KAİDDER is the Balkan
Roma Union. The Fire of
Anatolia Dance Group is
a contributor in the
project. You can obtain
more detailed information
about this 146,000 EURbudget project at
http://www.romanlarlada
ns.com/.

"Dans Romanlarla
Buluşuyor Projesi", Avrupa
Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından
finanse edilen İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı
çerçevesinde yürütülen
“Dezavantajlı Kişilerin
Sosyal Entegrasyonu ile
İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi Hibe
Programı” altında
gerçekleştiriliyor.
The ‘Dance Meets with the
Roma’ project is being
carried out within the
‘Improving Social Integration
and Employment of
Disadvantaged People’ Grant
Programme which is carried
out within the framework of
the Human Resources
Development Operational
Programme, co-financed by
the EU and Turkey.
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“Muhasebe Eğitimleri
Sayesinde Kadınların
İstihdam Edilebilirliklerinin
Artırılması” hibe projesi
açılış toplantısı 17 Şubat
2017 tarihinde yapıldı.
Etkinliğe, Avrupa Birliği ve
Mali Yardımlar Dairesi
Başkan V. Burak Çağatay
Doğan da katıldı.
“Muhasebe Eğitimleri
Sayesinde Kadınların
İstihdam Edilebilirliklerinin
Artırılması” hibe projesi
açılış toplantısı 17 Şubat
2017 tarihinde yapıldı.
Etkinliğe, Avrupa Birliği ve
Mali Yardımlar Dairesi
Başkan V. Burak Çağatay
Doğan da katıldı.

Keçiörenli
kadınlar
istihdama
kazandırılıyor

Women from
Keçiören are
being included
in employment

Keçiören Belediyesi ile Ankara
Serbest Muhasebeciler ve
Mali Müşavirler Odası
tarafından yürütülen
“Muhasebe Eğitimleri
Sayesinde Kadınların İstihdam
Edilebilirliklerinin Artırılması”
hibe projesi açılış toplantısı 17
Şubat 2017 tarihinde yapıldı.
Etkinliğe, Avrupa Birliği ve
Mali Yardımlar Dairesi Başkan
V. Burak Çağatay Doğan da
katıldı.

The opening ceremony for the
‘Increasing Women’s
Employability Through
Accounting Training’ Grant
Programme was carried out
by the Municipality of
Keçiören and the Chamber of
Certified Accountants of
Ankara on 17 February 2017.
The Acting Director of the
Directorate of European Union
and Financial Assistance,
Burak Çağatay Doğan, also
took part in the event.

Proje ile, Keçiörenli 120
kadına beş ay boyunca ön
muhasebe eğitimi verilmesi ve
böylece iş sahibi olmaları
amaçlanıyor. Proje özellikle,
eşinden ayrılmış ya da eşini
kaybetmiş, çocuklu kadınlara
yönelik olarak tasarlandı.
Çalışma kapsamında ayrıca
480 kadına da, kamu
kuruluşlarının sağladığı
hizmetler konusunda
bilgilendirme eğitimi verilecek.
Keçiören Belediyesi
bünyesinde kurulacak olan
Danışma Merkezi’nde
verilecek eğitim sayesinde
katılımcılar, kamu
kuruluşlarından hangi
hizmetleri nasıl alabilecekleri
konusunda bilgi sahibi
olacaklar.
Proje, Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilen
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı çerçevesinde
yürütülen “Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu
ile İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi Hibe Programı”
altında gerçekleştiriliyor.
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The project aims to train 120
women in bookkeeping for
five months and, through this
training, provide them with a
job. The project particularly
targets divorced or widowed
women with children. In
addition, 480 women will be
given information about the
services provided by public
organisations within the scope
of the project. Participants will
be able to obtain information
about how to get which
service from public bodies
through the training which will
be given in the Information
Centre, established within the
body of the Municipality of
Keçiören.
The project is being carried
out within the scope of the
‘Improving Social Integration
and Employment of
Disadvantaged People’ Grant
Programme which is carried
out within the framework of
the Human Resources
Development Operational
Programme, co-financed by
the EU and Turkey.

