Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı ile kayıtdışı çalışanlar, sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgilendirildi, Program yaklaşık 9 Milyon Avro ile yürütüld
hibe projesinde kooperatif, dernek, üretim merkezi, atölye gibi sürdürülebilirliği sağlayacak kurumsal yapılar oluşturuldu. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı’n
aydalanan kadınlarımızın yaş grupları 15-55 arasında değişti. Kadınlarımıza yerel işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslek ve beceri alanlarında eğitimler verildi. Ge
stihdamının Desteklenmesi Hibe Programı ile 2768 gencimiz projeler kapsamında düzenlenen staj ve çıraklık faaliyetlerine katıldı. 28 hibe projesinde el becerisine day
geleneksel el sanatları eğitimleri verildi. İKG OP “Hayatlar Gelişiyor, Türkiye Gelişiyor” hedefi ile yola çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha aydınlık bir Türkiye iç
çalışıyor. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı işgücü piyasasının yeni ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. İKG OP ile kız çocuklarının okuyara
geleceklerini değiştirmeleri için farkındalık artırma faaliyetleri yürütüldü. Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Projeleri ile okulu terk etme oranlarının düşü
hedeflendi, kız çocuklarının hiçbir engel tanımadan okula kazandırılması amaçlandı ve kızlarımızın yaşıtlarının ve hayatın gerisinde kalmamaları için çalışmalar yapıldı. Prog
kapsamında en çok proje yürüten iller Samsun, Van ve Trabzon, Muş, Mardin, Hakkari oldu ve kurslardan toplam 9467 kızımız ve aileleri faydalandı, ebeveynlere yönelik farkında
artırma faaliyetleri yürütüldü. Programı ile kız çocuklarımızın hiçbir koşulda eğitimden kopmamaları amaçlandı ve kız çocuklarımızın eğitimine destek olmak amacıyla, kurumla
arasında 50’den fazla işbirliği protokolü imzalandı. Program yaklaşık 10 Milyon Avro bütçe ile yürütüldü ve 32 ilde yürütülen projelerde kızlarımızı eğittik, onlar da bizi... Prog
kapsamında yürütülen hibe projeleri ile kızlarımızın ait oldukları yere, okullara gönderilmesi için çalışıldı ve 8734 kızımızın okula kazandırılması hedeflendi. Genç İstihdam
Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında 3700 gencimiz girişimcilik eğitimi aldı. Kadınlar gelişmeden toplum gelişmez düşüncesi ile kadınlarımızın istihdam edilerek toplum
kazandırılması hedeflendi. Sosyal içerme başlığı altında “Engelsiz İstihdam” için ülke çapında hibe projeleri yürütülecek. İKG OP kapsamında, dezavantajlı gruplara götürüle
hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacıyla projeler yürütülecek. Kadın İstihdamının Artırılması Hibe Programı kapsamında genç k
kadınlarımızın mesleki yeterliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapıldı. Sosyal içerme projeleriyle, eski mahkûmların istihdam edilmelerinin önündeki engellerin kaldı
yönünde çalışmalar ve engellilerimizin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını destekleyecek faaliyetler yürütülecek. Sosyal içerme projeleri dezavantajlı bireylerin hayat
açıdan katılmalarını sağlayacak ve yoksul vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ayrıca çocuklarımızın engelsiz bir geleceğe kavuşması için proj
yürütülecek. Sosyal içerme önceliği kapsamında, dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması için faaliyetler düzenlenecek. 2023’e kadar %100 okuy
ve üreten Türkiye hedefi ile bölgesel farklılıklar olmadan tüm kız çocuklarımız eğitime kazandırılacak. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında 14 proje
ekstil sektörüne eleman yetiştirmeye yönelik mesleki eğitimler verildi. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında projelerde eğitim alan kadınlarımızdan 9
stihdam edildi. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı ile 780 kadınımız girişimcilik kurslarına katıldı, Program yaklaşık 23 Milyon Avro bütçeyle uygulandı. Kadınlarım
nsan onuruna yanaşır işlerde çalışmaları için 131 hibe projesi yürütüldü. Türkiye’de Mesleki Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, yaklaşık 16 Milyon A
on kullanılarak projeler ve mesleki eğitimi gençlerimiz için cazip hale getirecek çalışmalar yürütülecek. Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı ile kay
çalışanlar, sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgilendirildi, Program yaklaşık 9 Milyon Avro ile yürütüldü. 36 hibe projesinde kooperatif, dernek, üretim merkezi, atölye
ürdürülebilirliği sağlayacak kurumsal yapılar oluşturuldu. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı’ndan faydalanan kadınlarımızın yaş grupları 15-55 arasında değ
Kadınlarımıza yerel işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslek ve beceri alanlarında eğitimler verildi. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı ile 2768 gencimiz proje
kapsamında düzenlenen staj ve çıraklık faaliyetlerine katıldı. 28 hibe projesinde el becerisine dayalı geleneksel el sanatları eğitimleri verildi. İKG OP “Hayatlar Gelişiyor, Türk
Gelişiyor” hedefi ile yola çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha aydınlık bir Türkiye için çalışıyor. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı işgücü piyasasını
yeni ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. İKG OP ile kız çocuklarının okuyarak geleceklerini değiştirmeleri için farkındalık artırma faaliyetleri yürütüldü. Kız Çocukla
Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Projeleri ile okulu terk etme oranlarının düşürülmesi hedeflendi, kız çocuklarının hiçbir engel tanımadan okula kazandırılması amaçlan
kızlarımızın yaşıtlarının ve hayatın gerisinde kalmamaları için çalışmalar yapıldı. Program kapsamında en çok proje yürüten iller Samsun, Van ve Trabzon, Muş, Mardin, Hakk
oldu ve kurslardan toplam 9467 kızımız ve aileleri faydalandı, ebeveynlere yönelik farkındalık artırma faaliyetleri yürütüldü. Programı ile kız çocuklarımızın hiçbir koşulda eğiti
kopmamaları amaçlandı ve kız çocuklarımızın eğitimine destek olmak amacıyla, kurumlarımız arasında 50’den fazla işbirliği protokolü imzalandı. Program yaklaşık 10 Milyon A
bütçe ile yürütüldü ve 32 ilde yürütülen projelerde kızlarımızı eğittik, onlar da bizi... Program kapsamında yürütülen hibe projeleri ile kızlarımızın ait oldukları yere, ok
gönderilmesi için çalışıldı ve 8734 kızımızın okula kazandırılması hedeflendi. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında 3700 gencimiz girişimcilik eğitimi a
Kadınlar gelişmeden toplum gelişmez düşüncesi ile kadınlarımızın istihdam edilerek topluma kazandırılması hedeflendi. Sosyal içerme başlığı altında “Engelsiz İstihdam” için ü
çapında hibe projeleri yürütülecek. İKG OP kapsamında, dezavantajlı gruplara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amac
projeler yürütülecek. Kadın İstihdamının Artırılması Hibe Programı kapsamında genç kız ve kadınlarımızın mesleki yeterliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapıldı. S
çerme projeleriyle, eski mahkûmların istihdam edilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar ve engellilerimizin ekonomik ve sosyal hayata katılım
destekleyecek faaliyetler yürütülecek. Sosyal içerme projeleri dezavantajlı bireylerin hayata her açıdan katılmalarını sağlayacak ve yoksul vatandaşlarımızın durumla
yileştirilmesine yönelik çalışmalar ayrıca çocuklarımızın engelsiz bir geleceğe kavuşması için projeler yürütülecek. Sosyal içerme önceliği kapsamında, dezavantajlı kişilerin işgü
piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması için faaliyetler düzenlenecek. 2023’e kadar %100 okuyan ve üreten Türkiye hedefi ile bölgesel farklılıklar olmadan tüm kız çocuklar
eğitime kazandırılacak. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında 14 projede tekstil sektörüne eleman yetiştirmeye yönelik mesleki eğitimler verildi. Ka
stihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında projelerde eğitim alan kadınlarımızdan 914’ü istihdam edildi. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı ile 7
kadınımız girişimcilik kurslarına katıldı, Program yaklaşık 23 Milyon Avro bütçeyle uygulandı. Kadınlarımızın insan onuruna yanaşır işlerde çalışmaları için 131 hibe projesi yürüt
Türkiye’de Mesleki Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, yaklaşık 16 Milyon Avro fon kullanılarak projeler ve mesleki eğitimi gençlerimiz için cazip h
getirecek çalışmalar yürütülecek. Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı ile kayıtdışı çalışanlar, sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgilendirildi, Prog
yaklaşık 9 Milyon Avro ile yürütüldü. 36 hibe projesinde kooperatif, dernek, üretim merkezi, atölye gibi sürdürülebilirliği sağlayacak kurumsal yapılar oluşturuldu. Kadın İstihdam
Desteklenmesi Hibe Programı’ndan faydalanan kadınlarımızın yaş grupları 15-55 arasında değişti. Kadınlarımıza yerel işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslek ve bece
alanlarında eğitimler verildi. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı ile 2768 gencimiz projeler kapsamında düzenlenen staj ve çıraklık faaliyetlerine katıldı. 28 h
projesinde el becerisine dayalı geleneksel el sanatları eğitimleri verildi. İKG OP “Hayatlar Gelişiyor, Türkiye Gelişiyor” hedefi ile yola çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
daha aydınlık bir Türkiye için çalışıyor. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı işgücü piyasasının yeni ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. İKG OP ile k
çocuklarının okuyarak geleceklerini değiştirmeleri için farkındalık artırma faaliyetleri yürütüldü. Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Projeleri ile okulu ter
oranlarının düşürülmesi hedeflendi, kız çocuklarının hiçbir engel tanımadan okula kazandırılması amaçlandı ve kızlarımızın yaşıtlarının ve hayatın gerisinde kalmamalar
çalışmalar yapıldı. Program kapsamında en çok proje yürüten iller Samsun, Van ve Trabzon, Muş, Mardin, Hakkari oldu ve kurslardan toplam 9467 kızımız ve aileleri faydaland
ebeveynlere yönelik farkındalık artırma faaliyetleri yürütüldü. Programı ile kız çocuklarımızın hiçbir koşulda eğitimden kopmamaları amaçlandı ve kız çocuklarımızın eğitimine d
olmak amacıyla, kurumlarımız arasında 50’den fazla işbirliği protokolü imzalandı. Program yaklaşık 10 Milyon Avro bütçe ile yürütüldü ve 32 ilde yürütülen projelerde kızla
eğittik, onlar da bizi... Program kapsamında yürütülen hibe projeleri ile kızlarımızın ait oldukları yere, okullara gönderilmesi için çalışıldı ve 8734 kızımızın okula kazandırı
hedeflendi. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında 3700 gencimiz girişimcilik eğitimi aldı. Kadınlar gelişmeden toplum gelişmez düşüncesi i
kadınlarımızın istihdam edilerek topluma kazandırılması hedeflendi. Sosyal içerme başlığı altında “Engelsiz İstihdam” için ülke çapında hibe projeleri yürütülecek. İKG
kapsamında, dezavantajlı gruplara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacıyla projeler yürütülecek. Kadın İstihdamının Artır
Hibe Programı kapsamında genç kız ve kadınlarımızın mesleki yeterliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapıldı. Sosyal içerme projeleriyle, eski mahkûmların istih
edilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar ve engellilerimizin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını destekleyecek faaliyetler yürütülecek. Sosyal iç
projeleri dezavantajlı bireylerin hayata her açıdan katılmalarını sağlayacak ve yoksul vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ayrıca çocuklarımızın en
bir geleceğe kavuşması için projeler yürütülecek. Sosyal içerme önceliği kapsamında, dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması için faaliye
düzenlenecek. 2023’e kadar %100 okuyan ve üreten Türkiye hedefi ile bölgesel farklılıklar olmadan tüm kız çocuklarımız eğitime kazandırılacak. Kadın İstihdamının Desteklenm
Hibe Programı kapsamında 14 projede tekstil sektörüne eleman yetiştirmeye yönelik mesleki eğitimler verildi. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamın
projelerde eğitim alan kadınlarımızdan 914’ü istihdam edildi. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı ile 780 kadınımız girişimcilik kurslarına katıldı, Program yaklaşı
Milyon Avro bütçeyle uygulandı. Kadınlarımızın insan onuruna yanaşır işlerde çalışmaları için 131 hibe projesi yürütüldü. Türkiye’de Mesleki Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi
Programı kapsamında, yaklaşık 16 Milyon Avro fon kullanılarak projeler ve mesleki eğitimi gençlerimiz için cazip hale getirecek çalışmalar yürütülecek. Yenilikçi Yöntemlerle Ka
stihdamın Teşviki Hibe Programı ile kayıtdışı çalışanlar, sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgilendirildi, Program yaklaşık 9 Milyon Avro ile yürütüldü. 36 hibe projesinde koope
dernek, üretim merkezi, atölye gibi sürdürülebilirliği sağlayacak kurumsal yapılar oluşturuldu. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı’ndan faydalanan kadınlarımızın
grupları 15-55 arasında değişti. Kadınlarımıza yerel işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslek ve beceri alanlarında eğitimler verildi. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hi
Programı ile 2768 gencimiz projeler kapsamında düzenlenen staj ve çıraklık faaliyetlerine katıldı. 28 hibe projesinde el becerisine dayalı geleneksel el sanatları eğitimleri ver
KG OP “Hayatlar Gelişiyor, Türkiye Gelişiyor” hedefi ile yola çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha aydınlık bir Türkiye için çalışıyor. Genç İstihdamının Desteklenme
Hibe Programı işgücü piyasasının yeni ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. İKG OP ile kız çocuklarının okuyarak geleceklerini değiştirmeleri için farkındalık artır
aaliyetleri yürütüldü. Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Projeleri ile okulu terk etme oranlarının düşürülmesi hedeflendi, kız çocuklarının hiçbir engel tanım
okula kazandırılması amaçlandı ve kızlarımızın yaşıtlarının ve hayatın gerisinde kalmamaları için çalışmalar yapıldı. Program kapsamında en çok proje yürüten iller Samsun, V
ve Trabzon, Muş, Mardin, Hakkari oldu ve kurslardan toplam 9467 kızımız ve aileleri faydalandı, ebeveynlere yönelik farkındalık artırma faaliyetleri yürütüldü. Programı il
çocuklarımızın hiçbir koşulda eğitimden kopmamaları amaçlandı ve kız çocuklarımızın eğitimine destek olmak amacıyla, kurumlarımız arasında 50’den fazla işbirliği protok
mzalandı. Program yaklaşık 10 Milyon Avro bütçe ile yürütüldü ve 32 ilde yürütülen projelerde kızlarımızı eğittik, onlar da bizi... Program kapsamında yürütülen hibe projel
kızlarımızın ait oldukları yere, okullara gönderilmesi için çalışıldı ve 8734 kızımızın okula kazandırılması hedeflendi. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamı
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Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
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absenteeism
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muhasebe kodlama
sistemi

