Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından nanse edilmektedir.
This Project is co-nanced by the European Union and the Republic of Turkey.

Bu yayın, “İnsan Kaynaklarının Geliş tirilmesi
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.
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Kapak Fotoğrafı: 27 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen Hayatlar Değişiyor - Türkiye
Gelişiyor 2. Proje Fuarı’na katılan proje temsilcileri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilileriyle, aile fotoğrafında bir araya geldi.
Cover Photo: Representatives of projects participating in the 'Lives are Changing, Turkey is Developing'
Second Project Fair, came together in the family photo with the authorities from the Ministry of Labour
and Social Security and the EU Delegation to Turkey. The event was held in Ankara on 27 July 2017.
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Değerli Okuyucularımız,

Dear Readers,

İKG Dergi’nin dokuzuncu sayısı ile yine
birlikteyiz.

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

Bu sayımızda ağırlıklı olarak, 27 Temmuz 2017
tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Hayatlar
Değişiyor - Türkiye Gelişiyor 2. Proje Fuarı’na
ilişkin haberleri okuyabilirsiniz. Hayat Boyu
Öğrenmenin Desteklenmesi II ve Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi hibe programları
altında yürütülen 72 projenin katıldığı fuarımızda,
33 ilimizden gelen proje yetkilileri ile şahsen
tanıştık ve yürüttükleri etkinlikler hakkında
ayrıntılı bilgi aldık.

In this issue, we have mostly focused on the 'Lives are
Changing, Turkey is Developing' Second Project Fair
which was held on 27 July 2017 in Ankara. Seventy
two projects under the 'Promoting Lifelong Learning II' and 'Improving Social Integration and Employability
of Disadvantaged Persons' Grant Scheme participated
in the fair. We met project managers from 33
provinces in person, and we received detailed
information about the activities they have been
carrying out.

Bu görüşmelerde, proje yetkililerinin
karşılaştıkları sorunları, ihtiyaçlarını, yeni
kirlerini öğreniyoruz. Bu bilgiler bize, yeni
çalışmalarımızda yol gösterici oluyor.
İkincisini düzenlediğimiz Proje Fuarı, bizim için
çok kıymetli bir etkinlik. Böylece İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı çerçevesinde verdiğimiz desteklerin
ne kadar iyi kullanıldığını somut olarak
görebiliyoruz.
Fuara katılan bazı proje temsilcileri ile yapılan
mülakatları okuduğunuzda siz de verilen
desteklerin, özellikle dezavantajlı yurttaşlarımızın
hayatlarını olumlu yönde nasıl değiştirdiğine
tanık olacaksınız. Batman’dan Giresun’a,
Şanlıurfa’dan Sivas’a, Hayatlar değişiyor,
Türkiye gelişiyor.
Bildiğiniz gibi, 2007-2013 yıllarını kapsayan IPA
I. döneminin sonuna geliyoruz. 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. Bu
sayımızda, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar
Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP)
kapsamında bir operasyon krinin nasıl
sunulacağına ilişkin bilgilendirici bir yazıyı da
okuyabilirsiniz.
Hepinize keyii okumalar dilerim,

During these meetings we learn the problems that
project managers face, in addition to their needs and
their new ideas. This information guides us in our new
projects.
The second Project Fair is an invaluable event for us
since we can see the support we give within the
scope of the Human Resources Development
Operational Programme in action.
You will also witness how this support has changed in
a positive way, especially as regards disadvantaged
citizens, when you read the interviews with some of
the project managers. Lives are changing; Turkey is
developing from Batman to Giresun, from Şanlıurfa to
Sivas.
We are nearing the end of IPA I, which covered the
period 2007-2013. Our Directorate was again given
the responsibility of managing the resources allocated
to the Employment, Education and Social Policies
sectors in this new period, entitled IPA II, from 20142020. In this issue, you can enjoy an informative piece
about how to present an operation idea within the
scope of the Employment, Education and Social
Policies Sectoral Operational Programme (EESP
SOP).
I hope you enjoy this latest issue.
Respectfully Yours,

Saygılarımla,
Burak Çağatay DOĞAN

Burak Çağatay DOĞAN

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Başkan Vekili

Directorate of European Union and Financial Assistance
Acting Director
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“Değişen hayatlar” Ankara’da buluştu
“Changing lives” met in Ankara
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Hayatlar Değişiyor - Türkiye Gelişiyor 2. Proje Fuarı, 33 ilden 72 projeyi Ankara’da
buluşturdu. Fuarda proje yetkilileri, çalışmaları hakkında bilgi verdi ve projelerini
kamuoyuna tanıttı. Bakanlığımız ve Avrupa Birliği Delegasyonu yetkilileri de, proje
yetkilileriyle görüşerek hem bilgi aldı hem de gelecek döneme ilişkin bilgiler aktardı.
The 'Lives are Changing, Turkey is Developing' Second Project Fair brought together 72
projects from 33 provinces in Ankara. At the Fair, the representatives gave information
about their projects and introduced their projects to the public. Representatives of our
Ministry and the EU Delegation met the project managers to receive information about their
activities while informing them about the next period.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği
tarafından nanse edilen İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı çerçevesinde düzenlenen
Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor 2.
Proje Fuarı, 27 Temmuz 2017 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirildi. Fuara,
Türkiye’nin 33 ilinde yürütülen 72 hibe
projesi katıldı. Proje yetkilileri, kendilerine
tahsis edilen stantlarda proje çıktılarını
sergiledi.
Etkinliğe, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Program
Otoritesi Başkanı Kürşad Arat, Avrupa Birliği
ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili
Burak Çağatay Doğan, Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu Elçi-Müsteşarı ve
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm
Başkanı François Bégeot katıldı.
Fuarda, işaret dili eğitiminden, engelli
kadınların istihdama kazandırılmasına, cam,
çiçek, çikolata yapımında

The second 'Lives are Changing, Turkey is
Developing' Project Fair, organised within
the scope of the Human Resources
Development Operational Programme and
co-nanced by the Republic of Turkey and
the European Union, took place on 27 July
2017 in Ankara.
Seventy two grant projects from 33
provinces around Turkey participated in the
fair. Project managers showcased their
project outputs on the stands assigned to
them.
The Deputy Undersecretary of the Ministry
of Labour and Head of the Human
Resources Development Operational
Programme Kürşad Arat, Acting Director of
Directorate of European Union and
Financial Assistance Burak Çağatay Doğan,
and Counsellor, Head of Economic and
Social Development of the EU Delegation
to Turkey François Bégeot, took part in the
event.
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Proje fuarının evsahibi sıfatıyla bir konuşma
yapan Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi Başkan Vekili Burak Çağatay Doğan,
hibe projelerinin başarılı çıktılarını
görmekten mutluluk duyduklarını dile
getirdi.
Directorate of European Union and Financial
Assistance Deputy Director Burak Çağatay
Doğan gave a speech as the host and put
forward his happiness to see the successful
outputs of the grant projects.

sertikalandırmadan, mevsimlik tarım
işçilerinin sosyal entegrasyonuna, Roman
vatandaşların istihdam edilebilirliklerinin
artırılmasından, serebral palsili bireylere
meslek edindirmeye, geniş bir yelpazeyi
kapsayan projeler yer aldı.
Başkanlığımızı tanıtan bir sunumun
izlenmesinin ardından, proje fuarının
ev sahibi sıfatıyla bir konuşma yapan Avrupa
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan
Vekili Burak Çağatay Doğan, hibe
projelerinin başarılı çıktılarını görmekten
mutluluk duyduklarını dile getirdi.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat ise
“Bugün fuarda yer alan projeler bizler için
istihdama yönelik önemli veriler sağlıyor”
dedi. Kaynakları itibarıyla ufak ölçekli bu
projeleri çok önemsediklerini ifade eden
Arat, projelerin kendilerine canlı laboratuvar
imkanı sağladığını belirtti. Müsteşar
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T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat “Burada
hayata geçirilen projelerin birçoğu pilot
uygulama olarak da değerlendirilmektedir.
Çok başarılı projelerle karşılaştık” dedi.

The Deputy Undersecretary of the Ministry
of Labour and Head of the Human Resources
Development Operational Programme,
Kürşad Arat said, “These projects give us
essential information concerning
employment”.
Projects concerning sign-language training;
inclusion of disabled women in
employment; glass certication; ower and
chocolate manufacturing; social integration
of seasonal agricultural workers; improving
employability of Roma citizens; professional
acquisition for individuals with cerebral
palsy, and many others participated in the
fair.
After a presentation introducing our
Directorate, Directorate of European Union
and Financial Assistance Deputy Director,
Burak Çağatay Doğan, gave a speech as
the host and expressed his pleasure in
seeing the successful outputs of the grant
projects.
The Deputy Undersecretary of the Ministry
of Labour and Head of the Human
Resources Development Operational
Programme, Kürşad Arat said, “These
projects give us essential information
concerning employment.”

Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor 2.
Proje Fuarı’na, IPA I. döneminde, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı çerçevesinde yürütülen, Hayat
Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II (LLL
II) ve Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu İle İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi (DESIP)
hibe programları altında yürütülen 72
proje katıldı. Farklı öğrenim ve yaş
seviyesindeki bireylerin sosyo-kültürel
gelişimlerinin sağlanması, hayat boyu
öğrenmeye katılımlarının artırılması ve
istihdam edilebilirliklerinin sağlanması
temel amacıyla geliştirilen ve Avrupa
Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin
kaynaklarıyla gerçekleştirilen Hayat Boyu
Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe
Programı kapsamında, yaklaşık
5.275.129,52 Avro katkı ile toplam 36
proje desteklendi. Genel hede,
dezavantajlı kişiler için fırsatlar içeren
kapsayıcı bir iş gücü piyasasını teşvik
ederken bu kişilerin iş gücüne
sürdürülebilir entegrasyonunu sağlamak
ve iş gücü piyasasında her türlü
ayrımcılıkla mücadele etmek olan
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe
Programı kapsamında, 21.738.449,47
Avro ile 141 proje desteklendi.

Seventy two projects under the
'Promoting Lifelong Learning - II' (LLL II)
and 'Improving Social Integration and
Employability of Disadvantaged Persons'
(DESIP) grant projects, carried out
within the framework of the Human
Resources Development Operational
Programme during IPA I, participated in
the 'Lives are Changing, Turkey is
Developing' Second Project Fair. Within
the scope of the Grant Programme
'Promoting Lifelong Learning - II', conanced by the EU and Turkey, and
created to provide sociocultural
development of individuals of various
education and age levels, and increase
their participation in lifelong learning to
ensure their employability, a total of 36
projects were supported with
5,275,129.52 EUR. Within the scope of
the 'Improving Social Integration and
Employability of Disadvantaged Persons'
Grant Programme, the target of which is
to promote an inclusive labour force for
disadvantaged people while ensuring
sustainable integration of the
disadvantaged to the labour force and
ghting against all discrimination in
labour force, 141 projects were
supported with 21,738,449.47 EUR.
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Mr. Arat stated that he cared deeply about
these small projects (in terms of resources),
and that they served as a kind of workshop.
Deputy Undersecretary Arat further stated:
“These projects are also considered to be
pilot applications. We have come across
very successful projects. These projects
gave us information which we can use in
our employment mobilisation and economic
reforms.”
Elçi-Müsteşarı ve Ekonomik ve Sosyal
Kalkınma Bölüm Başkanı François Bégeot,
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
bireylere birebir ulaştığı için Türkiye'nin en
önemli Bakanlıklarından biri" dedi.

Representing the EU Delegation to Turkey,
François Bégeot stated: The Ministry of
Labour and Social Security is one of the most
important ministries of Turkey, because it
reaches individuals on a one-to-one basis.

Representing the EU Delegation to Turkey,
François Bégeot stated: “The Ministry of
Labour and Social Security is one of the
most important ministries of Turkey,
because it reaches individuals on a one-toone basis. I cannot wait to hear about the
successes of these projects that touched so
many lives.”
After the opening speeches, the Ministry
and EU authorities toured the fair and
received information from project
managers.

Yardımcısı Arat, "Burada hayata geçirilen
projelerin birçoğu pilot uygulama olarak da
değerlendirilmektedir. Çok başarılı
projelerle karşılaştık. Bu projeler, istihdam
seferberliğimizin, ekonomik reformlarımızın
bir parçası olarak da kullanabileceğimiz
doneler sağladı" diye konuştu.