Çikolataya
Ordulu
kadınların eli
değecek
Ordu'da, "İş'de Kadınlar"
projesiyle 25-50 yaş
aralığındaki 60 kadın, çikolata
yapımı konusunda eğitim
görecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı – Avrupa Birliği ve
Mali Yardımlar Dairesi
Başkanlığı’nın Hayat Boyu
Öğrenmenin Desteklenmesi
Hibe Programı kapsamında
yürütülen "İş'de Kadınlar"
projesinin çalıştay programı,
30 Ocak 2017 tarihinde
Ordu’da düzenlendi.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası
(OTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Servet Şahin, yaptığı
konuşmada, proje
kapsamında 25-50 yaş
arasındaki 60 kadının butik
çikolata üretimi konusunda
eğitim alacağını söyledi.
Şahin, yörenin en önemli
ürünü olan fındığın, en iyi
çikolata üretimi alanında
değerlendirilebileceğini
belirterek sözlerini şöyle
sürdürdü: "Proje kapsamında
kadınlarımızın iş gücünü daha
yüksek seviyede tutmayı,
gerekli beceri ve yetkinliklerini
kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu
projeyle 25 ile 50 yaş
arasındaki kadınlarımızın
ekonomiye kazandırılması
veya iş sahibi yapılması
hedefleniyor. AB destekli bu
proje ile 60 kursiyer butik
çikolatacılık konusunda
eğitilecek. Bu eğitim haricinde
e-ticaret, girişimcilik, iş sağlığı
ve işçi güvenliği eğitimleri de
verilecek. Kursiyerlerimizin bir
kısmı eğitim sonunda çikolata
üreten firmalarda vasıflı
eleman olacak."

Ordu Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Züleyda Çelebi ise
projenin, çikolatayla birlikte
fındık piyasası istihdamına
yönelik olduğunu aktararak,
kadınlara gereken desteği
vermek için gayret
göstereceklerini dile getirdi.
Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse
edilen İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı çerçevesinde
yürütülen “Hayat Boyu
Öğrenmenin Desteklenmesi-II
Hibe Programı” kapsamında
gerçekleştiriliyor. 1 Ekim 2016
tarihinde başlayan projenin
koordinatörlüğünü, Ordu
Ticaret ve Sanayi Odası
yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü ise bu programda,
Operasyon Faydalanıcısı
olarak yer alıyor.

Women from
Ordu to become
chocolatiers
60 women aged 25-50 will be
given chocolatier training in
Ordu within the ‘Women at
Work’ project.
The workshop of the ‘Women
at Work’ Project, implemented
within the scope of the
‘Promoting Lifelong Learning
in Turkey – II’ Grant Scheme,
was held in Ordu on 30
January 2017.
Servet Şahin, Chair of the
Board of Directors of Ordu
Chamber of Commerce and
Industry, stated in his speech
that 60 women aged 25-50 will
be given boutique chocolatier
training within the scope of the
project. Mr. Şahin added that