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) katılım süreci, üye olmak isteyen ülkenin resmi
adaylık başvurusuyla başlayan bir süreçtir. Katılım sürecinin yasal
temelini oluşturan Avrupa Birliği Antlaşması’nın 49. maddesine göre,
AB, üye olmak isteyen tüm Avrupa ülkelerine açık bir kurumdur.
Fakat söz konusu Antlaşma uyarınca Birlik üyesi olmak isteyen
her ülke öncelikli olarak, AB’nin dayandığı özgürlük, demokrasi, insan
hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini
benimsemiş olmalıdır.

Hesap verebilirlik; karar alıcıların ve uygulayıcıların yetkilerini
kullanmalarından ve yapmış oldukları faaliyetlerden sorumlu tutulmaları
anlamına gelir. Kişiler veya kurumlar aldıkları karardan etkilenecek
kişilere hesap verebilmelidir. Hesap verebilirliğin ön şartı, şeffaflık ve
hukukun üstünlüğü ilkeleridir.

Akreditasyon, yetkili bir kuruluş tarafından bir kişi ya da kuruluşun
ürettiği ürün veya yaptığı hizmetin belirlenen uluslararası kabul
görmüş kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve
denetlenmesi olarak tanımlanır.

accreditation

akkreditasyon

achievement

başarı

Acquired Rights
Directive

Kazanılmış Haklar
Direktifi

Kazanılmış Haklar Direktifi, ‘taahhütlerin, işin veya işin bir bölümünün
devredildiği durumlarda çalışanların haklarının korunmasına ilişkin
olarak üye devletlerin mevzuatlarının yaklaştırılmasını’ amaçlayan 14
Şubat 1977 tarihli 77/187 sayılı Konsey Direktifine verilen isimdir.

Acquis
Communautaire

Topluluk
Müktesebatı

Avrupa Birliği ile birlikte tüm üye devletleri bağlayan genel haklar ve
yükümlülükler bütünüdür.

active and passive
corruption

aktif ve pasif
yolsuzluk

Pasif yolsuzluk, toplumca masum gözüken hatta yolsuzluk bile
sayılmayan “bulunulan makamın imkanlarından yararlanmaktır”. Aktif
yolsuzluk ise makam sahibi kişiler ile menfaat grupları arasında gizlice
yapılan anlaşmalar ve elde edilecek olan gelirin paylaşılmasıdır.

Active Labour
Market Policies
(ALMP)

Aktif İşgücü
Piyasası Politikaları

Aktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP’ler), işsiz bireylerin iş bulmalarına
yardım etmek üzere işgücü piyasasına müdahale eden hükümet
programlarıdır.

activity rate

işgücüne katılım
oranı

ad hoc interim
evaluation

spesifik ara
değerlendirme
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Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

ENGLISH

TÜRKÇE

adaptability

uyum yeteneği

Bazı durumlarda veya bazı nedenlerle uyum sağlamak ya da daha iyi
çalışmak için değişme ve değiştirme yeteneği.

addendum

zeyilname

Yapılacak büyük değişiklikler için uygulamaya geçilmeden önce
Zeyilname’nin Merkezi Finans ve İhaleler Birimi ve Faydalanıcı
tarafından imzalanmasını gerekir. Zeyilname gerektiren büyük
değişikliklerin başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
 Sözleşme süresinin uzatılması;
 Faaliyetlerde önemli değişiklikler;
 Bütçe başlıkları arasındaki transferlerde, ilgili bütçe başlıkları
alt toplamlarından herhangi birinin %15’ini aşan değişiklikler;
 Bütçeye yeni bir bütçe kaleminin eklenmesi / mevcut bir
bütçe kaleminin çıkarılması;
 Proje ortaklarının değişmesi (eklenme, değiştirme ya da
projeden çekilme);
 Kuruluşunuz isim ya da yasal durumunda değişiklik olması.

administrative cost

idari gider

Bir kurumun sevk ve idaresinden doğan ancak finansman, pazarlama
veya üretim operasyonları ile belirlenemeyen masraf

administrative
discretion

idarenin takdir
yetkisi

administrative
order

idari emir

advisory bodies

danışma birimleri

advisory capacity

danışmanlık
kapasitesi

ageing population

yaşlanan nüfus

Agreement on
Social Policy

Sosyal Politika
Anlaşması

allocation of
functions

görevlerin tahsisi

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Sözleşmenin icrası ile ilgili olarak Proje Yöneticisi tarafından hazırlanan
ve yükleniciye verilen yazılı talimat veya emir.