The 'Lives are Changing, Turkey is
Developing' Second Project Fair - a fusion

Elçi-Müsteşarı ve Ekonomik ve Sosyal
Kalkınma Bölüm Başkanı François Bégeot
ise, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
bireylere birebir ulaştığı için Türkiye'nin en
önemli bakanlıklarından biri. Bugün insana
dokunan bu projelerin başarılarını dinlemek
için sabırsızlanıyorum" dedi.

At the fair, the award-winning photographs,
and those deemed ﬁt for exhibition in the
'Focus on Human – Reﬂect the Change'
photography competition, organised within
the scope of the Human Resources
Development Operational Programme,
were presented to the public.
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Fuar alanında, “İnsana Odaklan – Değişimi
Yansıt” başlıklı fotoğraf yarışmasında
sergileme kazanan eserler de sergilendi.

Oldukça renkli görüntülere sahne olan
Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor 2. Proje
Fuarı, “Panel ve Tartışma” bölümü ile devam
etti. Farklı illerden beş proje temsilcisi,
projelerini uygulama sürecinde yaşadıkları
deneyimleri, başarıları ve karşılaştıkları
zorlukları paylaştı.

The 'Lives are Changing, Turkey is
Developing' Second Project Fair - a fusion of
colours - continued with the Panel and
Discussion session. Five project managers
from different provinces talked about their
experiences, successes and challenges
during the implementation.

of colours - continued with the Panel and
Discussion session. Five project managers
from different provinces talked about their
experiences, successes and challenges
during the implementation.
At the fair, the award-winning photographs,
and those deemed t for exhibition in the
'Focus on Human – Reect the Change'
photography competition, organised within
the scope of the Human Resources
Development Operational Programme,
were presented to the public.

Açılış konuşmalarının ardından Bakanlık ve
Avrupa Birliği yetkilileri fuar alanını gezerek
proje temsilcilerinden bilgi aldı.
Oldukça renkli görüntülere sahne olan
Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor 2.
Proje Fuarı, “Panel ve Tartışma” bölümü ile
devam etti. Farklı illerden beş proje
temsilcisi, projelerini uygulama sürecinde
yaşadıkları deneyimleri, başarıları ve
karşılaştıkları zorlukları paylaştı.
Fuar alanında, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı
kapsamında düzenlenen, “İnsana Odaklan
– Değişimi Yansıt” başlıklı fotoğraf
yarışmasında ödül ve sergileme kazanan
eserler de sergilendi.
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Röportaj / INTERVIEW

Proje fuarları
bize enerji
sağlıyor
Avrupa Birliği ve Mali

Proje Fuarı’na ilişkin
sorularımızı yanıtladı.

The Directorate of
European Union and
Financial Assistance Deputy
Director, Burak Çağatay
Doğan, answered our
questions about the 'Lives
are Changing, Turkey is
Developing' Project Fair.

Hayatlar Değişiyor,
Türkiye Gelişiyor Proje
Fuarı’nın ilki,
5 Aralık 2016 tarihinde
Ankara’da
gerçekleştirilmişti. Bu
etkinliğe 36 ilden 54 proje
katıldı. İkinci Fuar ise, 33
ilden 72 projenin katılımıyla,
27 Temmuz 2017 tarihinde
düzenlendi. Avrupa Birliği
ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkan Vekili Burak
Çağatay Doğan’a, bu
fuarları neden
düzenlediklerini,
beklentilerini ve
izlenimlerini sorduk.

The rst 'Lives are Changing,
Turkey is Developing' Project
Fair was held in Ankara on 5
December 2016. Fifty four
projects from 36 provinces
participated in the event. The
second fair was held on 27
July 2017 with the
participation of 72 projects
from 33 provinces. We asked
the Directorate of European
Union and Financial
Assistance Deputy Director,
Burak Çağatay Doğan, why
the fair was held, and what
his expectations and
impressions were.

Yardımlar Dairesi Başkan
Vekili Burak Çağatay
Doğan, Hayatlar Değişiyor
- Türkiye Gelişiyor 2.

12 / D er giMagazine

Project fairs
inspire us

Başkanlık olarak neden
projeleri Ankara’da fuar
etkinliği ile bir araya
getirme ihtiyacı
duydunuz?
IPA I. döneminde, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı (İKG
OP) çerçevesinde, 509,7
Milyon Avro kaynakla, 938
projeye destek sağladık. Bu
projeler yoluyla, yüz
binlerce vatandaşımıza
ulaştık. Bu bizim için gurur
verici. Bu fuarlar
aracılığıyla, insanların
hayatlarını değiştiren bu
projeleri daha görünür
kılmayı hedeiyoruz. Ayrıca,
özellikle küçük merkezlerde
yürütülen projeleri
Ankara’ya getirmek, proje
yetkililerinin Bakanlığımız
ve Avrupa Birliği’nin üst
düzey yetkilileriyle
buluşmasını sağlamak, bu
projelerin sorumluları için
bir motivasyon kaynağı
oluyor. Şunu da muhakkak
söylemek isterim; bu
fuarlarda sergilenen
ürünleri görmek, başarı
hikayelerini dinlemek bize
de büyük bir enerji sağlıyor.
Bu fuarlar, gelecek
planlamalarınıza katkı
sağlıyor mu?
Elbette. Ben ve
Başkanlığımızın uzmanları,
her iki fuarda da tüm
standları ziyaret ettik ve
proje temsilcilerinden bilgi
aldık. Bu konuşmalar çok
önemli çünkü bilgiyi
doğrudan kaynağından
alıyorsunuz. Karşılaştıkları
sorunları, ihtiyaçlarını, yeni
kirlerini öğreniyorsunuz.
Bu bilgiler bize, yeni
çalışmalarımızda yol
gösterici oluyor. Avrupa
Birliği yetkilileri de bu

Why did the Directorate
bring the projects together
in Ankara during a fair?
During IPA I, we provided 938
projects with our support,
with a resource of 509.7
million EUR, within the scope
of the Human Resources
Development Operational
Programme. We were able to
reach hundreds of thousands
of citizens through these
projects and we take pride in
this. Through the fairs, we
hope to make these projects,
which change people's lives,
more visible. Furthermore,
bringing the projects from
smaller provinces to Ankara,
while bringing project
managers together with the
senior authorities of our
Ministry and European Union,
motivates project managers. I
would also like to add that
seeing the products in these
fairs and hearing about
success stories greatly
inspires us.

Are the fairs instrumental
in your future planning?
Certainly. The experts from
our Directorate and I visited
all stands in both fairs and
received information from
project managers. I value
these conversations because
I get to gather information
directly from the source. I get
to learn about the problems
they face, their needs and
their new ideas. This
information guides us through
new projects. EU authorities
also benet from the
conversations they carry out
in these fairs.

IPA I. döneminde, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı (İKG
OP) çerçevesinde, 509,7
Milyon Avro kaynakla, 938
projeye destek sağladık. Bu
projeler yoluyla, yüz
binlerce vatandaşımıza
ulaştık.

During IPA I, we provided
938 projects with our
support, with a resource
of 509.7 million EUR,
within the scope of the
Human Resources
Development Operational
Programme.
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Elbette desteklediğimiz tüm
projeleri biraraya getirmek
isterdik ama bu ﬁziki olarak
imkansız. Biz de, İKG OP
altında yürütülen
programlara, operasyonlara
göre bir planlama yaptık.

Of course we wanted to bring
together all the projects we
support, but that is physically
impossible. Therefore, we
planned according to the
programmes and operations
which were run under the
HRD OP.
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fuarlarda yaptıkları
görüşmelerden çok
faydalanıyor.

Fuara katılacak projeleri
nasıl belirlediniz?
Elbette desteklediğimiz tüm
projeleri bir araya getirmek
isterdik ama bu ziki olarak
imkansız. Biz de, İKG OP
altında yürütülen
programlara, operasyonlara
göre bir planlama yaptık. İlk
fuara, “Türkiye’de Mesleki
ve Teknik Eğitimin
Kalitesinin Artırılması - II”,
“Sektörel Yatırım
Alanlarında Genç
İstihdamının
Desteklenmesi”, “Özellikle
Kız Çocuklarının Okula
Devam Oranlarının
Artırılması - II”, “Voc-Test
Merkezleri - II” ve “Kayıtlı
İstihdamın Teşviki - II” hibe
programları kapsamında

How did you determine which
projects should take part in
the fair?
Of course we wanted to bring
together all the projects we
support, but that is physically
impossible. Therefore, we
planned according to the
programmes and operations
which were run under the HRD
OP. To the rst fair, we invited
the projects carried out under
the 'Improving the Quality of
Vocational Education and
Training in Turkey - II';
'Promoting Youth Employment
in Sectoral Investment Areas';
'Increasing the School
Attendance Rates Especially
for Girls - II'; 'Voc-Test Centres
- II' and 'Promoting Registered
Employment-II' grant
programmes. To the second

yürütülen projeleri çağırdık.
2. Fuara ise, “Hayat Boyu
Öğrenmenin Desteklenmesi
II” ve “Dezavantajlı Kişilerin
Sosyal Entegrasyonu İle
İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi” hibe
programları altında
yürütülen projeleri çağırdık.

2. Fuara ilişkin
izlenimleriniz nelerdir?
Heyecan verici bir etkinlikti.
Biz elbette tüm projeleri,
uzmanlar yoluyla sürekli
izliyoruz ve onlara gerekli
desteği veriyoruz. Ama bu
kadar başarılı projeyi
bir arada görmek, proje
çıktılarını yakından tanımak,
sahadan kişilerle doğrudan
temas kurmak, başka bir
heyecan. Hem
emeklerimizin, hem de
sunulan kaynakların ne
kadar doğru
değerlendirildiğini görmek
bizi mutlu ediyor.

fair, we invited the projects
carried out under the
'Promoting Lifelong Learning II' and 'Improving Social
Integration and Employability
of Disadvantaged Persons'
Grant Scheme.

2. What were your
impressions of the second
fair?
It was exhilarating. We
monitor all projects through
experts and offer them the
necessary support, however,
seeing all the successful
projects together, getting to
know the project outputs and
getting in touch with people
from the eld directly is a
different kind of happiness. It
is endlessly satisfying to see
our efforts and the resources
we provided used properly.

2. Fuara “Hayat Boyu
Öğrenmenin Desteklenmesi
II” ve “Dezavantajlı Kişilerin
Sosyal Entegrasyonu İle
İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi” hibe
programları altında
yürütülen projeleri çağırdık.

To the second fair, we invited
the projects carried out
under the 'Promoting
Lifelong Learning - II' and
'Improving Social Integration
and Employability of
Disadvantaged Persons'
Grant Scheme.
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PROJE MÜLAKATLARI / PROJECT INTERVIEWS

27 Temmuz 2017
tarihinde Ankara’da
düzenlenen
“Hayatlar Değişiyor,
Türkiye Gelişiyor 2.
Proje Fuarı”na, 33
ilden 72 proje katıldı.
Etkinlik sırasında 9
projenin yetkilisiyle
görüşerek,
projelerinin amacı,
hedef gruplar,
gerçekleştirdikleri
etkinlikler ve
sonuçları hakkında
bilgi aldık. Bu
bölümde bu
mülakatları
okuyabilirsiniz.
Seventy two projects
from 33 provinces
took part in the 'Lives
are Changing, Turkey
is Developing' Second
Project Fair held in
Ankara on 27 July
2017. In order to
gather information as
to the purpose, the
audience, the
activities of the
projects and their
results, we met the
project managers of
9 projects during the
fair. You can read
these interviews here.
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HAYATLAR DEĞİŞİYOR

TÜRKİYE GELİŞİYOR
P R O J E

Projenin Adı / Name of the Project:
Görüşülen Temsilci /
Project Manager Interviewed:

F U A R I

Altın Eller Cam Sanatı
Golden Hands Glass Art
Yıldırım Yılmazoğlu

Uygulayan Kuruluş /
Project Implemented by:

Uluslararası Omurilik Felçlileri
Derneği / International Paraplegics
Association

Program / Programme:

DESİP

Şehir / Province :

Ankara

Başlangıç Tarihi / Start Date:

01.11.2016

Bitiş Tarihi / End Date:

31.10.2017

Bütçe / Budget:

192,155.95 €

Link / Link:

http://www.ofdankara.org

Altın eller,
camı sanata
dönüştürüyor

Golden hands
turn glass into
art

Projeniz hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Projemizin genel amacı,
dezavantajlı kişilerin sosyal
entegrasyonunu, istihdam
edilebilirliğini artırmak, bu
bireylerin iş gücü piyasasına
erişimlerini kolaylaştırmak,
önlerindeki engelleri
kaldırılmaktır. Projemiz,
Ankara’da yaşayan omurilik
felçlileri, cam işlemeciliği
sanatı konusunda eğiterek,
onların iş gücü piyasasına
çalışan ve işveren olarak
katılımlarını sağlamayı
hedeemektedir.