hazelnut, the most important
produce of the region, could
best be used during chocolate
production and carried on to
say: “We aim to increase
women’s labour force and
supply them with the
necessary skills and
competencies. This project
aims for the economic
inclusion or employment of
women between the ages 2550. With this EU-supported
project, 60 participants will be
trained to become a boutique
chocolatier. In addition to this
training, e-commerce,
entrepreneurism, work health
and worker-safety trainings will
also be provided. A
percentage of our participants
will be qualified staff in
chocolatier companies.”
The Head of Ordu Women
Entrepreneurs Association,
Züleyda Çelebi, stated that the
project aimed to create
employment in both the
chocolate and hazelnut
market, and that they would
aspire to give women the
necessary support.
The project is being carried
out within the scope of the
‘Promoting Lifelong Learning
in Turkey – II’ Grant Scheme
which is carried out within the
framework of the Human
Resources Development
Operational Programme, cofinanced by the EU and
Turkey. The project is
coordinated by the Ordu
Chamber of Commerce and
Industry, and started on 1
October 2016. The Ministry of
National Education - General
Directorate of Lifelong
Learning participates as an
operation beneficiary.
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Sektörel Yatırım Alanlarında
Genç İstihdamının
Desteklenmesi (PYEIS) Hibe
Programı kapsamında
gerçekleştirilen “Fark Yarat
Yerele Değer Kat”
projesinde, Tüm Gastronomi
Yöneticileri Derneği, Kemer
Turizm Eğitim Merkezi,
Akdeniz Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi ve
Adrasan Belediyesi, ortak
olarak yer aldı
The ‘Make A Difference Add Value to Local’ project
was carried out within the
scope of the ‘Promoting
Youth Employment in
Sectoral Investment Areas –
PYE-II’ Grant Scheme. The
All Gastronomy Managers
Association, Kemer Tourism
Education Centre, Akdeniz
University Fine Arts Faculty,
and Municipality of Adrasan
participated in the projects
as partners.
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Gençler
fark yaratarak
yerele
değer
katacak

The youth will
make a
difference to
add value to
local industry

Akdeniz Üniversitesi (AÜ)
Avrupa Akdeniz Gençlik
Uygulama ve Araştırma
Merkezi'nin
koordinatörlüğünde
yürütülen 'Fark Yarat Yerele
Değer Kat' adlı projenin
kapanış toplantısı 2 Mart
2017 tarihinde Adrasan'da
gerçekleştirildi.

The closing meeting for
‘Make A Difference - Add
Value to Local’ project
carried out under the
coordination of Akdeniz
University Euromed Youth
Centre was held in Adrasan
on 2 March 2017.

Sektörel Yatırım Alanlarında
Genç İstihdamının
Desteklenmesi (PYEIS)
Hibe Programı kapsamında
gerçekleştirilen “Fark Yarat
Yerele Değer Kat”
projesinde, Tüm
Gastronomi Yöneticileri
Derneği, Kemer Turizm
Eğitim Merkezi, Akdeniz
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi ve Adrasan
Belediyesi, ortak olarak yer
aldı. Projeye, atık
malzemelerden yaratıcı ve
sürdürülebilir ürünler

The ‘Make A Difference Add Value to Local’ project
was carried out within the
scope of the ‘Promoting
Youth Employment in
Sectoral Investment Areas
– PYE-II’ Grant Scheme.
The All Gastronomy
Managers Association,
Kemer Tourism Education
Centre, Akdeniz University
Fine Arts Faculty, and
Municipality of Adrasan
participated in the projects
as partners. ‘Çöp
(m)adamlar’, who
manufacture creative and
sustainable products using

üreten, Ayvalık’ta kurduğu
atölyesinde yörede
yaşayan kadınlara iş imkanı
sunan ve ortaya konulan
emeğin karşılığını alma
fikrini benimseyerek çalışan
“Çöp (m)adamlar” da hem
eğitim, hem de satış ağı
oluşturmada iştirakçi olarak
destek verdi.
İstihdam sorunun
çözümüne katkıda
bulunmayı hedefleyen 'Fark
Yarat Yerele Değer Kat'
projesiyle, lise mezunu
veya okulu terk etmiş, belli
bir mesleği ve kalifiye bir iş
becerisi olmayan gençlerle;
ailevi, sosyal, ekonomik
nedenlerden dolayı okula
devam edemeyen genç
kızların turizm ve çevre
sektörlerinde mesleki
eğitim alarak meslek
hayatına atılmaları
hedeflendi.
Proje kapsamında
Adrasan'da yaşayan 60
gence 3 ay boyunca aşçılık,
ekolojik ürün geliştirme,
turizm İngilizcesi, genel
beceri ve girişimcilik
eğitimleri verildi.

waste, and provide job
opportunities to women in
their workshop in Ayvalık,
work with the principle of
reciprocity for labour and
compensation, and
supported the project as a
partner in both training and
creating a sales network.
The ‘Make A Difference Add Value to Local’ project,
which aims to help address
the unemployment issue,
targets young men who do
not have a vocation or a job
skill, and young women
who cannot continue with
their education because of
family-related, social, and
economic reasons. The
project helps them to get
vocational training in
tourism and environment,
and a job.
For a duration of three
months, 60 young people
living in Adrasan were
given training in cooking,
developing ecological
products, tourism English,
general skills, and
entrepreneurship within the
scope of the project.