Topluluk sosyal hukuku, Maastricht öncesinde İngiltere’nin tutumu
nedeniyle işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına kilitlenmişti. Özellikle oybirliği
mekanizması bunun en önemli nedeniydi. Sosyal politika protokolü ve
anlaşması bu kilidi çözen mucizevi anahtar olmuştur. İngiltere’nin
tutumu karşısında sosyal politikaya ilişkin bir protokol imzalanmıştır.
Bu protokol ile diğer 11 ülke, İngiltere için geçerli olmayacağı kabul
edilen Sosyal Politika Anlaşmasını (SPA) imzalamışlardır. Böylece
sosyal politika alanında ikili bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu ikili yapı,
1997’de İşçi Partisinin iktidara gelmesi ve İngiltere’nin SPA hükümlerini
içeren Amsterdam Antlaşmasını onaylaması ile sona ermiştir Ancak,
İngiltere’nin Topluluk düzeyinde sosyal politikanın geliştirilmesine karşıt
tutumu devam edecektir.

ancillary services

mal alımı
sözleşmeleri için
yan hizmetler

Satın alınan malların teslim edilmesinin yanısıra Yüklenicinin bir Mal
Alımı Sözleşmesi gereği yerine getirmesi gereken ilgili tüm hizmetler.
Gerekli görülen durumlarda sözleşmede belirtilir ve boşaltma, kurulum,
test etme, çalıştırma, uzmanlık desteği, gözetim, bakım, onarım, eğitim
gibi hizmetleri ve sözleşme uyarınca öngörülen mallarla bağlantılı diğer
yükümlülükleri içerebilirler.

annual audit
activity report

yıllık denetim
faaliyet raporu

Uluslararası düzeyde kabul görmüş denetim standartları doğrultusunda
hazırlanan ve yönetim ve kontrol sistemleri, faaliyetleri, iş anlaşmaları
ve yıllık hesapları kapsayan yıllık denetime ilişkin bir rapor.

2

Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

ENGLISH

TÜRKÇE

TÜRKÇE AÇIKLAMA

annual audit work
plan

yıllık denetim iş
planı

Yıllık denetim çalışma planı, ilgili olduğu yıl başlamadan Ulusal
Yetkilendirme Görevlisi’ne ve Avrupa Komisyonu’na sunulur. Denetim;
faaliyet ve işlem örneklerinin denetimini ve prosedürlerin incelenmesini
içerir. Ayrıca; yıllık denetim planı, yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili
işlemesine ve Avrupa Komisyonu’na sunulan muhasebe bilgilerinin
güvenilirliğinin doğrulanmasına yönelik denetimleri de kapsar. Denetim
Otoritesi, denetim faaliyetleri sonucunda, yıllık denetim faaliyet raporu
hazırlayarak, Avrupa Komisyonu’na, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’ne
ve Yetkili Akreditasyon Görevlisi’ne iletir.

annual installment

yıllık taksitler

Borcun, sabit bir sürede belirlenen aralıklarla ödenmesi için genellikle
eşit olarak bölündüğü yıllık kısımlardan her biri.

annual leave

yıllık izin
Bir kurum, yasalara uygun ve etkili bir işleyiş yürütmeyi önemseyen
bir yönetimi olduğuna dair halka teminat beyanı yayımlar. Eğer işletme
küçük çaplı ise bu beyan kendisinin “iyi işleyen şirketler” kategorisinde
yer almasına yardımcı olabilir. Böylece yatırımcılar, şirketin bilançosunu
destekleme yöntemlerini dikkate alır ve göz önünde bulundurur.
Genellikle, şirket yönetimi dahili işlemlerin etkinliğinin azalmasını
engellemek üzere kullandıkları yöntem ve araçları belirtmek ve riskleri
azaltmaya yönelik spesifik kontrollerin mevcut olduğunu söylemek için
bir teminat beyanı oluşturur.

annual statement
of assurance

yıllık teminat
beyanı

anti-discrimination

ayrımcılık karşıtı

appeal

itiraz

applicable rules
on access to
documents

belgelere erişim
kuralları

apprenticeship

çıraklık

appropriate media

uygun medya

Büyük kitlelere ulaşmak için kullanılan televizyon, gazete ve radyo
gibi araçlar

assessor

bağımsız
değerlendirici

Hibe programının kapsadığı konular hakkında derin bilgiye sahip,
yayımlanan değerlendirme kılavuzlarını kullanarak detaylı ve yazılı
başvuru onay değerlendirme görevini yerine getiren, Sözleşme
Makamı’na bağlı olarak çalışan bağımsız uzman. Bağımsız değerlendirici,
Değerlendirme Komitesinin bir üyesi olamaz, ancak toplantılarına
gözlemci olarak katılabilir.

association

dernek

at risk groups

riskli gruplar

attendance rate

eğitime devamlılık
oranı

atypical work

atipik çalışma

Atipik çalışma tam zamanlı, tek işverenli, uzun süreli ve sürekli çalışma
standardı ya da şekline uymayan iş ilişkisi ile ilgilidir

denetim otoritesi

Faydalanıcı ülke tarafından, diğer tüm yönetim ve kontrol sistemlerindeki
aktörlerden fonksiyonel olarak bağımsız bir Denetim Otoritesi
oluşturulur. Denetim Otoritesi, yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili
ve sağlam işlemesini sağlamaktan sorumludur. Denetim Otoritesi, her
yıl yıllık denetim çalışma planı hazırlar ve uygular.Denetim Otoritesi,
faaliyetlerini, uluslararası kabul edilmiş denetim standartlarına uygun
olarak yürütür.