Could you tell us about
your project?

Biz engelli olarak cam
sanatı ile uğraşan ilk sivil
toplum örgütüyüz. Bundan
dolayı da çok mutluyuz.
Bunu yaygınlaştırmak
istedik. Bizim hâlihazırda

We are the rst NGO to work
with glass and the disabled.
We are happy to do it, we
wanted to make it a more
common occurrence, and
we already had a workshop.

The main purpose of the
project is to improve the
social integration and
employability; to facilitate
the access to labour force
and to remove the barriers
against the labour force of
the disadvantaged. The
project aims to train
paraplegics in the art of
glass processing, and
facilitate their participation in
the labour force, both as
employees and employers.
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Toplumda yaygın bir inanç
vardır; engelli olmayan
bireylerin engelli bireylere
bir şeyler öğretebileceğine
inanılır. Biz bunun tam
tersini yapıyoruz.
It’s a common belief that
able-bodied individuals can
teach things to the disabled.
We do the exact opposite.
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kurulu bir atölyemiz vardı.
Burada kadrolu olarak
çalışan ortopedik engelli
arkadaşlarımız, İtalya ve
Çek Cumhuriyeti’ndeki
dünyaca ünlü cam
sanatçılarından eğitim aldı.
Bu arkadaşlarımız cam
sanatını diğer bireylere
öğretiyor. Toplumda yaygın
bir inanç vardır; engelli
olmayan bireylerin engelli
bireylere bir şeyler
öğretebileceğine inanılır.
Biz bunun tam tersini
yapıyoruz. Engelli bireyler
sağlıklı bireylere de
öğretiyorlar. Kısacası,
engelli arkadaşlarımızı hem
istihdam etmek, hem de
onların sanatın içerisinde
yer almalarını sağlamak için
yola çıktık.

Was it hard to reach
trainees?

Kursiyerlere ulaşmak zor
oldu mu?
Biz, “Uluslararası Omurilik
Felçliler Derneği” olarak
faaliyet gösteriyoruz ancak
derneğimizin bünyesinde

We carry out our operations
under the name 'International
Paraplegics Association', but
we have orthopaedic
impaired people in our
association too. We have a

The orthopedically impaired
participants who are on the
payroll here received
training from worldrenowned glass artists in
Italy and The Czech
Republic. These individuals
are teaching glass art to
other individuals. It is a
common belief that ablebodied individuals can teach
things to the disabled. We
do the opposite; the
disabled teach the ablebodied too. In essence, we
started this to employ
disabled individuals and
help them have a place in
art.

Hedeﬂerimiz çok büyük.
Alevli dökme cam yapmayı
amaçlıyoruz. Bütün
Avrupa’da ve dünyada
engelliler için bir cam
fabrikası kurmayı
hedeﬂiyoruz. Bununla ilgili
projelerimiz de var.
We have ambitious
objectives. We are planning
to make ﬁrepolished cast
glass. We aim to set up glass
factories in Europe and all
over the world. We also have
projects about this.

ortopedik engelliler yer
alıyor. Cam atölyemizin
yanında zik tedavi
rehabilitasyon merkezimiz
ve 22 yataklı
misarhanemiz var.
Esasında biz engelli
bireyleri bulmuyoruz, onlar
bizi buluyor. Yaptığımız cam
sanatı bir sevgi işi, gönül
işi. Onlar sevdiği takdirde
bu işi yapabilecekler. 27 kişi
ile projemize devam
ediyoruz. Projemize
katılanların yüzde 60’ını
kadınlar oluşturuyor.
Kadınlar bu konuda çok
daha istekli. Biz cam sanatı
işini fabrikasyon haline
getirmeyi düşünüyoruz.
Cam sanatının
yaygınlaşmasını, yalnızca
Ankara’da değil, Türkiye’nin
birçok ilinde de
uygulanmasını istiyoruz.
Ağustos sonunda
eğitimlerimiz sona erecek.
Daha sonra ise KOSGEB
aracılığı ile girişimcilik
eğitimimiz olacak.

physical therapy
rehabilitation centre and a
22-bed guest house, as well
as our glass workshop. In
fact, we do not nd disabled
people, they nd us. Glass
art cannot be done without
love; it comes from the
heart. If people like it, they
will be able to do it. We are
continuing with 27 people in
our project, 60% of whom
are women. Women are
more eager. We are also
considering turning glass art
into manufacturing. We want
glass art to become more
common, not only in Ankara
but everywhere in Turkey.
Our trainings will nish at the
end of August, after which
time we will hold
entrepreneurship training
with the Small- and Mediumsized Enterprise
Development Organization
(KOSGEB).

Proje bitiminde neleri
geçekleştirmiş olmayı
hedeiyorsunuz?
Hedeerimiz çok büyük.
Alevli dökme cam yapmayı
amaçlıyoruz. Bütün
Avrupa’da ve dünyada
engelliler için bir cam
fabrikası kurmayı
hedeiyoruz. Bununla ilgili
projelerimiz de var. Sıcak
cam atölyesi kurmayı
hedeiyoruz. Hatta
Avrupa’daki engelli
bireylerin de Türkiye’ye
gelerek bizlerden cam
sanatı eğitimi almalarını
hedeiyoruz. Sanatın sonu
yok. IPA II. döneminde
sağlanacak kaynaklardan
faydalanmayı ve projemizi
sürdürebilmeyi istiyoruz.

What are your aims for the
end of the project?
We have ambitious
objectives. We are planning
to make re-polished cast
glass, and we aim to
establish glass factories
both in Europe and all over
the world. We also have
projects about this. We are
aiming to set up a hot-glass
workshop. We even want
European disabled
individuals to come to
Turkey to learn glass art from
us. There is no end to art.
We want to benet from the
resources of the IPA II and
continue with our project.
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HAYATLAR DEĞİŞİYOR

TÜRKİYE GELİŞİYOR
P R O J E

F U A R I

Projenin Adı /
Name of the Project :

Çikolata İle Değişen Hayatlar
Changing Lives with Chocolate

Görüşülen Temsilci /
Project Manager Interviewed:

Cemal Akgün

Uygulayan Kuruluş /
Project Implemented by:

Giresun Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü, Giresun Sosyal Hizmetleri
Destekleme ve Geliştirme Derneği /
Giresun Directorate of Public Training
Centre, Giresun Supporting and
Developing Social Services Association

Program / Programme:

DESİP

Şehir / Province:

Ankara

Başlangıç Tarihi / Start Date:

01.11.2016

Bitiş Tarihi / End Date:

31.10.2017

Bütçe / Budget:

143,142.30 €

Link / Link: http://giresunshgd.org/faaliyetlerimiz.htm

Giresunlu
kadınlar, lezzet
yaratıyor
Projenizden biraz
bahsedebilir misiniz?
Projemizin genel amacı,
dezavantajlı kişilerin iş gücü
piyasasına
entegrasyonlarını artırmak,
uyum yeteneklerini
geliştirmek olarak
tanımlandı. Bu amaca
ulaşmak için de,
dezavantajlı bireylere
yönelik meslek ve işbaşı
eğitimleri yoluyla iş ve
meslek edindirmeyi
amaçlayan etkinlikler
tasarlandı. Bu çerçevede
projemiz, dezavantajlı 35
kadına pasta ve çikolata
yapımı konularında eğitim
vermeyi ve böylece onların
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Women from
Giresun are
creating new
tastes
Can you tell us about your
project?
The purpose of our project is
to improve the integration
and adaptation skills of the
disadvantaged to the labour
force. To this end, we have
designed activities aimed at
providing professional
acquisition for the
disadvantaged through
hands-on vocational training.
Within this framework, the
project aims to train 35
disadvantaged women in
cake and chocolate
production, and thus provide
employment. With this in

istihdamını sağlamayı
hedeiyor. Bu amaçla pasta
ve çikolata atölyesi kurduk.
Dezavantajlı kadınlar
burada 5 ay boyunca
eğitim aldılar; eğitim
sonrasında da 1 aylık staj
programına katıldılar. Şu
anda ise bir kooperatif
kurma aşamasındayız. Bir
çikolata kooperati
kuracağız ve kadınları
burada istihdam edeceğiz.

mind, we set up a cake and
chocolate workshop.
Disadvantaged women
received training here for
ve months, and they
participated in the onemonth internship
programme. We are
currently establishing a
cooperative. We will set it
up, and we will employ
women here.

Hedef grubunuz
kimlerden oluşuyor?
Hedef grubumuz,
dezavantajlı kadınlar.
Kursiyerlerimiz arasında
engelli, eşinden boşanmış,
eşi cezaevinde olan
kadınlar ve yetiştirme
yurdundan 5 kız öğrencimiz
bulunuyor.

Our target group is
disadvantaged women.
There are disabled, divorced
women, women with
husbands in jail, and also 5
female students from an
orphanage.

Proje ile neleri
hedeiyorsunuz?
Amacımız dezavantajlı
kadınların pasta ve çikolata
sektöründe istihdamını
sağlamak. Hedemiz
kurulacak kooperatifte
çalışmalarına imkan
sağlamak ya da
girişimciliklerini teşvik

Who is your target group?

What are the purposes of
this project?
Our purpose is to provide
women with employment in
the cake and chocolate
industry. Our aim is to
provide them with job
opportunities in the
aforementioned
collaborative project and
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Projenin sürdürülebilirliğini
sağlamak için çikolata
kooperatiﬁ kuracağız. En
önemli çalışmamız bu.
Bunun için gerekli
hazırlıkları yapıyoruz. Bu
konuyla ilgilenen
sermayedarlar ile
görüşmeler yapıp toplantılar
düzenliyoruz. Bu
görüşmeler sonunda bir
üretim ve pazarlama
kooperatiﬁ kuracağız.

We will set up a chocolate
cooperative to ensure the
sustainability of the project,
which is the most important
aspect. We are at the
preparation stage, and are
meeting with stakeholders
who are interested. We will
set up a production and
marketing cooperative as a
result of these meetings.

ederek başka yerlerde
istihdama kazandırmak.

Proje kapsamında neler
yaptınız?
İlk etapta pasta ve
çikolatacılık atölyesi
kurduk. Bu eğitim atölyesi
Giresun’da ilk defa kuruldu.
Daha sonra kadınlara
yönelik 640 saatlik butik
pasta hazırlama ve sunum
kursu, 120 saatlik butik
çikolata kursu düzenledik.
Ardından, kursiyerlere 1 ay
boyunca staj eğitimi verildi.
Şimdiki aşamada, çikolata
ile halkı buluşturmak amacı
ile bir çikolata şöleni
düzenleyeceğiz.
Projenin sonuna
yaklaştınız.
Hedeediklerinize
ulaşabildiniz mi?
Hedeediklerimize ulaştık,
başarılı bir şekilde devam
ediyoruz.
Bundan sonrası için
neler yapmayı
planlıyorsunuz?
Projenin sürdürülebilirliğini
sağlamak için çikolata
kooperati kuracağız. En
önemli çalışmamız bu.
Bunun için gerekli
hazırlıkları yapıyoruz. Bu
konuyla ilgilenen
sermayedarlar ile
görüşmeler yapıp
toplantılar düzenliyoruz. Bu
görüşmeler sonunda bir
üretim ve pazarlama
kooperati kuracağız.
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encourage their
entrepreneurship by
providing them with
employment elsewhere.

What did you do within
the scope of the project?
Firstly, we established a
cake and chocolatier
workshop in Giresun. We
then organised a 640-hour
cake preparation and
presentation course, and a
120-hour chocolatier
course. After this, the
participants had a onemonth internship. We are
currently in the process of
organising a chocolate
feast to bring chocolate to
the public.

You have neared the end
of the project. Have you
reached your targets?
Yes, we have, and we are
continuing with success.

What are you planning to
do next?
We will set up a chocolate
cooperative to ensure the
sustainability of the project,
which is the most important
aspect. We are at the
preparation stage, and are
meeting with stakeholders
who are interested. We will
set up a production and
marketing cooperative as a
result of these meetings.