'Fark Yarat Yerele Değer
Kat' Projesi, Avrupa Birliği
ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilen
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı çerçevesinde
yürütülen “Sektörel Yatırım
Alanlarında Genç
İstihdamının Desteklenmesi
(PYEIS) Hibe Programı”
kapsamında
gerçekleştirildi.

The project was
implemented within the
scope of the ‘Promoting
Youth Employment in
Sectoral Investment Areas
– PYE-II’ Grant Scheme
which is carried out within
the framework of the
Human Resources
Development Operational
Programme, co-financed by
the EU and Turkey.

Proje hakkında daha detaylı
bilgiye
http://www.farkyaratyereled
egerkat.com/ adresinde
ulaşılabilir.

You can access detailed
information about the
project at:
http://www.farkyaratyereled
egerkat.com/.

İstihdam sorunun çözümüne
katkıda bulunmayı
hedefleyen 'Fark Yarat
Yerele Değer Kat' projesiyle,
lise mezunu veya okulu terk
etmiş, belli bir mesleği ve
kalifiye bir iş becerisi
olmayan gençlerle; ailevi,
sosyal, ekonomik
nedenlerden dolayı okula
devam edemeyen genç
kızların turizm ve çevre
sektörlerinde mesleki
eğitim alarak meslek
hayatına atılmaları
hedeflendi.
The ‘Make A Difference Add Value to Local’ project,
which aims to help address
the unemployment issue,
targets young men who do
not have a vocation or a job
skill, and young women who
cannot continue with their
education because of familyrelated, social, and
economic reasons. The
project helps them to get
vocational training in
tourism and environment,
and a job.
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İŞKUR’dan
genç istihdamına
önemli katkı

Major contribution to youth
employment by Turkish
Employment Agency

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı çerçevesinde, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği
ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın
“Sözleşme Makamı” olarak yer aldığı ve
Türkiye İş Kurumu’nun “Operasyon
Faydalanıcısı” olarak yürüttüğü “Sektörel
Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının
Desteklenmesi Operasyonu” kapsamında
düzenlenen “Hibe Projeleri Sonuçları
Bilgilendirme ve Kapanış Toplantısı”, 31 Mart
2017 tarihinde Ankara'da yapıldı. Toplantıda
açılış konuşmalarını, Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Cafer
Uzunkaya, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi Başkan Vekili Burak Çağatay Doğan
ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı
Müsteşar François Bégeot gerçekleştirdi.

The ‘Dissemination of Grant Projects Results
and Closure’ Meeting of ‘Promoting Youth
Employment in Sectoral Investment Areas
Operation’ implemented by the Turkish
Employment Agency as the Operation
Beneficiary under the framework of Human
Resources Development Operational
Programme, to which the Directorate of
European Union and Financial Assistance Ministry of Labour and Social Security is the
Contracting Authority, was held in Ankara on
31 March 2017. The opening speeches were
given by Turkish Employment Agency Deputy
General Director, Cafer Uzunkaya; Acting
Director of the Directorate of European Union
and Financial Assistance, Burak Çağatay
Doğan; and Counsellor, Head of Economic
and Social Development Section - EU
Delegation to Turkey, François Bégeot.

Yaptığı konuşmada, istihdama yönelik
çalışmaların önemini vurgulayan İŞKUR Genel
Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, iş
piyasasına her yıl 850 binin üzerinde yeni
insanın katıldığını, bu yüzden genç
istihdamının desteklenmesindeki önceliğin
önem arz ettiğini ifade etti.