audit authority

Bu kurala göre Komisyonun elinde olan ancak bir üçüncü şahıs
tarafından kaleme alınan belgeler ancak sözkonusu kişi, kuruluş ya
da devletlerin izni alınarak kamuya açıklanabilir ya da bu tür belgelere
erişim için doğrudan bu kuruluş ya da devletlere başvurmak gerekir.
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audit trail

denetim izi

Denetim izi, herhangi bir zamanda spesifik bir faaliyeti, işlemi veya
etkinliği etkileyen faaliyetleri belgelere dayalı kanıt dizisi halinde
sağlayan bir çeşit kayıt ve /veya hedef ve kayıt kaynağıdır

automatic and final
de-commitment

taahhüdün
otomatik ve nihai
olarak geri alınması

Komisyon, ön finansman ödemesi ya da hakediş için kullanılmamış
veya ödenmesine ilişkin bir uygulama, program dahilindeki taahhüdün
yapıldığı yıldan sonraki ikinci yılın 31 Aralık’ı itibariyle 86. maddeye
uygun olarak gönderilmemiş, bir operasyonel programda ikinci alt
paragrafa uyumlu olarak hesaplanan miktarın tamamını otomatik olarak
geri alır. Bu para programda kesin olarak kaybedilmiş olur. Bu durumun
amacı, zayıf yapılandırılmış projelerin finanse edilmesini engellemek ve
paranın uzun vadeli olarak planlanmasını ve tam karşılığının verilmesini
teşvik etmektir.

auxilliary work

yardımcı iş
İhalenin karara bağlanması, ihale süresince, var olan ihale tekliflerinin
değerlendirilmesi ve ilgili ihalenin karara bağlanması için kullanılan
metottur. Genellikle bu süreçte tekliflerin uygunluğu değerlendirilir.
Dolayısıyla teklif edilenler arasından en uygunu seçilir. Bunun için ihale
yönetimi tarafından istenen teklif metoduna ilişkin çok farklı yöntemler
vardır.

awarding of
contract

ihalenin karara
bağlanması

awareness

farkındalık

backstopping
facilities

destek imkanları

baseline situation

temel durum

Temel durum, ölçüm yapmak için alınan veya referans noktası olarak
belirlenen durumdur.

baseline
unemployment

temel işsizlik

Serbest işgücü piyasasında sıfır işsizlik düzeyine ulaşmak mümkün
değildir. Bu nedenle doğal işsizlik oranı adı altında bir terim mevcuttur.
Bu terim, engellenmesi mümkün olmayan işsizliği dikkate alarak, temel
işsizlik oranını ifade etmek için kullanılır.

benchmarking

kıstasa göre
karşılaştırma

beneficiary country

faydalanıcı ülke

Avrupa Birliği dışında olup Avrupa Topluluğu ile işbirliği programı
anlaşması olan ülke veya devlet.

beneficiary
Institution

faydalanıcı kurum

Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bir program çerçevesinde finanse
edilen bir projeyi yürüten kurum ve kuruluşlar.

beneficiary of a
grant

hibe faydalanıcısı

Hibeden faydalanan herhangi bir tüzel veya gerçek kişi.

best practices

en iyi uygulamalar

best value for
money

en iyi teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya
fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik,
kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar
da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu
unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

bid

teklif

Yapılacak ihalelerde isteklinin sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye
esas belge ve/veya bilgileri

bilateral assistance

ikili yardım

bill of quantities

birim fiyatlı fatura

Birim fiyatı sözleşmesinde yürütülecek çalışmanın madde madde
dökümünü içeren, herbir kalem için birim fiyatına denk gelen miktarı
gösteren belge.
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Broad Economic
Policy Guidelines

Kapsamlı Ekonomik
Politika Kılavuzu

Kapsamlı Ekonomik Politika Kılavuzları üye devletlerin ekonomik
politikalarının koordinasyonundaki temel bağlantılardır. Konsey
tarafından yasal olarak bağlayıcı olmayan tavsiye şeklinde kabul
edilmişlerdir. Ancak, üye devletlerin bu kılavuzlara uymasını sağlamak
için çok taraflı gözetleme mekanizmasına tabi tutulmaktadırlar.
Bu gözetleme mekanizması kapsamında Komisyon, herbir üye devletin
ekonomik kalkınması hakkında Konsey’e bilgi sağlamaktan sorumludur.
Eğer bir üye devletin ekonomi politikaları bu kılavuzlarla uyumlu değilse
veya bu politikaların Ekonomik ve Parasal Birliği’nin işleyişinden ödün
verme riski bulunuyorsa, Komisyon bahse konu üye devlete yönelik
bir uyarı yayınlayabilir.

budget breakdown

bütçe kırılımı

Birim fiyatlarının ve toplu ödenen miktarların öngörülen herbir kalem
için belirtildiği ve sözleşme değerinin çeşitli kalemlere ve hizmetlere
göre sıralandığı çizelge.

budget preparation

bütçe hazırlama

buttom-up
approach

aşağıdan yukarı
yaklaşımı

Aşağıdan yukarı yaklaşımda yerel aktörler, stratejiye ilişkin karar alma
mekanizmasında ve kendi yerel bölgelerinde izlenecek ayrıcalıkların
belirlenmesinde yer alır.

teklif çağrısı

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net
bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden
belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet
edilmesidir.

call for tenders

ihale çağrısı

Yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir
şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden
belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet
edilmesidir.

candidate

aday

Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların
oluşturdukları ortak girişimleri ifade eder.

capacity building

kapasite geliştirme

Bir kurumun yönetim yapısı analizi, yeniden yapılandırma, insan
kaynakları planlama, politika, program ve karar verme mekanizmasıni
geliştirme, finansal analizler, mevzuat geliştirme, meslek içi eğitim
programları planlama ve yürütme, bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri
kurma süreçlerine bir bütün olarak yaklaşma biçimidir.

care allowance

bakım ödeneği

cashflow forecast

nakit akışı planı

Central Finance
and Contracts Unit
-CFCU

Merkezi Finans ve
İhaleler Birimi MFİB

call for proposals

Central Grant
Monitoring Teams
- CGMTs

Merkezi Hibe
İzleme Ekipleri

Doğrudan sözleşmenin uygulanmasıyla doğan nakit akışına ilişkin olarak
Danışman firmanın tahmini.