HAYATLAR DEĞİŞİYOR

TÜRKİYE GELİŞİYOR
P R O J E

F U A R I

Projenin Adı / Name of the Project:

Dezavantajlı Bireylerin Deri
Sektöründe Mesleki Eğitim Yoluyla
İstihdamı / Employing the Disadvantaged
Individuals in Leather Industry Through
Vocational Tranining

Görüşülen Temsilci /
Project Manager Interviewed:

Bağdagül Helvacı

Uygulayan Kuruluş /
Project Implemented by:

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri
İhracatçıları Birliği / İstanbul Leather and
Leather Products Exporters Union

Program / Programme:

DESİP

Şehir / Province:

İstanbul

Başlangıç Tarihi / Start Date:

01.11.2016

Bitiş Tarihi / End Date:

31.10.2017

Bütçe / Budget:

286,325.31 €

Link / Link: http://www.idmib.org.tr/tr/basin-idmibden-haberler-dezdem-projesi.html

Deri sektörü,
dezavantajları
aşıyor

Leather industry
overcoming
disadvantages

Projenizden biraz
bahsedebilir misiniz?
Projemizin genel amacı,
dezavantajlı kişilere deri ve
deri ürünleri sektöründe
mesleki eğitim vermek
yoluyla bir mesleki beceri
edindirerek sosyal
entegrasyonlarını ve
istihdam edilebilirliklerini
artırmak ve bu sayede bu
kişilerin iş gücü piyasasına
girişlerinin
kolaylaştırılmasına katkıda
bulunmaktır.

Can you tell us about your
project?

Projemizin hedef grubunu,
engelli bireyler, yalnız
ebeveynler, uzun süreli
işsizler ve sosyal yardım
alanlar oluşturuyor.

The purpose of our project is
to provide a skill, through
vocational training, to
disadvantaged individuals in
the leather and leather
products sector, improving
their social integration and
employability and thus
contributing to facilitating
their introduction into the
labour force.
The target group of the
project is disabled, single
parents, people who have
been unemployed for a long
time, and people who
receive social aid.
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Projemizin genel amacı,
dezavantajlı kişilere deri ve
deri ürünleri sektöründe
mesleki eğitim vermek
yoluyla bir mesleki beceri
edindirerek sosyal
entegrasyonlarını ve
istihdam edilebilirliklerini
artırmak ve bu sayede bu
kişilerin iş gücü piyasasına
girişlerinin
kolaylaştırılmasına katkıda
bulunmaktır.

The purpose of our project is
to provide a skill, through
vocational training, to
disadvantaged individuals in
the leather and leather
products sector, improving
their social integration and
employability and thus
contributing to facilitating
their introduction into the
labour force.
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Kurslarımızı dört ilçede
veriyoruz. Bu ilçeler, deri
sektörünün faaliyete olduğu
ilçeler. Tuzla’da deri işleme
operatörlüğü kursumuz var.
Güngören’de çanta,
cüzdan, kemer imalatı
yapılıyor. Deri kesimci
kursumuz hazır giyimin
yoğun olduğu
Zeytinburnu’nda.
Başakşehir’de de sayacı
kursumuz var. Sayacı
piyasasında açığımız çok,
bu konuda istihdamda
sıkıntımız olmayacak. 60
kişiye eğitim vereceğiz. 45
kişi mesleki yeterlilik
belgesi alacak. 25 kişilik de
istihdam taahhütümüz
bulunuyor. Proje
ortaklarımız ile bunları
gerçekleştireceğiz.

Proje ile neleri
amaçlıyorsunuz?
Projede en önemli
hedemiz dezavantajlı
bireylerin mesleki yeterlilik
belgeleri almalarını

We provide our training in
four districts, and the leather
industry carries out activities
in these districts. We have a
leather-processing
operatorship training
programme in Tuzla. In
Güngören, bags, wallets and
belts are produced, while
leather-cutting training is in
Zeytinburnu, where the
ready-to-wear industry is
common. In Başakşehir, we
have 'shoe-uppership'
training. There is a decit of
shoe-uppers, therefore,
there should not be
employment problems in this
area. We will provide training
to 60 people; 45 will receive
a vocational qualication
certicate. We also
guarantee that 25 people will
be employed; this will be
carried out with our partners.

What are the purposes of
this project?
Our principal purpose is to
ensure that disadvantaged

Dolayısıyla bizim için en
güzel sonuç istihdam
olacaktır. Özellikle
annelerin bir meslek sahibi
olması, çalışıp, üretip,
kendilerini geçindirmeleri
bizim için çok önemli.

Consequently, the best result
for us is employment,
especially for mothers who
have a particular vocation;
working, producing and
standing on one's own two
feet are important to us.

sağlamak ve böylece onları
istihdama kazandırmak.
Bizim sektörümüzde
mesleki yeterlilik belgesi
oldukça önemli.

Proje kapsamında
şimdiye kadar neler
yaptınız?
Şimdiye kadar 4 ilçede
eğitim birimlerimiz oluştu.
İşbaşı eğitimlerimiz de çok
önemli. İzmit Zeytinburnu
Mesleki Anadolu Teknik
Lisesi’nde sayacı ve deri
kesimci kurslarımız
yapılıyor. Bu meslek lisesi
deri sektöründe eğitim
veriyor. İşimiz, makine
parkurlarının olmasını
gerektiriyor. Dolayısıyla bu
atölyeleri kullandık. Şu an
dersler devam ediyor.
İşbaşı eğitimlerinin
ardından belgelendirilmeleri
yapılacak ve istihdam
sürecine geçeceğiz.
Proje bitiminde neleri
gerçekleştirmiş olmayı
hedeiyorsunuz?
Dezavantajlı gruplarımız bu
kurslardan faydalanıyor.
Sosyal yardım alan
kadınlar, eşi vefat eden,
çocuklarına bakmak
durumunda olan kişiler, eşi
engelli ya da işsiz olan
bireyler bu gruplar arasında
yer alıyor. Çocuklar için
sosyal yardım 18 yaşına
kadar veriliyor. Ama bu
çocukların bir de eğitim
hayatı olacak. Bu nedenle
annelerin güçlü olması
gerekiyor. Dolayısıyla bizim
için en güzel sonuç
istihdam olacaktır. Özellikle
annelerin bir meslek sahibi
olması, çalışıp, üretip,
kendilerini geçindirmeleri
bizim için çok önemli.

individuals receive
vocational qualication
certicates, and thus help
them to nd employment.
Vocational qualication
certicates are very
important in our industry.

What did you do within the
scope of the project so far?
We have set up training units
in 4 districts. Our hands-on
trainings are also important.
In İzmit Zeytinburnu
Vocational Anatolian
Technical High School,
which gives education in the
leather industry, we have
shoe-upper and leathercutter trainings. Our job
requires machinery,
therefore, we have used
these workshops. The
classes are ongoing. After
the hands-on training, the
participants will receive their
certicates and we will go
on to the employment stage.
What are your aims for the
end of the project?
Disadvantaged individuals
benet from these trainings.
These include: women who
receive social aid, widows
or widowers with children,
and individuals married to
disabled or unemployed
people. Social aid is given
to children until they are 18
years old, yet these children
also need education,
therefore, mothers need to
be strong. Consequently, the
best result for us is
employment, especially for
mothers who have a
particular vocation; working,
producing and standing on
one's own two feet are
important to us.
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HAYATLAR DEĞİŞİYOR

TÜRKİYE GELİŞİYOR
P R O J E

Projenin Adı / Name of the Project:

Görüşülen Temsilci /
Project Manager Interviewed:

F U A R I

Duy Sesimi Çalışmak Üretmek
İstiyorum/ Hear my Voice, I want to
Work and Produce
Metin Balcı

Uygulayan Kuruluş /
Project Implemented by:

Uluslararası Engelliler Eğitim ve
Kültür Derneği, Medya ve İletişim
Akademisi Derneği / International
Education and Culture Association for
the Disabled, Media and
Communication Academy Association

Program / Programme:

DESİP

Şehir / Province:

İstanbul

Başlangıç Tarihi / Start Date:

01.11.2016

Bitiş Tarihi / End Date:

31.10.2017

Bütçe / Budget:

236,453.95 €

Link / Link:

http://www.duysesimi.gen.tr
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Engelli bireyler
medya çalışanı
olmaya hazır

The disabled
are ready to
work in media

Projenizden biraz
bahsedebilir misiniz?
Projemizin genel amacı,
engelli bireylerin medya
sektöründe istihdamını
sağlamak. Altı alanda
meslek dersimiz bulunuyor.
Bunlar; spikerlik,
sunuculuk, muhabirlik,
grakerlik, video graği
operatörlüğü, makyaj
uzmanlığı ve sosyal medya
içerik yönetmenliği. Bu
meslekleri engellilere
uygun en iyi meslekler
olarak değerlendirdik.
Bunun yanı sıra kişisel
gelişim dersleri, sosyal
eğitim uzmanlığı ve
ergoterapi eğitimleri de

Can you tell us about your
project?
The purpose of the project is
to provide employment to
disabled individuals in the
media. We have training in
six elds, namely:
Commentator-ship; hosting;
correspondent-ship; graphic
design, video graphic
operator-ship; make-up art,
and social-media contentmanaging. We thought these
would be the best t for the
disabled. We are also
providing self-development
classes, social education
expertise and ergotherapy
trainings. We are providing

Projemiz bittiğinde 10
kursiyerimizi spiker, 10
kursiyerimizi de muhabir
yapmış olacağız. Bu kişiler
her türlü televizyon ve
radyoda çalışabilecek
seviyeye gelmiş olacaklar.

When the project ends, we
will have 10 anchors and
10 correspondents. These
individuals will have
enough knowledge to
work in TV and radio.

veriyoruz. Bir yandan
meslek dersleri verirken bir
yandan da onları iş
ortamına hazırlamaya
yönelik çalışmalar
yapıyoruz.

Neden bu alanı tercih
ettiniz?
Bizim gibi medya alanında
yürütülen başka bir proje
olmadığını diğer projeleri
gördüğümüzde fark ettik.
Biz, proje ekibindeki
eğitmen ve yöneticiler, TRT
kökenliyiz. Medyada
yöneticilik yaparken hep,
“neden engelli kişiler de bu
görevlerde bulunmasın”
diye düşündük. Neden bu
bireyler, spikerlik,
muhabirlik, grakerlik,
kurguculuk yapmasın?
Engelli bireylerin bu
meslekleri yapmasının

vocational training as well as
efforts to prepare disabled
individuals for the work
environment.

Why did you pick this ﬁeld?
When we saw other projects,
we realised that there was
no other one which was
carried out in the media.
We, the teachers and
managers in the project
team, all come from TRT
(Turkish Radio and
Television Association.)
When we were managers in
media, we often wondered
why there were not more
disabled individuals working
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önünde
herhangi bir
engel
bulunmuyor.
Kısacası
ortaya çıkış
amacımız, engelli
vatandaşlarımızın medya
sektörünün görünen
yüzünde de yer almasıydı.

Proje kapsamında
şimdiye dek neler
yaptınız?
Kurslarımızı gerçekleştirdik.
Bunun yanı sıra spiker ve
muhabir arkadaşlarımıza
sahada çalışmalar
yaptırıyoruz. Herkesi kendi
alanları ile ilgili birimlere
götürüp gezdiriyoruz.
Ayrıca engelli bireylerin
yaşama hazırlanmalarını
sağlayan sosyal
aktivitelerimiz var. Projemiz
oldukça güzel ilerliyor.
Bizim için tek sorun
kursiyerlerimizin istihdam
edilmesi. Onları istihdama
kavuşturmayı amaçlıyoruz.
Bu konuda, ilgili
Bakanlıkların ve diğer kamu
birimlerinin bizi
desteklemesini istiyoruz.
Proje bittiğinde neleri
gerçekleştirmiş olmayı
hedeiyorsunuz?
Projemiz bittiğinde 10
kursiyerimizi spiker, 10
kursiyerimizi de muhabir
yapmış olacağız. Bu kişiler
her türlü televizyon ve
radyoda çalışabilecek
seviyeye gelmiş olacaklar.
Aynı zamanda grakerler,
kurgucular, sosyal medya
uzmanları ve makyözler de
kendi alanlarında çalışabilir
olacaklar. Toplamda 60
kursiyerimizi medya
sektörüne kazandırmış
olmayı hedeiyoruz.
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in the media.
Why should
they not be
anchors,
correspondents,
graphic
designers or lm
editors? There is no reason
why disabled individuals
cannot be employed as such
areas. In essence, we aimed
to bring the disabled citizen
to the screen in media.