The Turkish Employment Agency Deputy
General Director, Cafer Uzunkaya, stressed
the importance of projects aimed at
employment, and pointed out that more than
850,000 people joined the labour market
every year, therefore, supporting youth
employment was a priority.

33 ilde 56 proje yürütülüyor

56 projects carried out in 33
provinces

Proje sonunda 15 bini aşkın gencin sertifika
aldığını aktaran Uzunkaya, "Projelerle
gençlerimize genel becerilerin kazandırılması,
mesleki anlamda eğitimlerinin temin edilmesi,
girişimcilik ruhlarının geliştirilmesi, iş başı
eğitim programlarıyla mesleği ve işi bizzat
yerinde öğrenme imkanının tanınması,
danışmanlık hizmetleri gibi ciddi katkılar
sunulmaktadır" diye konuştu.

Mr. Uzunkaya stated that more than 15,000
young people obtained certificates, and went
on to say: “We contribute in a way that matters
by providing the youth with general skills and
with vocational training, improving their
understanding of entrepreneurship, and by
giving them an opportunity to have hands-on
information through training-at-work
programmes and counselling services.”
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Operasyon kapsamında 33 ilde 56 proje
yürüttüklerini ve ilgili tüm paydaşların,
projelerin başarılı olması için gayret sarf
ettiğini anlatan Uzunkaya, "Bu projeler
sayesinde, 15 bin genç arkadaşımız, yarın iş
gücü piyasasının önemli aktör adayları
arasında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Projeler, bini aşkın başvuru
arasından seçildi
Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkan V.
Burak Çağatay Doğan ise operasyonun
başarıyla sonuçlandığını dile getirdi.
Projelerin bini aşkın başvuru içerisinden
seçildiğini aktaran Doğan, "Genç istihdamına
katkıda bulunmak çok büyük bir başarıdır"
dedi. Genç işsizlik oranının yüzde 20'yi
aştığını anlatan Doğan, buna çözüm bulmak
için gerek Bakanlık gerek İŞKUR'un çok ciddi
gayretleri olduğunu söyledi.
Hibe projeleri sonuçlarına ilişkin
değerlendirmelerde de bulunan Doğan,
"Yaklaşık 2 bin 800 gencimize sertifikalı
mesleki bilgi ve beceri eğitimleri verildi.
Yaklaşık 3 bin kişiye bilgisayar, iletişim
becerileri, iş mevzuatına ilişkin sosyal haklar,
toplumsal cinsiyet gibi konularda eğitimler
verildi. Yine 2 bin kişiye girişimcilik eğitimi
verildi. 18 üniversite ile sanayi sektörleri
arasında iş birliği modelleri geliştirildi. 10
kariyer merkezi ve 11 mezun takip sistemi
kuruldu" dedi.
Toplantıda “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç
İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu”
çerçevesinde yürütülen 56 proje arasından
“İyi Uygulama Örneği” olarak seçilen beş
projeye, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı’nın “İstihdam” öncelik
eksenine yaptıkları katkılardan dolayı plaket
verildi.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı’nın istihdam öncelik
ekseni altında yürütülen ve hibe bileşeni olan
“Sektörel Yatırım Alanlarında Genç
İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu”, 1529 yaş aralığında yer alan gençlerin
istihdamının desteklenmesi, daha çok gencin
istihdam edilmesi, istihdamda kalmalarının
sağlanması ve böylece genç işsizliği oranının
azaltılması amacıyla uygulandı.Yaklaşık 24
milyon Avro bütçesi olan bu Operasyon
çerçevesinde, ülke genelinde toplam 56 hibe
projesi desteklendi.

Mr. Uzunkaya explained that 56 projects in 33
provinces were being carried out within the
scope of the operation, and that all partners
were making significant effort to ensure that the
project ends successfully. He said: “As a result
of these projects, 15,000 young people will be
candidates to become important participants in
the labour market.”