Hibe programına sahip her operasyon faydalanıcısının bünyesinde,
desteklenen hibe projelerinin izlenmesi amacıyla Merkezi Hibe İzleme
Ekibi (MHİE) kurulur.MHİE, hibe sözleşmeleri imzalandıktan sonra,
projelerin AB kuralları ve Türk mevzuatına uygun olarak yürütülmesinin
günlük olarak izlenmesi ve kontrolü kapsamında sorumluluklara
sahiptir.
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centralised/
decentralised
management

merkezi/merkezi
olmayan yönetim

AB fonlu yürütülen programların ilk yıllarında yürütme Avrupa
Komisyonu tarafından ortak ülkeler adına gerçekleştirilmekte iken,
son yıllarda artan miktarda yürütme sorumluluğu merkeziyetçi
Brüksel idaresinden ortak ülkelerdeki kurumlara aktarılmıştır. Merkezi
olmayan yapılanmanın amacı, AB fonlu programların yürütme ile ilgili
sorumluluklarının Avrupa Komisyonu’ndan ortak ülkelere aktarımında
yasal ve idari çerçevesini oluşturmaktır. Yürütmenin merkezi veya
merkezi olmayan yapıda olmasından bağımsız olarak, planlama ve
programlama sistemleri ile ihale ve sözleşme süreçleri aynıdır.

certificate of
expenditure

harcama belgesi

Sarfa tabi malın tükendiğini veya muhasebe kayıtlarından düşüldüğünü
ifade eden belge

Certificate of
Origin

Menşei
Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi (ya da ürün kimliği), uluslararası ticarete konu
olan ürünlerin menşeini belirten belgelerdir. İhracatı yapan firmanın
üyesi bulunduğu yerel ticaret ya da sanayi odalarınca onaylanan bir
belgedir.Menşe Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın düzenlendiği ve
onaylandığı ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler
dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildirir belgedir.

certificate of
payments

ödemenin
belgelendirilmesi

Harcamaların, belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve
gerçekleştirildiğine ilişkin belgelerdir

certified statement
of expenditure

onaylanmış
harcama beyanı

Sarfa tabi malın tükendiğini veya muhasebe kayıtlarından düşüldüğünü
ifade eden onaylanmış belge.

certified statement
of expenditure
and payment
application

onaylanmış
harcama beyanı ve
ödeme başvurusu

Sarfa tabi malın tükendiğini veya muhasebe kayıtlarından düşüldüğünü
ifade eden onaylanmış belge ile harcamaya ilişkin ödemenin yapılması
yönündeki başvuru.

onay makamı

Onay Makamı; Avrupa Komisyonu, Program (Yönetim Otoritesi ve
Ortak Teknik Sekreterlik) ve projeler arasındaki finans akışını yönetir.
Onay makamı, tahsis edilen tüm programa ilişkin AB yönetmeliklerine
uygun olarak kullanıldığını temin eder.

Charter of
Fundamental
Rights of the
European Union

Avrupa Birliği
Temel Haklar Şartı

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı AB düzeyinde uygulanabilir olan temel
hakları tek bir belgede bir araya getirmektedir. AB vatandaşlarına ve
AB’ye üye devletlerde ikamet eden bireylere yönelik olarak, insan onuru,
özgürlük, eşitlik, dayanışma, vatandaşlık ve adalet ile ilgili etnik ilkeleri
ve hakları belirlemektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(AİHS) sivil
ve siyasi hakları korumakla sınırlıyken, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
daha da kapsamlı olup işçilerin sosyal haklarını, verinin korunmasını,
biyoetiği ve iyi idare edilme hakkını içermektedir.

child benefit

çocuk yardımı

child labour

çocuk işçiliği

child poverty

çocuk yoksulluğu

childcare

çocuk bakımı

children’s rights

çocuk hakları

citizenship
/ European
citizenship

vatandaşlık/Avrupa
vatandaşlığı

civil and political
rights

sivil ve siyasi haklar

certifying authority
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clearance

tazmin ödeme

Sözleşme gereği yapılan ve Sözleşme Makamının, harcama
doğrulamasına ilişkin raporu veya destekleyici belgeleri inceledikten
sonra Sözleşme kapsamında yapmış olduğu toplam ön finansman
ödemesinden düşürmeyi kabul ettiği harcama tutarıdır.

clearance of
account

hesapların
kapatılması

bkz. Clearance (tazmin ödeme)

closure declaration

kapanış beyanı

Yönetilen faaliyetlerinin ne kadar başarılı (yada başarısız) çıktılar
ortaya koyduğunu belirleyebilmek amacıyla proje performansının
değerlendirilmesi gerekir. Proje sırasında kazanılan deneyimler
ve öğrenilen dersler bu değerlendirme için önemli veriler sağlar.
Değerlendirmede planlanan hedefler ile ortaya konulan performans
karşılaştırılır. Değerlendirme tamamlandığında, değerlendirme ile
birlikte tüm belgeler Projenin resmi kapanışını talep etmek üzere ilgili
makamlara sunulur.

code of conduct

davranış kuralları

Bir kurumun çalışma ve idari işlerle ilgili kurallar ve ilkeler bütünüdür.

co-decision
procedure

ortak karar usulü

Ortak karar usulünde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi
mevzuatı müşterek olarak kabul eder. Parlamento yasama yetkisini
Konsey’le paylaşmaktadır. Ortak kararda, kabul edilecek mevzuat için
Konsey ve Parlamento arasında mutabakata varılması gerekir.

co-determination

yönetime katılma

Yönetime katılma uygulamasıyla çalışanlar yönetimde rol oynarlar.

eş-finansman

Desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı
tarafından taahhüt edilen nakdi katkıya denir.İki eş finansman türü
vardır: Paralel ve müşterek eş finansman. Paralel eş finansmanda proje,
her biri farklı eş finansman ortakları tarafından finanse edilen, açıkça
belirlenebilir alt projelere bölünür. Müşterek eş finansmanda, toplam
proje maliyeti eş finansman ortakları arasında bölünür ve tüm fonlar,
proje içindeki belirli bir faaliyetin fon kaynağının belirlenemeyeceği
şekilde bir havuzda toplanır.Genel bir kural olarak, tüm yatırımların
ortaklaşa finanse edilmesi gerekmektedir. Eş finansman tutarları ilgili
Finansman Anlaşmasına ekli Proje Fişlerinde gösterilmektedir

Uyum Fonu

Birlik içerisinde ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilerek diğer
ülkelere nazaran düşük refah seviyesine sahip ülkelerin daha hızlı
kalkınmalarını ve bu çerçevede de ekonomik ve parasal birliğe
yakınsamalarını sağlamak amacıyla Uyum Fonu oluşturulmuştur. Uyum
fonu, birlik üyesi ülkelerin daha az gelişmiş bölgelerini desteklemek
amacıyla verilmektedir. Günümüzde yürürlükte olan program 1 Ocak
2007 tarihinde başlatılmıştır.