What did you do within the
scope of the project so far?
To date, we have carried out
our trainings. We are also
giving our anchor and
correspondent participants
hands-on training, and are
taking them to their relevant
units to show them around.
We also have social activities
to help the disabled
participants prepare for life,
and the project is going well.
The only potential difculty is
ensuring that they will be
employed, as this is our
primary aim. We hope the
relevant Ministries and other
public service units will
support us.
What are your aims for the
end of the project?
When the project ends, we
will have 10 anchors and 10
correspondents. These
individuals will have enough
knowledge to work in TV and
radio. This will also apply to
our graphic designers, lm
editors, social media experts
and make-up artists. We aim
to have our 60 participants
employed in the media
sector.

HAYATLAR DEĞİŞİYOR

TÜRKİYE GELİŞİYOR
P R O J E

Projenin Adı / Name of the Project:

F U A R I

Geleceği İşleyen Hünerli Eller /
Able Hands Decorating the Future

Görüşülen Temsilci /
Project Manager Interviewed:

Kadriye Epik

Uygulayan Kuruluş /
Project Implemented by:

Ulaş Halk Eğitim Merkezi /
Ulaş Public Training Centre

Program / Programme:

HBÖ II / LLL II

Şehir / Province:

Sivas

Başlangıç Tarihi / Start Date:

01.11.2016

Bitiş Tarihi / End Date:

31.10.2017

Bütçe / Budget:

145,469.75 €

Link / Link: https://mistik.ikg.gov.tr/miswebsite/AS_Haberler.aspx?projeID=1803932

Japon işleme
sanatı Sivas’ta

Shippo Yaki in
Sivas

Projenizden biraz
bahsedebilir misiniz?
Projemizin genel amacı,
mesleki vasfı olmadığı için
çalışma hayatı içinde yer
edinemeyen 25 - 64 yaş
aralığındaki kadınların,
hayat boyu öğrenme
kültürünün benimsetilmesi
yoluyla, iş gücüne
katılımlarını artırarak
kendilerinin ve ailelerinin
ekonomik ve sosyal
statülerinin iyileşmesini
sağlamaktır. Bu çerçevede,
25 - 64 yaş arası dar gelirli
kadınlara ekonomik
özgürlüklerini sağlamaları
için takı çizim ve üretim
kursu veriyoruz.
Gruplarımız 18’er kişilik. Bir
grubumuza, gümüş
işlemeciliği yani telkâri
kursu, diğer grubumuza
şippoyaki yani Japon
işleme sanatı kursu verildi.

Can you tell us about your
project?
The purpose of the project is
to ensure that women aged
25-64 without vocational
qualications can adopt
lifelong learning culture,
improve their participation in
the labour force and improve
the economic and social
status of themselves and
their families. Within the
scope of this project, we are
providing low-income
women aged 25-64 with
jewellery design and
production training, in order
for them to achieve
economic freedom. We have
groups of 18 people. One
group received telkâri (silver
processing) training, and the
other received shippo yaki
(Japanese decoration art)
training. In Turkish, it is
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Gruplarımız 18’er kişilik. Bir
grubumuza, gümüş
işlemeciliği yani telkâri
kursu, diğer grubumuza
şippoyaki yani Japon işleme
sanatı kursu verildi. Bu
sanat bizde mine sanatı
olarak geçiyor.
We have groups of 18
people. A group received
telkâri (silver processing)
training, and the other
received shippo yaki
(Japanese decoration art)
training. We in Turkish call it
“mine”.
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Bu sanat bizde mine sanatı
olarak geçiyor. Kadınlar
yanlarında çocuklarını da
getirdikleri için, bakım
odası ve uyku odası da
kurduk. Çocuklar için
bakım öğretmenimiz
görevlendirildi. Ayrıca
kadınlarımıza psikolojik
destek verilebilmeleri için,
12 öğretmenimize yaşam
koçluğu eğitimi de verildi.
Böylece, kadınlar için bir
danışmanlık alanı
oluşturuldu. Bunun dışında
kadınlar için çocuk bakımı
ile ilgili bir seminer de
verdik. Sosyal etkinlikler de
düzenledik. Mesela,
Gaziantep gezisi yaptık.
Yakında da Nevşehir
gezimiz olacak. Bu geziler
aynı zamanda eğitim
gezileri. Kadınlar bu
gezilere ürettikleri takılar ile
gidiyor ve gittikleri yerdeki
üretimler ile ilgili bilgi sahibi
oluyorlar. Bunun dışında bir
de KOSGEB işbirliği ile 2
haftalık girişimcilik
eğitimimiz olacak.
Sonrasında proje sürecimizi
tamamlamış olacagız.

called 'mine'. Since women
have been bringing their
children with them, we also
set up a care room and a
sleep room, and a child-care
teacher was assigned to
care for the children. In
addition, 12 of our teachers
received coaching training
to help support the
participants psychologically;
therefore, in essence, we set
up a place for the counsel
for women. We also held a
seminar concerning child
care and carried out social
activities. We went to
Gaziantep and a Nevşehir
trip is planned for the near
future. These eld trips are
educational; women take the
jewellery they crafted on
these trips and obtain
information about local
production. We will also
have two-week
entrepreneurship trainings in
collaboration with the Smalland Medium-sized
Enterprise Development
Organization (KOSGEB),
after which, our project will
be completed.

Projeniz sadece
kadınlara mı yönelik?
Evet Sivas’ın Ulaş ilçesinde
yaşayan kadınlara yönelik.

Is your project aimed at
women only?
Yes, only to women who live
in the Ulaş district in Sivas.

Proje ile neleri
hedeiyorsunuz?
Kadınların bireysel özgürlük
alanlarının genişlemesini ve
kendi değerlerinin farkına
varmalarını istiyoruz. Bunun
geri dönüşlerini fazlasıyla
aldık. Kadınlar için önemli
bir farkındalık alanı oluştu.

What are the purposes of
this project?
We want women to have
more individual freedom,
and to realise their value. We
have received positive
feedback. Women have
awareness now.

Kadınlara nasıl ulaştınız?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile iş birliği
yapıldı. Ekonomik durumu
kötü olan kadınlar tercih
edildi. Halk Eğitim
Merkezi’nde kurs alanı ve
atölye oluşturuldu ve
kurslarımıza başladık.
Kadınların bireysel özgürlük
alanlarının genişlemesini ve
kendi değerlerinin farkına
varmalarını istiyoruz. Bunun
geri dönüşlerini fazlasıyla
aldık. Kadınlar için önemli
bir farkındalık alanı oluştu.
We want women to have
more individual freedom,
and that women realize their
value. We have received
positive feedback. Women
have awareness now.

How did you reach women?
We cooperated with the
Ministry of Labour and
Social Security, and tried to
target women in bad
economic conditions. An
area for the training and the
workshop was allocated in
the Public Training Centre.

Projeniz ne zaman
bitiyor?
30 Eylül 2017’de projemizi
tamamlayacağız.

When does your project
end?
We will have completed our
project on 30 September
2017.

Proje bittiğinde neleri
gerçekleştirmiş olmayı
hedeiyorsunuz?
Elbette en önemli
hedemiz, kadınların
kendilerine bir iş alanı
oluşturabilmesi ve daha iyi
koşullarda hayatlarını
idame ettirdiklerini görmek.

What are your aims for the
end of the project?
The most important aim
undoubtedly is that women
have a profession, and see
an improvement in their
lives.
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HAYATLAR DEĞİŞİYOR

TÜRKİYE GELİŞİYOR
P R O J E

F U A R I

Projenin Adı / Name of the Project: Kadın Moda Atölyesi /
Women Fashion Workshop
Görüşülen Temsilci /
Project Manager Interviewed:

Satı Düzgün

Uygulayan Kuruluş /
Project Implemented by:

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği, Kadın Girişimcileri Destekleme ve
Kültür Derneği / Samsun Union of Chamber
of Merchants and Craftsmen, Association for
Supporting Women Entrepreneurs and
Culture

Program / Programme:

DESİP

Şehir / Province:

Samsun

Başlangıç Tarihi / Start Date:

01.11.2016

Bitiş Tarihi / End Date:

31.10.2017

Bütçe / Budget:

237,028.95 €

Link / Link:

https://www.facebook.com/SamsunKaMAt/

Samsunlu
kadınlar
modayla
güçleniyor

Women in
Samsun are
Empowered
with Fashion

Projenizden biraz
bahsedebilir misiniz?
Projemizin genel amacı,
Samsun ilinde yaşayan,
dezavantajlı grupta yer alan
kadınların sosyal
entegrasyonu ve istihdam
edilebilirliğinin artırılmasına
ve iş gücü piyasasına
erişimlerinin
kolaylaştırılmasına katkı
sağlamak.

Can you tell us about your
project?
The aim of the project is to
improve social integration
and employability, and to
facilitate access to the
labour force for
disadvantaged women in
Samsun.

Kadın Moda Atölyesi projesi
ile 40 kadına moda, stilistlik
ve dikiş konularında
eğitimler veriyoruz. Bunun
yanı sıra girişimcilik,
kooperatifçilik, toplumsal
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Within the scope of this
project, we are providing 40
women with stylist and
tailoring trainings. We also
have education for
entrepreneurship,
cooperation and gender. We
want women to discover
their own talents and open

cinsiyet eğitimlerimiz de
var. Kadınların moda
alanında kendi
yeteneklerini keşfedip, butik
açmalarını ya da bir
kooperatif altında birleşerek
farklı tasarımlar ile tekstil
sektöründe yer almalarını
hedeiyoruz.

Hedef gruplarınızı kimler
oluşturuyor?
Hedef gruplarımızı
dezavantajlı kadınlar
oluşturuyor. Bunların yüzde
80’i boşanmış kadınlar.
Bunun yanı sıra Roman,
okuma yazma bilmeyen,
kanser tedavisi gören, hiç
evinden çıkmamış kadınlar
var.
Kursiyerleriniz ile nasıl
bir araya geldiniz?
Duyuru ve aşlerimizi
yaygınlaştırdık. Bunun yanı
sıra Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ve

up their own boutiques, or to
come together under a
cooperative and take their
place in the textile industry
with distinctive designs.

Who is your target group?
Our target group is
disadvantaged women; 80%
of our participants are
divorced. We also have
Roma women, illiterate
women, women receiving
cancer treatment and those
who have never stepped out
of their homes.
How did you come together
with your trainees?
We ensured that our
announcements and
brochures reached a wide
area. We also made contact
with the Ministry of Family
and Social Policies and the
Turkish Labour Agency, and
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Yaş aralığı ve dezavantaj
durumuna göre çeşitli
elemelerde bulunarak
kursiyerlerimizi seçtik.
Yaptığımız iş, aynı zamanda
sanatsal bir faaliyet olduğu
için ilgi duymaları bizler
açısından önemliydi. Şimdi
iyi bir ekip oluşturduk.
Kursiyer kadınlarımız
başlangıçta sivil toplumdan
bihaberlerdi. Şunu fark
ettiler ki, bir çözümün
parçası olmak o kadar da zor
değil.
We picked our trainees
based on age group and
disadvantage status. It was
important to us that our
trainees were interested in
the ﬁeld, since the training
is about an art branch. Right
now, we have a great team.
Participants did not have any
knowledge about civil
society. They realized that
being a part of the solution
is not that hard.
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İŞKUR’la iletişime geçtik.
Bunun üzerine 100’ün
üzerinde başvuru oldu. Yaş
aralığı ve dezavantaj
durumuna göre çeşitli
elemelerde bulunarak
kursiyerlerimizi seçtik.
Yaptığımız iş, aynı zamanda
sanatsal bir faaliyet olduğu
için ilgi duymaları bizler
açısından önemliydi. Şimdi
iyi bir ekip oluşturduk.
Kursiyer kadınlarımız
başlangıçta sivil toplumdan
bihaberlerdi. Şunu fark
ettiler ki, bir çözümün
parçası olmak o kadar da
zor değil. Çaresizlik
duygusunu ortadan
kaldırdık. Özellikle
girişimcilik eğitimlerimizde
kadınlar kendilerinin farkına
vardılar. Kadınların en
büyük ihtiyaçlarından
birinin toplumsal cinsiyet
eğitimleri olduğunu gördük.
Çünkü kadınlar, onlara
biçilen rollerin dışına
çıkamıyorlar, bu nedenle de
girişimci olamıyorlar.
Örneğin Karadeniz kadını
büyük bir güce sahiptir
ancak bu görünmez. Arka
planda yaşamın tüm yükü
kadının sırtındadır. Ancak

received over 100
applications. We picked our
trainees based on age group
and disadvantage status. It
was important for us to
choose trainees who were
interested in the eld, since
the training involves art, and
currently, we have a great
team. Participants did not
have any prior knowledge
about civil society, but they
realised that being part of a
solution was not that difcult.
We removed the feeling of
desperation. Women
became aware of their own
potential, especially during
the entrepreneurship
trainings, and we
understood that one of the
most important needs of
women was gender training.
It is difcult for women to
become entrepreneurs
because they cannot step
out of the roles that have
been dictated to them.
Women in the Black Sea
region are very strong, but
they are also invisible.