The projects were chosen from
more than a thousand
applications
The Acting Director of the Directorate of
European Union and Financial Assistance,
Burak Çağatay Doğan, stated that the operation
had ended successfully. Mr. Doğan said that the
projects were chosen from over a thousand,
and added: “It is a great accomplishment to
have contributed to youth employment.” Mr.
Doğan said that youth unemployment was over
20%, and that both the Ministry and the Turkish
Employment Agency were making great efforts
to find a solution.
Mr. Doğan shared some evaluations regarding
the results of the grant projects and said:
“Approximately 2,800 young people were
provided with vocational information and skills
training with certificates. Approximately 3,000
people were given trainings on computer skills,
social rights related to the labour legislation,
and gender. Approximately 2,000 people were
given entrepreneurship training. Cooperation
models were developed between 18
universities and industrial sectors. Ten career
centres and 11 graduate tracking systems were
founded.”
Five projects chosen as ‘Good Practice
Examples’ from 56 projects carried out within
the framework of the ‘Promoting Youth
Employment in Sectoral Investment Areas’
(PYEIS) were presented with plaques for their
contribution to employment, which is the
priority of the Human Resources Development
Operational Programme.
The ‘Promoting Youth Employment in Sectoral
Investment Areas’ Operation, carried out under
the priority axis of employment of the Human
Resources Development Operational
Programme which has a grant component, was
carried out to promote youth employment of
people aged 15-29. The aim is to employ more
young people, to help them stay employed and
thus reduce youth unemployment. Within the
framework of this operation, the budget of
which is 24,000,000 EUR, 56 grant programmes
were supported around the country.
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E⁄‹T‹MLER / TRAININGS

“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
operasyon ve hibe faydalanıcıları ile proje yürütücülerine yönelik bir dizi eğitim
gerçekleştirildi.
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.
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Proje Döngüsü
Yönetimi
Eğitimi

Project Cycle
Management
Training

“Operasyon Tanımlama
Belgesi Hazırlığı ve Proje
Döngüsü Yönetimi Eğitimi”,
19-20 Ocak 2017
tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirildi. İki gün
süren eğitimde, proje
çeşitliliği yönetimi, Birlik
yardımlı hizmetlerin
planlanması, hazırlanması
ve temin edilmesi ele alındı.
Eğitimde ağırlıklı olarak,
uygulamalı araştırmalara
yer verildi ve
faydalanıcıların bir proje
fikrinin hazırlanması,
olguların incelenmesi
konusunda nasıl bir yol
izleyeceklerine dair
önerilerde bulunuldu. İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı
kapsamında düzenlenen
eğitim ile yeni projelerin
hayata geçirilmesi
konusunda faydalanıcıların
karşılaşacakları durumları
önceden görebilmeleri ve
Avrupa Birliği ilkeleri
çerçevesinde çözüm yolları
üretebilmeleri hedeflendi.

The ‘Operation
Identification Sheet
Preparation and Project
Cycle Management
Training’ was held on 19-20
January 2017 in Ankara.
During the two-day training,
project variation
management, planning,
preparing and supplying
the Union-supported
services were discussed. In

the training, hands-on
research was mentioned
and suggestions were
shared as to how to
prepare a project idea and
how to research concepts.
The aim of the training held
within the scope of the
Human Resources
Development Operational
Programme was for the
benefactors to be able to
foresee possible conditions
when realizing new projects
and solving problems
within the scope of the
European Union principles.
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Ara Değerlendirme
Raporu
Çalıştayı
“Ara Değerlendirme Raporu
Çalıştayı” 7 Şubat 2017
tarihinde Ankara’da yapıldı.
Çalıştayın ilk oturumu
amaçlar ve hedeflerin
sunumu ile başladı.
Ardından, proje kapsamı ve
yöntem aktarılırken, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı
müdahale alanlarındaki
duruma genel bir bakış
sunuldu. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı - Avrupa
Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi Başkanlığı yetkilileri,
Avrupa Birliği temsilcileri ve
faydalanıcı kurumlardan
temsilcilerin katıldığı
çalıştayda, Avrupa Birliği ve
Türkiye’nin hedef alanları
arasında yer alan, ”iş gücü
piyasası ve istihdam”,
“eğitim”, “uyum yeteneğinin
artırılması ve hayat boyu
öğrenme” ile “sosyal
içerme” konuları masaya
yatırıldı. İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel
Programı çerçevesinde
düzenlenen çalıştayın son
oturumunda ise genel bir
değerlendirme yapılarak,
soru cevap şeklinde politika
zorlukları tartışıldı.
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Workshop for Midterm evaluation
report
The ‘Mid-Term Evaluation
Report Workshop’ was held
in Ankara on 7 February
2017. The first session
started with a presentation
of the objectives. After the
opening, the scope of the
project and the method
were explained and an
overview of the situation of
intervention areas of the
Human Resources
Development Operational
Programme was provided.
In this workshop, attended
by the Ministry of Labour
and Social Security Directorate of European