Cohesion Policy

Uyum Politikası

Uyum Politikası, Birlik genelinde gelişmeyi teşvik etmeyi, Avrupa
bölgeleri arasında ekonomik, sosyal ve bölgesel eşitsizliği azaltmayı
amaçlayan önemli bir araçtır. Uyum Politikası, istihdam yaratarak,
rekabet edilebilirliği artırarak, ekonomik büyümeyi, yaşam kalitesini
geliştirmeyi ve sürdürülebilir gelişmeyi destekleyerek Avrupa 2020
Stratejisi’ni ilerletmede de önemli bir araç olmaktadır.

collectice dismissal

toplu işten çıkarma

collective
agreement

toplu sözleşme

co-financing

Cohesion Fund
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collective
agreements as a
mechanism for
enforcement of EC
law

AT hukukunun
uygulanmasını
sağlamaya yönelik
bir mekanizma
olarak toplu
anlaşmalar

collective
bargaining

toplu görüşme

collective
organisation of the
social partners

sosyal ortakların
toplu örgütlenmesi

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Köln süreci

Köln süreci olarak anılan Avrupa İstihdam Paktı’nın amacı,
makroekonomik politikalarla ilgili tüm tarafların katılacağı bir diyalog
ortamını teşvik etmek ve büyüme ile istihdam artışı yaratmak amacıyla
karşılıklı güveni tesis etmektir.

commercial
warranty

ticari garanti

Normal ticari kullanım ve hizmet koşulları altında, standartların altında
malzeme ve işçilikten kaynaklanan tedarikin yapısal kusurlarının
olmayacağına dair belli bir süre için üretici tarafından sağlanan
garantidir.Ticari garanti, sözleşme süresini aşabilir ve dolayısıyla
sözleşmenin garanti süreciyle karıştırılmamalıdır.

Commission

Avrupa Komisyonu

Common
Agricultural Policy
(CAP)

Ortak Tarım
Politikası

common
challenges

ortak sorunlar

Common Fisheries
Policy

Ortak Balıkçılık
Politikası

Cologne process

Common Market

Ortak Pazar

1957’de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) kuruldu. AET’nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve
sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması, ve en
nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi.
İletişim Planı en azından aşağıdakileri içermelidir:
 Programın amaçları ve hedef kitleler,
 Potansiyel faydalanıcıların bilgilendirilmesi için uygulanacak
bilgilendirme ve tanınırlık tedbirlerinin stratejisi ve içeriği,

communication
plan

iletişim planı

 “İletişim Planının” uygulanması için gösterge niteliğinde
bütçe,
 Bilgilendirme ve tanınırlık tedbirlerinin uygulanmasından
sorumlu
idari
müdürlükler
veya
kurumlar,
Bilgilendirme ve tanınırlık tedbirlerinin Kıdemli Program
Görevlisinin ve Avrupa Komisyonunun oynadığı rolün
görünürlüğü ve bu konudaki farkındalık açısından nasıl
değerlendirileceğine dair bir gösterge.

communitarianism

toplumculuk

community
instruments

topluluk araçları
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community
standards

topluluk
standartları

compendium

proje kataloğu

competences of
the European
Union

Avrupa Birliği’nin
Yetkinlikleri

Lizbon Antlaşması , yetkilerin Avrupa Birliği ve Üye Devletler arasında
paylaştırılmasına netlik getirir. İlk olarak kurucu antlaşmaların tam
şekilde sınıflandırılmasını sağlar. Bunu yaparken yetkileri üç temel
şekilde ayırır: özel yetkiler, paylaşılmış yetkiler ve destekleyici yetkiler.

competent
accrediting officer

yetkili akreditasyon
görevlisi

Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Hazine Müsteşarlığından sorumlu
Bakandır. Yetkili Akreditasyon Görevlisinin sekretarya hizmetleri Hazine
Müsteşarlığı tarafından yürütülür

competition

rekabet

competition law
and collective
agreements

rekabet yasası ve
toplu anlaşmalar

rekabetçi diyalog

Daha ziyade karma sözleşmelerde kullanılan usuldür. İhale duyurusu
gerekli koşul ve özellikleri belirtir sonrasında Sözleşme Makamı ihale
duyurusunda belirtilen seçim kriterlerine uygun olan adaylarla diyaloga
geçer.

competitive
negotiated
procedure

müzakereye dayalı
rekabetçi süreç

İhale Makamı ilan yayımlamaksızın teklif verebilecek en az üç firmaya,
ihale davet mektubu ile birlikte ihale dosyasını gönderir. Tekliflerin
sunumu için 30 gün süre verilir.Değerlendirme prosedürü açık veya
kısıtlı prosedürdeki uygulama ile aynıdır. Teknik uygunluğu olan en az
üç teklif sunulmuş olmalıdır

competitiveness

rekabetçilik

complaints to the
European Court of
Justice

Avrupa
Mahkemesine
yapılan şikayetler

competitive
dialogue

compliance
assessment

uyum
değerlendirmesi

Ortak yönetim kapsamındaki uluslararası kuruluşların uyum
değerlendirmesinde Denetmen, uluslararası kuruluşun muhasebe,
denetim, kontrol ve ihale usullerine ilişkin kriterleri yerine getirip
getirmediğine değerlendirir ve Komisyon buna uygun olarak ortak
yönetimin uygun olup olmadığına karar verir. Merkeziyetçi olmayan
yönetim kapsamında usul ve düzenlemelerin uyum değerlendirmesinde
Denetmen beş kritere ilişkin uyumu değerlendirir ve Komisyon buna
uygun olarak merkeziyetçi yönetimin daha kapsamlı hale getirilip
getirilemeyeceğine karar verir. Söz konusu beş kriter şu konularla
ilgilidir: iç kontrol, muhasebe, denetim, hibelerin verilmesi ve ihale
usulleri.
 Dolaylı ve merkeziyetçi yönetim düzenlemelerinin uyum
değerlendirmesinde
Denetmen
altı
kritere
uyulup
uyulmadığını değerlendirir ve Komisyon buna uygun olarak
dolaylı ve merkeziyetçi yönetimin mümkün olup olmadığına
karar verir. Söz konusu altı kriter şu konularla ilgilidir: iç
kontrol, muhasebe, denetim, hibelerin verilmesi, ve ihale
usulleri ile bilgiye erişim.