Kadınlara renk, çizim,
tasarım konularında kurslar
verildi. Eline hiç kalem
almamış kadınlar vardı
aramızda. Hatta bir
kursiyerimiz okuma yazma
bilmiyordu. Okuma yazması
olan biri ona okuma yazma
eğitimleri de verdi. Bu
kursiyerimiz daha önce hiç
evden dışarı da çıkamıyordu.
Dolayısıyla kursun
başlarında özgüveni oldukça
düşüktü. Ancak şimdilerde
dükkân dahi açmayı
düşünüyor.
Women received training
about colour, drawing and
design. Some of women had
never held a pencil. One of
the trainees was illiterate. A
literate trainee helped her.
Another trainee wasn’t
allowed to leave her house
before. So her conﬁdence
was very low in the
beginning. But now, she’s
considering opening her own
store.

kadınlar bunun çok
farkında değildir ve bu
emek görünmez.

Proje kapsamında neler
yaptınız?
Kadınlara renk, çizim,
tasarım konularında kurslar
verildi. Eline hiç kalem
almamış kadınlar vardı
aramızda. Hatta bir
kursiyerimiz okuma yazma
bilmiyordu. Okuma yazması
olan biri ona okuma yazma
eğitimleri de verdi. Bu
kursiyerimiz daha önce hiç
evden dışarı da
çıkamıyordu. Dolayısıyla
kursun başlarında özgüveni
oldukça düşüktü. Ancak
şimdilerde dükkân dahi
açmayı düşünüyor.
Projemiz kapsamında ciddi
anlamda makine yatırımı
yaptık. Bunu ileriye taşımayı
da çok istiyoruz.
Proje bitiminde neleri
gerçekleştirmiş olmayı
hedeiyorsunuz?
Kadınların toplumsal
cinsiyet rollerinin dışına
çıkıp birey olduklarının
farkına varmaları bizim için
çok önemli. Kadının
dezavantajlı kategoride yer
almasının en büyük
nedenlerinden biri
toplumsal cinsiyet rolleri.
Ancak farkına varıp kendi
yaşamının hâkimiyetini
eline aldığında bunu çok
rahat aşabileceklerini
görmeleri, projemizin
amacına ulaştığını
gösteriyor. Kursiyer
kadınlarımız daha önce
kooperatifçiliği
duymamışlardı. Kooperatif
eğitimini aldıktan sonra
kendi aralarında kurulan iyi
dostluklardan da güç alarak
birlikte kooperatif kurmayı
planlıyorlar.

Women bear all the
responsibility of life, but they
are in the background; they
do not realise this, however,
and their labour goes
unnoticed.

What did you do within the
scope of the project?
Women received training on
colour, drawing and design.
Some women had never
held a pencil. One of the
trainees was illiterate and a
literate trainee helped her.
Another trainee had never
been allowed to leave her
house before, therefore, her
condence was very low in
the beginning, but now, she
is considering opening her
own store. We have invested
a great amount in machinery
and we want to go forward
with it.
What are your aims for the
end of the project?
It is important to us that
women push past their
gender roles and realise
they are individuals. One of
the most critical reasons
why women are categorised
as disadvantaged is gender,
but when women are given
positions of control, they see
that they can overcome such
roles, and this shows us that
our project has fullled its
purpose. Our trainees did
not know about
cooperatives. Following the
cooperation training, they
are now planning to start a
cooperative; standing on the
strong female friendships
which they have established.
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Çocuklar
hayal etti,
anneler
üretti

Children
imagined,
mothers
manufactured

Projenizden biraz
bahsedebilir misiniz?
Projemizin genel amacını,
Amasya'da, kadınların
mesleki bilgi ve becerilerini
artırarak kadın istihdamını
güçlendirmek, tek
ebeveynli çocuklar ve
annelerin iletişimlerini
geliştirerek sosyal
entegrasyon için engelleri
kaldırmak olarak
tanımladık. Projemizin
hedef grubunda eşinden
boşanmış, eşi vefat etmiş,
eşi hapiste olan 55 kadın ve
onların çocukları bulunuyor.
Bu kişiler için istihdam
odaklı neler yapabiliriz diye
düşündük ve dolgu

Can you tell us about your
project?
The purpose of our project is
to increase women's
employment, by improving
their vocational knowledge
and skills; and facilitate
social integration, by
improving communication
between single mothers and
their children. Our target
group consists of 55
women: widowed women,
divorced women, those
whose husbands are in jail
and their children. We
thought about what we
could do to improve
employability and we
decided to train women in

Kursiyerlerimize KOSGEB
eğitimi verdik ve hepsini
sertiﬁkalandırdık. Tüm
bunların yanında aile eğitimi
vermek de önemliydi bizim
için. Hem çocuklara hem de
ailelerine eğitimler
düzenledik. Bunun yanı sıra
cinsiyet ayrımının önüne
geçebilmek için işverenlere
de toplumsal cinsiyet eşitliği
eğitimleri verdik.

We have provided our
trainees with KOSGEB
training and we have also
given them certiﬁcates. It
was important to us to also
give family trainings, and in
this regard, we held
trainings for both the
children and their families.
We also trained employers
in gender equality in order
to facilitate an end to
sexism.

oyuncak yapımı ile kostüm
tasarımı eğitimleri vermeye
karar verdik.
Kursiyerlerimize KOSGEB
eğitimi verdik ve hepsini
sertikalandırdık. Tüm
bunların yanında aile
eğitimi vermek de
önemliydi bizim için. Hem
çocuklara hem de ailelerine
eğitimler düzenledik.
Bunun yanı sıra cinsiyet
ayrımının önüne
geçebilmek için işverenlere
de toplumsal cinsiyet
eşitliği eğitimleri verdik.
Halihazırda eğitimlerimizin
çoğu bitti. Ortaya çıkan
ürünler, çocukların hayal
gücü ile oluştu. Anneleri de
çocukların hayal ettikleri
oyuncakları yapmaya
çalıştılar. Çocuklar ve
anneleri birlikte kurslara
katılmış oldu.

Proje ile neleri
hedeiyorsunuz?
Bizim en büyük hedemiz
kursiyerlerimizin kendi
başlarına ayakta
durabilecekleri bir iş
edinmeleri. Bunun takibini
de yapacağız.
KOSGEB’den sertika alan
kadınlarımızın kaçı işyeri

making stuffed toys and
costume design. We have
provided our trainees with
KOSGEB training and we
have also given them
certicates. It was important
to us to also give family
trainings, and in this regard,
we held trainings for both the
children and their families.
We also trained employers in
gender equality in order to
facilitate an end to sexism.
The majority of our trainings
have now nished. Mothers
and children attended the
trainings together, and the
products came into being
through the children's
imagination; mothers tried to
make the toys their children
imagined.

What are the purposes of
this project?
Our most important goal is to
ensure that trainees can get a
job that will support them and
their families, and we will
keep track of our trainees in
this regard. We will observe
how many of the women who
obtained our certicate from
KOSGEB were able to start
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Hedeﬂerimizin büyük bir
kısmını gerçekleştirdik.
Dikim atölyesindeki
kadınların birçoğu daha önce
dikiş makinesi ile
çalışmamıştı. Şimdi ise
sergileyebileceğimiz pek çok
ürünümüz var. Hepsi de
kursiyerlerimizin el emeği.
Atölyemizde pek çok imkâna
sahipler. İnanıyoruz ki proje
bittiğinde de ürettiklerini
sergi ve fuarlarda
satabilecekler.

We have achieved most of
them. Many women in the
sewing workshop had not
worked with a sewing
machine before; now,
however, we have many
products to show, and they
are all made by the trainees.
They have many
opportunities in the
workshop. We believe they
will be able to sell what they
have produced in exhibitions
and fairs.
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açabildi, kaçı iş sahibi
olabildi bunları
gözlemleyeceğiz. Proje
kapsamında atölye kuruldu.
Bu atölye üniversitemiz
bünyesinde faaliyetlerine
devam edecek.
Dezavantajlı gruplara
eğitimler vermeye devam
edeceğiz.

their own business, and how
many were able to obtain a
job. A workshop, set up
within the scope of the
project, will continue with its
activities within the body of
the university. We will
continue training the
disadvantaged.

Projeyi uygulama
esnasında ne tür
zorluklarla karşılaştınız?
Kursiyerlerimiz kadın ve
çocukları var. Çocukların
babalarının olmaması,
çocukları bırakacak
birilerinin olmayışı
nedeniyle kurs saatlerini
onlara göre ayarlamamız
oldukça zor oldu. Biz de
çocukları ile
gelebileceklerini söyledik.
Saatlerimizi onlara
uydurmaya çalıştık. Ancak
zamanla tüm zorlukların
üstesinden geldik.

What challenges did you
face during the
implementation of the
project?
Our trainees are women, and
they have children. It was
difcult to organise the time
of the course because these
children do not have fathers
to look after them, and there
were no other people who
could do so. As a result, we
told the women to bring their
children along. We tried to
organise our schedule
according to theirs, and in
time, we overcame all
challenges.

Projenizin sonuna
yaklaştınız.
Hedeediklerinizi
gerçekleştirebildiniz mi?
Hedeerimizin büyük bir
kısmını gerçekleştirdik.
Dikim atölyesindeki
kadınların birçoğu daha
önce dikiş makinesi ile
çalışmamıştı. Şimdi ise
sergileyebileceğimiz pek
çok ürünümüz var. Hepsi
de kursiyerlerimizin el
emeği. Atölyemizde pek
çok imkâna sahipler.
İnanıyoruz ki proje
bittiğinde de ürettiklerini
sergi ve fuarlarda
satabilecekler. Satış
yapabilmeleri onları daha
da güçlendirecek ve
dükkan açabilecekler.
Amasya küçük, turistik bir il
ve bu tür yerlere ihtiyaç var.

You have neared the end of
the project. Have you
reached your targets?
Yes, we have achieved most
of them. Many women in the
sewing workshop had not
worked with a sewing
machine before; now,
however, we have many
products to show, and they
are all made by the trainees.
They have many
opportunities in the
workshop. We believe they
will be able to sell what they
have produced in exhibitions
and fairs. Being able to sell
their products will empower
them, and they will be able to
open their own stores.
Amasya is a small, touristic
province and we stores like
this are much needed.
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Pertekli
kadınlar
üretime
katılıyor

Women from
Pertek
participating in
production

Projenizden biraz
bahsedebilir misiniz?
Projenin genel amacı şöyle
tanımlandı: Tunceli’nin
Pertek ilçesinde
bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları,
teorik ve pratik eğitimler ile
dezavantajlı kişilerin sosyal
entegrasyonu ve/veya
istihdam edilebilirliğinin
artırılması; iş gücü
piyasasına erişimlerinin
kolaylaştırılması; ortak iş
yapabilme kabiliyetlerinin
geliştirilmesi; bu kişilerin
kendi işlerini
kurabilmelerinin ve iş gücü
piyasasına girişlerinin
önünde yer alan engellerin
kaldırılması.

Can you tell us about your
project?
Our purpose is to improve
social integration and
employability; to facilitate
access to the labour force; to
improve cooperation skills,
and to remove the barriers
facing disadvantaged
individuals wishing to start
their own businesses and
gain entry to the labour force.
To this end, we have started
trainings aimed at citizens
who were at risk of poverty.
The 60 participants were
divided into three 20-person
classes. Two groups were
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Sarımsak yetiştiriciliği
kursunda Tunceli dağlarında
yetişen dağ sarımsağı
tanıtıldı. Bu sarımsağın
doğal ortamda tükenmeye
başladığı anlaşılınca tarla
şartlarında üretime
başlandı. Şu an
üretimlerimiz devam ediyor.
Daha sonra, kursiyerlerimiz
ile birlikte sarımsağın
satışına başlayacağız.