Union and Financial
Assistance authorities,
European Union
representatives and
representatives from
benefactors, topics such
as: labour force market and
employment; education;
adaptability and lifelong
learning; and social
inclusion issues, which are
target areas for both the EU
and Turkey, were discussed
in detail. A general
evaluation was conducted,
and the difficulties of the
policies were discussed in
a Q&A in the last session of
the workshop, organised
within the scope of Human
Resources Development
Operational Programme.

Nihai Rapor
Hazırlama Eğitimi
Sektörel Yatırım Alanlarında
Genç İstihdamının
Desteklenmesi (PYEIS)
Hibe Programı altında
yürütülen projeler için
düzenlenen Nihai Rapor
Hazırlama Eğitimi 23 - 24
Şubat 2017 tarihlerinde
Ankara’da yapıldı. Sektörel
Yatırım Alanlarında Genç
İstihdamının Desteklenmesi
(PYEIS) Hibe Programı
kapsamındaki 58 projeden
80 kişinin katıldığı eğitimde,

projeleri bitme aşamasına
gelen faydalanıcılar için
nihai rapor hazırlamanın
detaylarını aktarmayı
hedeflendi. Program
Otoritesi olan Türkiye İş
Kurumu’ndan (İŞKUR) 10
uzman, Başkanlığımızdan
ise 10 izleme uzmanının yer
aldığı eğitim kapsamında,
raporlamanın temel
prensipleri, MİSTİK
üzerinde Nihai Teknik
Rapor oluşturma, Nihai
Teknik Rapor Yazımı, Nihai
Mali Rapor Ekleri Hazırlama
konularında detaylı bir
eğitim verildi.

Final Report
Preparation
Training
The Final Report Preparation
Training organised for the
‘Promoting Youth
Employment in Sectoral
Investment Areas’ (PYEIS)
Grant Programme was held
on 23-24 February in
Ankara. The training,
attended by 80 participants
of 58 projects, was held
within the scope of
'Promoting Youth
Employment in Sectoral
Investment Areas’ (PYEIS)
Grant Programme and
aimed to teach how to
prepare a final report to the
benefactors whose projects
are nearing an end. Within
the scope of the training
attended by 10 experts from
the Turkish Employment
Agency and 10 supervising
experts from our Directorate,
a training on the main
principles of reporting,
creating a Final Technical
Report on MİSTİK, and
preparing Final Financial
Report Annexes was held.
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Sergimiz, Edirne
ve Samsun’da
sanatseverlerle
buluştu

Our exhibition
met with art
lovers in Edirne
and Samsun

Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından
finanse edilen İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı
kapsamında düzenlenen
“İnsana Odaklan – Değişimi
Yansıt” fotoğraf
yarışmasında dereceye
giren ve sergilenmeye
değer bulunan eserler,
Ankara’nın ardından,
Edirne ve Samsun’da,
sanatseverlerin ilgisine
sunuldu.