In the garlic cultivation
course, we introduced
mountain garlic which grows
on the mountains of Tunceli.
When we realised that this
garlic was consumed in its
natural habitat, we started
production in the ﬁelds. The
production is ongoing; later
we will start selling the
garlic with the trainees.
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Bu genel amaca
ulaşabilmek için, projemiz
kapsamında yoksulluk riski
altındaki vatandaşlara
yönelik kurslar açıldı.
Seçilen 60 kursiyer, 20’şer
kişilik gruplar halinde 3
kursa ayrıldı. 2 grup
tamamen kadınlardan
oluştu. Bu gruplardan biri
sarımsak yetiştiriciliği,
ikincisi ise, pestil, pekmez,
cevizli sucuk üreticiliği
eğitimi aldı. 11 kadın ve 9
erkek kursiyerden oluşan
üçüncü gruba ise, dut,
badem yetiştiriciliği eğitimi
verildi. Üretim atölyesi
kuruldu ve üretime geçildi.
Kurs sonunda istihdam
edilecek kursiyerlerimiz
olacak. Kooperatif
kurularak 20 kadın
kursiyere iş imkânı
sağlanmış olacak. Üretim
atölyesi bu kursiyerlerimize
devredilecek. Sarımsak
yetiştiriciliği kursunda
Tunceli dağlarında yetişen
dağ sarımsağı tanıtıldı. Bu
sarımsağın doğal ortamda
tükenmeye başladığı
anlaşılınca tarla şartlarında
üretime başlandı. Şu an
üretimlerimiz devam ediyor.
Daha sonra, kursiyerlerimiz
ile birlikte sarımsağın
satışına başlayacağız.

Projenizin amacı nedir?
Dezavantajlı gruplar için iş
imkânı sağlamayı
hedeiyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz
kurslarımız çerçevesinde
kursiyerlerimizi istihdama
kazandırmış olacağız.
Hedef gruplarınızı kimler
oluşturuyor?
Genellikle yoksulluk sınırı
altında olan kişiler. Ancak
kadınlara ağırlık verdik. Zira

entirely made up of women.
One of those groups
received training on garlic
cultivation, the other on fruit
leather, molasses and
churchkhela. The third
group, made up of 11
women and 9 men, received
training on mulberry and
almond cultivation. We set up
a production workshop and
we started producing. At the
end of the training, our
trainees will be ready for
employment. We will set up a
cooperative and it will
provide 20 women with a job
opportunity. The production
workshop will be transferred
to these trainers. In the
garlic cultivation course, we
introduced mountain garlic
which grows on the
mountains of Tunceli. When
we realised that this garlic
was consumed in its natural
habitat, we started
production in the elds. The
production is ongoing; later
we will start selling the garlic
with the trainees.

What is the purpose of your
project?
We want to provide job
opportunities for the
disadvantaged. Through
these trainings, we will
ensure that our trainees are
employed.
Who is your target group?
Most of them are people
below the poverty threshold,
however, we have chosen to
prioritise women, many of

Kursiyer bulma konusunda
sıkıntı yaşadık. İŞKUR’a kayıt
yapılması ile birlikte bu
problemlerimiz de ortadan
kalkmış oldu. Başlarda
kimse projenin başarılı
olacağına inanmıyordu.
Özellikle iş imkânı
sunulması konusunda
güvensizlik yaşıyorlardı.
Ancak zamanla güvenleri
arttı ve iş imkanına sahip
olabileceklerini görmüş
oldular.

It was difﬁcult for us to ﬁnd
trainees, therefore, we
registered ourselves with
the Turkish Labour Agency,
and the problem was
solved. At ﬁrst, no-one
believed that the project
would be successful, and
they were particularly
doubtful as regards being
given a job opportunity. In
time, however, they started
believing in the project,
and they saw that they
would have an opportunity.

tek başına çocuğunu
büyüten kadınlar bulunuyor.
Onlara meslek edindirmek
ve istihdama kazandırmak
bizim için oldukça önemli.
Bu nedenle 60
kursiyerimizden 9’u erkek,
51’i ise kadın.

Projeyi uygulama
esnasında ne tür
zorluklar ile
karşılaştınız?
Kursiyer bulma konusunda
sıkıntı yaşadık. İŞKUR’a
kayıt yapılması ile birlikte
bu problemlerimiz de
ortadan kalkmış oldu.
Başlarda kimse projenin
başarılı olacağına
inanmıyordu. Özellikle iş
imkânı sunulması
konusunda güvensizlik
yaşıyorlardı. Ancak
zamanla güvenleri arttı ve iş
imkanına sahip
olabileceklerini görmüş
oldular.
Projenizin sonuna
gelmek üzeresiniz.
Hedeediklerinize
ulaşabildiniz mi?
Hedeediklerimizin büyük
bir kısmına ulaştık. Dut
yetiştiriciliği kursunda 10
kursiyerimiz bahçe ekimine
başladı. Diğer 10
kursiyerimiz ise kendi
ektikleri ağaçların
bulunduğu bahçede
çalışmaya başladılar.
Sarımsak yetiştiriciliği
kursumuz bitti. Pekmez,
pestil, cevizli sucuk
kursumuz devam ediyor. Bu
kursumuz tamamlandığında
hedeerimizin tamamını
gerçekleştirmiş olacağız.
Bunun yanı sıra girişimcilik
ve kooperatifçilik eğitimleri
verilecek.

whom are single mothers. It
is important to us that they
have a profession and to
ensure that they are
employed. For this reason,
51 of our 60 trainees are
women, and the remaining 9
are men.

What challenges did you
face during the
implementation of the
project?
It was difcult for us to nd
trainees, therefore, we
registered ourselves with the
Turkish Labour Agency, and
the problem was solved. At
rst, no-one believed that the
project would be successful,
and they were particularly
doubtful as regards being
given a job opportunity. In
time, however, they started
believing in the project, and
they saw that they would
have an opportunity.
You have neared the end of
your project. Have you
reached your targets?
Yes, we have achieved most
of them. Ten of our mulberry
trainees started planting; the
remaining 10 started working
in the garden where they
planted their trees. The garlic
cultivation training has
ended; the fruit leather,
molasses and churchkhela
training is ongoing. We will
have reached all our goals
by the time this training ends.
We will also provide
entrepreneurship and
cooperation trainings.
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Yerel Olanakların Etkinleştirilmesi Yolu ile
Roman Bandosu Kurulması /
Setting up a Roma Brass Band through
Enabling Local Opportunities

Görüşülen Temsilci /
Project Manager Interviewed:

Canan Öztürk

Uygulayan Kuruluş /
Project Implemented by:

Buca Belediyesi / Buca Municipality

Program / Programme:

DESİP

Şehir / Province:

İzmir
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101,428.39 €

Link / Link:
https://mistik.ikg.gov.tr/miswebsite/AS_Haberler.aspx?projeID=1894194

Özgürlük
bandosu,
Romanları
dünyaya
taşıyacak
Bu proje nasıl ortaya
çıktı?
“Yerel olanak” derken,
Romanların yetenekleri ve
yatkınlıklarından söz
ediyoruz. Buca Belediyesi
olarak, Roman alanında
çalışan bir dernekle çalıştık.
Romanlar, müzik alanında
yetenekli. Proje, bu
yeteneği verimli kullanarak
istihdam yaratma krinden
doğdu. Romanların müzik
yeteneğini değerlendirerek
uluslararası bir bando
kuralım diye düşündük.
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The freedom
band will carry
the Roma to
global level
How did this project come
about?
When we talk about domestic
opportunities, we are talking
about the skills and tendencies
of the Roma people. As the
Municipality of Buca, we have
cooperated with an association
working closely with the Roma,
who are skilled in music. The
project came about through
the idea of creating job
opportunities by using these
skills effectively. We
considered setting up an
international brass band to
best utilise this skill.

Projenin genel amacı,
dezavantajlı kişilerin
istihdam edilmesi ve
sigortalı işlerde çalışması.
Sigortasız çalışma Romanlar
için büyük bir sorun. Yaratıcı
bir proje olduğunu
düşünüyoruz.
The purpose is to get the
disadvantaged employed in
jobs with social security. A
big problem among the
Roma is to work without
social security. We think this
is a creative project.

Proje ile neleri
amaçlıyorsunuz?
Projenin genel amacı,
dezavantajlı kişilerin
istihdam edilmesi ve
sigortalı işlerde çalışması.
Sigortasız çalışma
Romanlar için büyük bir
sorun. Yaratıcı bir proje
olduğunu düşünüyoruz.
Türkiye’de tamamı
Romanlardan oluşan bir
bando bulunmuyor. Bu
yüzden de birçok hoca ile
çalıştık. Amacımız öncelikle
onların istihdam edilmesi ve
edindikleri yeteneklerin
sonraki nesiller için de bir
ilham olması.
Proje kapsamında neler
yaptınız?
Önce mülakatlar ile
elemeler yaptık ve
kursiyerleri belirledik.
Ardından eğitimler başladı.
Nota, Batı müziği, bakır
üemeli sazlar eğitimleri
veriyoruz. Ayrıca, bir bando
nasıl davranır, bu bandoyu
nasıl evrensel hale

What are the purposes of
this project?
The purpose of our project is
to obtain employment, with
social security, for
disadvantaged individuals,
since a considerable
difculty among the Roma
people is working without
social security. We think this
is a creative project. In
Turkey, there is no brass
band composed exclusively
of Roma people, therefore,
we worked with many
teachers. Our purpose is to
nd employment for the
Roma people, and use their
skills acquired therein to act
as examples and inspiration
for future generations.
What did you do within the
scope of the project?
We started by interviewing
applicants and picking the
trainees; then we started the
training. We are providing
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getirebiliriz gibi eğitimler
düzenliyoruz. 6 aylık bir
eğitim sürecini geride
bıraktık. Özellikle kadın
istihdamına öncelik
vermemize rağmen,
kadınların ve kız
çocuklarının bu yönde
eğilimli olmadıklarını
gördük.

Hedef gruplarınızı kimler
oluşturuyor?
18-45 yaş arası kadın ve
erkek Romanlardan
oluşuyor. Herhangi bir
eğitim düzeyi şartı
aramadık.
Proje bitiminde neleri
gerçekleştirmiş olmayı
hedeiyorsunuz?
Avrupa standartlarında bir
bando oluşturmayı ve bu
bandonun adının başka
ülkelerde de duyulmasını
hedeiyoruz. Bu nedenle
adını “özgürlük bandosu”
olarak belirledik. Çünkü
Romanların ruhlarında
özgürleşme var. Aynı
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note training, western music
training and also training in
brass wind instruments. Among
others, we also give training as
to how a band performs and
how to make a brass band a
global one. We have just
completed a 6-month training
period. Initially, we did prioritise
women, but we noticed that
neither women nor girls
appeared to be inclined
towards this area.

Who is your target group?
Our target group is made up of
women and men aged 18-45.
We did not stipulate an
education level prerequisite.
What are your aims for the
end of the project?
We want to create a band inline with European standards,
and to have this brass band
known in other countries. For
these reasons, we called the
band the freedom band,
because Roma people are

Avrupa standartlarında bir
bando oluşturmayı ve bu
bandonun adının başka
ülkelerde de duyulmasını
hedeﬂiyoruz. Bu nedenle
adını “özgürlük bandosu”
olarak belirledik.
We want to create a band in
Europe standards and to
have this brass band known
in other countries. That’s
why we called the band the
freedom band.

zamanda yetenekleri
sayesinde bir müzik aletini
çalabilen kişiler değil,
notayı, üslubu, müzik
kültürünü de bilen
müzisyenler ortaya çıksın
istedik. Bando takımının
yanında oda orkestrası, caz
grupları gibi alt gruplar da
oluşturulmaya başlandı.
Ekim ayında kapanış
festivalinde bir konser
verecekler. Buca Belediyesi
tarafından istihdam
edilecekler. Kültür sanat
etkinliklerine şimdiden
adapte olmaya başladılar.
İzmir Fuarı’nda, Balkan
Festivali’nde çıkacaklar.
Güzel bir entegrasyon
projesi oldu. Roman
müzisyen kavramı, evrensel
müziği de yapabilen insan
demektir.

ercely independent. We did
not want them to be people
who could only play an
instrument, but rather
musicians who know notes,
style and the music culture,
and therefore, we set up a
chamber orchestra and jazz
ensembles as subgroups,
which will perform at a
concert in the closing festival
in October. They will be
employed by the Municipality
of Buca, and have already
started adapting to culture
and art events. They will put
on a show for the İzmir Fair,
and the Balkan Fair, which
we consider to be a good
integration project. Roma
musicians can also perform
international music.
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Informatıon

IPA II döneminde, İESP SOP altında “operasyon kri”
nasıl sunulur?
How to present an operation idea under EESP SOP in
IPA II
Başkanlığımız, sektöre tahsis edilen kaynakların en verimli şekilde kullanılması için
aksiyonları, faaliyet alanlarını ve göstergeleri içeren İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar
Sektörel Operasyonel Programı'nı (İESP SOP) hazırlamıştır. İESP SOP çerçevesinde istihdam,
eğitim ve sosyal politika alanlarında kurumsal kapasiteyi geliştirme çalışmalarının yanı sıra,
mevcut hizmet ve politikaların kapsayıcılığını ve bunların erişilebilirliğini artırmaya yönelik
faaliyetlere de destek sağlanacaktır.
Our Directorate has prepared the Employment, Education and Social Policies Sectoral
Operational Programme (EESP SOP) which involves the steps to be taken, ﬁelds of activity and
indicators. Within the framework of EESP SOP there will be efforts to develop corporate
capacity in employment, education and social policies and support to increase the inclusion of
the current services and policies and their accessibility.