All award-winning
photographs from the
‘Focus on Human – Reflect
the Change’ competition,
as well as those selected
for exhibition, were
presented to art lovers in
Edirne and Samsun after
Ankara. The competition
was organised within the
scope of the Human
Resources Development
Operational Programme,
co-financed by the EU and
Turkey

Başkanlığımız ve Türkiye
Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF) ile iş
birliği içinde düzenlenen
yarışmada jüri, 27 Haziran
2016 tarihinde toplanarak,

The competition was
organised by our
Directorate in coordination
with the Photographic Arts
Federation of Turkey

“İnsana Odaklan – Değişimi
Yansıt” fotoğraf
yarışmasında dereceye giren
ve sergilenmeye değer
bulunan eserler, Ankara’nın
ardından, Edirne ve
Samsun’da, sanatseverlerin
ilgisine sunuldu.

All award-winning
photographs from the
‘Focus on Human –
Reflect the Change’
competition, as well as
those selected for
exhibition, were
presented to art lovers in
Edirne and Samsun after
Ankara.
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786 katılımcının yolladığı
2101 fotoğrafı
değerlendirmişti.

Serginin çok sayıda
ziyaretçisi vardı.
There were many visitors
to the exhibition.

Değerlendirme sonucu,
Ahmet Çetintaş’ın, “Eğitim”
adlı fotoğrafı birinciliği
kazanırken, Esengül
Yavuz’un “Mühendis Kadın”
adlı eseri ikinciliğe, Özlem
Gün Bingöl’ün “Kunduracı
Çırak” adlı eseri de
üçüncülüğe değer
bulunmuştu. Ayrıca 45 eser
de sergilenmek üzere

(PAFT). The jury had met
on 27 June 2016 to
evaluate 2101 works of art
sent in by 786 participants.
Following a 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. In addition, 45
photographs were selected
for exhibition purposes.
The winners were
presented with their awards
in a ceremony on 20
October 2016, with the
participation of our Minister,
Dr. Mehmet Müezzinoğlu,
and the Deputy Head of
Delegation of the European
Union to Turkey, Béla
Szombati.
After the ceremony, the
winning photographs, and
those deemed fit for exhibit,
were presented to the
public for a month in
Ankara. The photographs
were later exhibited in
Edirne and Samsun for a
month each.
The aims of the ‘Focus on
Human –Reflect the
Change’ Photo
Competition, as well as
exhibitions in 3 cities, were
to inform the public about
the Human Resources
Development Operational
Programme, increase
social sensitivity towards
the activities performed
within this framework, and
raise awareness for these
opportunities, so that the
resources within the scope
of the programme could be
used more effectively and
efficiently.
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seçilmişti. Kazananlara
ödülleri, 20 Ekim 2016
tarihinde Ankara'da,
Bakanımız Dr. Mehmet
Müezzinoğlu ve AB Türkiye
Delegasyonu
Maslahatgüzarı Béla
Szombati’nin de katıldığı bir
törenle verilmişti.
Bu töreninin ardından, ödül
kazanan ve sergilenmesi
uygun görülen eserler
Ankara’da bir ay boyunca
kamunun beğenisine
sunuldu.
Eserler daha sonra Edirne
ve Samsun’da birer ay
süreyle, fotoğraf severlerle
buluştu.
“İnsana Odaklan - Değişimi
Yansıt” fotoğraf yarışması
ve 3 ildeki fotoğraf sergileri
ile, 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 hedeflendi.

Değerli okuyucularımız;

A
BULMAC
ÖDÜLLÜ PUZZLE
PRIZE

Dergimizin içeriğinden
hazırladığımız soruya doğru cevap
verecek üç kişiye armağanlarımız
olacak. Yanıtlarınızı 30 Haziran 2017
tarihine kadar newsletter@ikg.gov.tr
adresine gönderebilirsiniz.
Kısaca PIAAC olarak adlandırılan
Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi
Programı’nın 2012-2016 yıllarını kapsayan II.
turuna ait uluslararası karşılaştırmalı rapor,
hangi tarihte, hangi kurum tarafından
yayınlanmıştır?

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 30
June 2017.

Question: Which organisation published the
international comparative report about the
second round of the Programme for the
International Assessment of Adult
Competencies (PIAAC) including the years
2012-2016, and when?
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