Avrupa Birliği, 2014 - 2020 yıllarını
kapsayan ve IPA II olarak adlandırılan yeni
dönemde, IPA I. döneminde edinilen
deneyimlerin de aktarılmasıyla, sunulan
kaynakların daha da etkin kullanılması
amacıyla yeni bir yaklaşım geliştirmiştir.
Buna göre IPA II. döneminde, IPA I.
döneminin bileşen odaklı yaklaşımının
yerine sektörel yaklaşım benimsenmiştir.
Bakanlığımız, IPA II. döneminde, “Eğitim,
İstihdam ve Sosyal Politika Sektörü” için
sorumlu kılınmış ve Program Otoritesi
olarak yetkilendirilmiştir. Bakanlığımız bu
yetkisini, Başkanlığımız aracılığıyla
kullanmaktadır.
Başkanlığımız, sektöre tahsis edilen
kaynakların en verimli şekilde kullanılması
için aksiyonları, faaliyet alanlarını ve
göstergeleri içeren İstihdam, Eğitim ve
Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel
Programı'nı (İESP SOP) hazırlamıştır. İESP
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For IPA II, which covers the period 20142020, the European Union developed a new
approach in order to better utilise the
provided resources, through the
experiences gained in IPA I. In accordance
with this, in IPA II, a sectoral approach was
preferred over the IPA I’s component
focused approach.
Our Ministry was assigned as the
Programme Authority for the Education,
Employment and Social Policies sector in
IPA II. Our Ministry assumes this authority
via the Directorate of European Union and
Financial Assistance.
Our Directorate has prepared the
Employment, Education and Social Policies
Sectoral Operational Programme (EESP
SOP) which outlines the steps to be taken,
elds of activity and indicators. Within the
framework of the EESP SOP, there will be

SOP çerçevesinde istihdam, eğitim ve
sosyal politika alanlarında kurumsal
kapasiteyi geliştirme çalışmalarının yanı
sıra, mevcut hizmet ve politikaların
kapsayıcılığını ve bunların erişilebilirliğini
artırmaya yönelik faaliyetlere de destek
sağlanacaktır.

efforts to develop corporate capacity in
employment, education and social policies,
and support to increase the inclusion of the
current services and policies and their
accessibility.

İESP SOP kapsamındaki kaynaklar, eğitim,
istihdam ve sosyal politika alanları için ayrı
ayrı geliştirilecek Operasyonlar kanalıyla
kullandırılacaktır. Her bir operasyon, o alt
sektöre ilişkin bir yol haritası niteliğinde
olacaktır. Bu operasyonlar, Operasyon
Faydalanıcısı olarak adlandırılan ilgili kurum
ve kuruluşlarca beraber planlanacaktır.

The resources within the scope of EESP
SOP will be used through the Operations,
and will be separately developed for
education, employment and social policies.
Every operation will serve as a roadmap of
that subsector. These operations will be
planned together with the organisations
called Operation Beneciary.

Operasyon Faydalanıcısı olan kurum, söz
konusu operasyona tahsis edilen
kaynakların en verimli biçimde
kullanılmasından sorumlu olacaktır.
Operasyonlar altında yapılabilecek hibe
programları çağrılarıyla uygun projeler
desteklenecektir.

The Operation Beneciary will be
responsible for using the resources
allocated to the operation in the most
effective way possible. Appropriate projects
will be supported through grant programme
announcements which can be held under
operations.

Operasyon Nedir?
Bir operasyon İESP SOP’un hedeerine
ulaşmak için farklı ihale süreçleri yoluyla
uygulanan, genellikle hizmet, tedarik,
eşleştirme, doğrudan hibe gibi
bileşenlerden birini veya birden fazlasını
içeren projeyi ifade etmektedir. Her bir
operasyon, Operasyon Faydalanıcısı olarak
adlandırılan ilgili kurum ve kuruluşlarca
Başkanlığımız rehberliğinde
tasarlanmaktadır.

What s an Operat on?
An operation is a project implemented
through various bidding processes and
usually entailing one or more of the
elements such as service, supply, twinning,
direct grant and so on. Each operation is
designed with the guidance of our
Directorate by the related organisations
called Operation Beneciaries.

Operasyon Faydalanıcısı olan kurum, söz
konusu operasyona tahsis edilen
kaynakların en verimli biçimde
kullanılmasından sorumlu olmaktadır. Aynı
zamanda faydalanıcı kurumların,
tasarlayacağı operasyonlar kapsamında
belirlenen İESP SOP gösterge ve
hedeerine katkıda bulunmaları da
beklenmektedir.

The Operation Beneciary is responsible for
using the resources allocated to the
operation in the most effective way
possible. The operation beneciaries are
expected to contribute to the EESP SOP
indicators and objectives within the scope
of the operations they design.
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Operasyon Fikri Nasıl Sunulur?
Kamu kurumları ve kamu kurumu
niteliğindeki kuruluşlar, İESP SOP
kapsamında operasyon kri geliştirebilir ve
Başkanlığımıza sunabilirler. Sunulacak
projelerin ülke veya bölge düzeyinde
yürütülecek kapsamda tasarlanması
gerekmektedir. Potansiyel faydalanıcıların
önerdiği operasyonlar, İESP SOP ve seçim
kriterleri ile aynı doğrultuda, Avrupa Birliği
mevzuatı ve ulusal mevzuat ile uyumlu
olmalıdır. Sunulan operasyon kirleri,
• Şeffaık,

How to present an operat on dea
Public institutes and organisations with public
institute qualities can develop an operation
idea within the scope of EESP SOP and
present it to the Directorate. The projects to
be presented should be designed in such a
way that they can be realised at a national or
a regional level. The operations that potential
beneciaries propose should be in line with
EESP SOP, election criteria, EU legislation and
national legislation. The operation ideas
should have the following qualities:

• Eşit muamele ve

• Transparency

• Ayrımcılık yapmama

• Equal treatment

ilkelerine uygun olarak değerlendirilecektir.

• Free from discrimination.

Operasyon kirlerinin seçiminde, önerilen operasyonun hangi
aktiviteye/aktivitelere yönelik olduğuna bakılmaksızın tüm proje kirleri için
aşağıdaki genel kriterler uygulanır:
Önerilen müdahale ile aktivitenin genel hedeeri arasındaki bağlantının açık bir
şekilde gösterilmesi
Özel müdahale gerektiren hedef gruplar için geliştirilen çözümlerin açık bir şekilde
tanımlanması
Aksiyon bazında diğer fon ve politikalar ile tamamlayıcılığı
İlgili ve yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarla tamamlayıcılığı
Önerilen müdahalelerin yenilikçiliği
İESP SOP göstergelerine doğrudan atıf (ilgililik)
Önerilen müdahalelerin sürdürülebilirliği (ekonomik kriter)
Önerilen aktivitenin olgunluğu
Projenin ölçeği (nihai faydalanıcıların sayısı)
AB politikaları ve müktesebatı ile açıkça ilişkilendirilmesi.
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Genel seçim kriterlerinin yanı sıra, her
aktivite için özel seçim kriterleri de
sıralanmıştır. Aktivitelere ilişkin kriterlere,
http://www.ikg.gov.tr/operasyon-kirleri/

General election criteria as well as specic
criteria for each activity are listed. You can
access the criteria concerning the activities at
http://www.ikg.gov.tr/operasyon-kirleri.

adresinden ulaşılabilmektedir.
Proje kirlerinin sunulması için ilk aşamada
Proje Fikri Fişi'nin (PIF) doldurulması
gerekmektedir. İstihdam, Eğitim ve Sosyal
Politika aksiyonları için farklı PIF belgeleri
hazırlanmıştır.
Bu belgelere, Başkanlığımızın
www.ikg.gov.tr adresli internet sayfasındaki
"Operasyon Fikrinizi İletin" bölümünden
erişim sağlanabilmektedir. PIF belgesi,
proje önerilerinin İESP SOP ile bağlantısının
tespit edilmesine hizmet eden bir araçtır. Bu

Project Idea Fiche (PIF) needs to be lled rst
to present the project ideas. Different PIFs
were prepared for Employment, Education
and Social Policies activities.
These les can be accessed at
www.ikg.gov.tr, through the ‘Submit Your Idea’
button. The PIF is a tool to help determine the
project proposal’s link to EESP SOP. Our
Directorate assesses these proposals with the

While choosing an operation idea, the following criteria are applied to all
projects, regardless of which activities they are aimed at:
A clear link between the proposed intervention and the general purposes of the
activity is required
Solutions for target groups requiring special intervention need to be clearly dened
It needs to be complementary to other funds and policies on an action basis
It needs to be complementary to the related authorised organisations
The proposed intervention needs to be innovative
It needs to be directly connected to EESP SOP indicators
It should have sustainability (economic criterion)
Maturity of the proposed activity
The scale of the project (the number of nal beneciaries)
Direct connection to EU policies and legislation.
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belgelerin Başkanlığımızca
değerlendirilmesi, program çerçevesi ve
kaynaklarının yanı sıra başvuru sahibi
kurum veya kuruluşun yasal statüsü göz
önünde bulundurularak yapılmaktadır.

programme framework and resources,
as well as the legal status of the
applicant organisation.

Genel ve özel kriterlere
uygun operasyon
kirlerini sunmak için şu
işlemlerin yapılması
gerekmektedir:

The following processes
need to be complete
to propose operations in
line with general and
specic criteria:

1. Proje krinin, İESP SOP altında
hangi aksiyon ve aktivitenin kapsamına girdiğinin belirlenmesi.

1. Determine which
action and activity the project idea
falls under EESP SOP.

2. Uygun Proje Fikri Fişi'ni (PIF) indirilerek, yönlendirmelere göre
doldurulması.

2. Download PIF and ll it
out in line with the guidelines.

3. Doldurulan belgenin,
projectidea@ikg.gov.tr e-posta
adresine gönderilmesi.

3. Send the
completed form to
projectidea@ikg.gov.tr.
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Proje haritamız yayında
Our project map is online

Başkanlığımızca hazırlanan “proje haritası”
sayesinde, desteklediğimiz projelere ilişkin
bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
Haritamızda, imleçi bir ilin üzerine
getirdiğinizde, o ilde kaç proje
yürütüldüğünü görebilirsiniz. Haritamızın
hemen altında yer alan tabloda ise projenin
adı, uygulandığı şehir, projenin hangi
program altında yürütüldüğü, uygulayan
kuruluş, başlangıç tarihi gibi kriterlere göre
arama yapabilir, projeler hakkında her türlü
bilgiye ulaşabilirsiniz. Proje haritamızın
çalışmalarınızda çok faydalı olacağı
inancındayız. Haritamıza,
http://www.ikg.gov.tr/projeler/proje-haritasi/
adresinden ulaşabilirsiniz.

Değerli okuyucularımız;
Dergimizin içeriğinden
hazırladığımız soruya doğru cevap
verecek üç kişiye armağanlarımız
olacak. Yanıtlarınızı 25 Eylül 2017
tarihine kadar newsletter@ikg.gov.tr
adresine gönderebilirsiniz.
Soru: Hayatlar Değişiyor Türkiye Gelişiyor 2. Proje Fuarı’na
kaç ilden
kaç proje katılmıştır?

With the project map, which has been
prepared by our Directorate, you can easily
access information on the projects we
support. You can hover your cursor over a
province to see how many projects are
ongoing. Or, on the table under the map,
you can search projects using criteria such
as: name, province, project programme,
project applicant, or start date, and you can
obtain any information about the projects.
We believe the project map will be of great
value. To access the map, please go to:
http://www.ikg.gov.tr/projeler/proje-haritasi/.

BULMACA
ÖDÜLLÜ PUZZLE
PRIZE

Dear readers,

Prizes 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 25
September 2017.
Question: How many projects from how
many provinces participated in Lives are
Changing, Turkey is Developing Second
Project Fair?
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