componentspecific Euro
account

bileşene ait Euro
hesabı

Bir bileşen için özel olarak açılmış Euro hesabı

concept paper

kavram kağıdı
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uzlaşma, aracılık ve
hakemlik

Uzlaşma, aracılık ve hakemlik endüstriyel ilişiklerde meydana gelen
toplu anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan yöntemlerdir. Hakemliğin
diğerlerinden farkı genellikle anlaşmazlığı karara bağlamasıdır.
Uzlaştırma ve aracılıkta ise anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasında
taraflara sadece yardımcı olunur.

conferral decision

yetkilendirme
kararı

Yetkilendirme prensibi Avrupa Birliği hukukunun temel prensiplerindendir.
Bu prensibe göre AB Üye Ülkelerden oluşan bir birliktir ve tüm
yetkinlikleri üye ülkeler tarafından gönüllü olarak belirlenmiştir. AB’nin
haklar açısından hiç bir yetkinliği yoktur, bu yüzden tüm Üye Ülkeler
tarafından açık bir şekilde antlaşmalarla kabul edilmeyen politika alanı
Üye Ülkelerin bölgesel sahası içinde kalır.

conferral of
management
powers

yönetim yetkisinin
devri

conciliation,
mediation and
arbitration

gizlilik

Sözleşme Makamı ve Faydalanıcı(lar) Sözleşme’nin uygulanması
ile ilgili yazılı ve sözlü olarak açıklanmış ve gizliliği yazılı
olarak belirtilmiş, şekli ne olursa olsun tüm bilgilerin gizliliğini
sağlayacaktır. Gizliliğe ilişkin sorumluluk proje faaliyetleri ile
ilgili son bakiye ödendikten sonra 5 yıl süreyle devam edecektir.
Faydalanıcı(lar) Sözleşme kapsamında kendi yükümlülüklerini yerine
getirmek dışında Sözleşme Makamı’nca aksi belirtilmediği sürece
gizli bilgiyi hiçbir amaçla kullanamaz. Avrupa Komisyonu, Sözleşme
Makamı olmasa bile Sözleşme Makamı’na tebliğ edilen tüm belgelere
ulaşabilecek ve aynı gizlilik seviyesini sağlayacaktır.

çıkar çatışması

Proje veya faaliyetin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı,
teknik açıdan desteklenmesi ve izlenmesi ile diğer aşamalarında
görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine,
yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız
menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü durum.

consortium

konsorsiyum

İki ya da daha fazla işletmenin belirli bir projenin uygulanması
konusunda yaptığı işbirliğidir. MFİB tarafından yayımlanan bir “Teklif
Çağrısı”na cevaben bir teklif sunan uygun gerçek veya tüzel kişilerden
oluşan bir gruptur. İhalenin verilmesi durumunda, konsorsiyum;
şartname, teklif ve sözleşmeye ilişkin diğer düzenlemeleri temel alarak
görevi yerine getirir.

consultant

danışman

contingency plan

acil durum planı

contingency
reserve

ihtiyat akçesi

Proje hedeflerindeki aşım risklerini organizasyon açısından kabul
edilebilir bir düzeye çekmek için gerekli olan tahminin üzerindeki fonlar,
bütçe ya da zaman.

contract

sözleşme

Hizmet alımı, mal alımı veya hibe projeleri için sözleşme makamı ile
yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşma.

contract award
procedure

ihale usulleri

Tanımlanmış mal veya hizmetleri sağlamak için uygun bir yüklenici
belirlemek ve yüklenici ile sözleşme imzalamak üzere Sözleşme Makamı
tarafından izlenilen usul.

sözleşme bütçesi

Sözleşme bütçesi, sözleşme masraflarının özeti olup, bu masrafların
toplamı sözleşme bedeli ya da sözleşme fiyatıdır. Hibe söz konusu
olduğunda bütçe, fonlama (kısa vadeli borçların uzun vadeli borca
dönüştürülmesi) için geçerli masrafları ve toplam masrafları gösterir.
Ayrıca gelir detaylı olmalıdır. İnşaat söz konusu ise, toplam işlerin
tamamlanması için ödenecek olan başlangıç değerini ya da sözleşme
kapsamında yükleniciden kaynaklanan nihai hesap özeti tarafından
onaylanmış diğer toplamları yansıtır.

confidentiality

conflict of interests

contract budget
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contract of
employment

iş sözleşmesi

contract price

sözleşme bedeli

Bkz. contract budget (sözleşme bütçesi)

contract value

sözleşme değeri

Bkz. contract budget (sözleşme bütçesi)

Contracting
Authority

Sözleşme Makamı

Avrupa Komisyonu ile Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği mali
yardımlarını kullandırmakla görevlendirilen ve Avrupa Topluluğu (AT)
yüklenicisi ile AT sözleşmesini imzalayan kurum veya kuruluşlardır.

Contracting Parties

Sözleşme Tarafları

contractor

yüklenici

AT Sözleşmesi kapsamında AT Yüklenicisine mal tedarik eden ve/
veya hizmet sunan ve/veya iş yapan gerçek ya da tüzel kişilerdir.
AT Yüklenicisi ile bir AT Sözleşmesi kapsamındaki mal, hizmet veya
işleri temin etmek amacıyla tedarik sözleşmesi imzalayan gerçek
veya tüzel kişilerin, tedarik sözleşmelerinde kendilerini farklı sıfatlarla
nitelendirmeleri bunların “Tedarikçi” vasfını değiştirmez.

contribution-inkind

ayni katkı

Faydalanıcıya ücret alınmaksızın mal ve hizmet sağlanması; dolayısıyla
ayni katkı faydalanıcı açısından hiçbir harcama içermez ve faydalanıcının
hesap kayıtlarında yer almaz.

yakınlaşma

Yakınlaşma hedefi, en az gelişmiş bölgelerde büyümenin ve istihdamın
artışının harekete geçirilmesini amaçlar. Odak noktası, yenilik ve
bilgi-temelli toplum, ekonomik ve sosyal değişime uyum ve mevcut
ortamdaki kalite ve yönetimsel etkinliktir. Avrupa İmar ve Kalkınma
Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Uyum Fonu tarafından finanse edilir ve
en az gelişmiş Üye Devletler ve bölgeleri hedef alır.

cooperation
procedure

işbirliği usulü

İşbirliği usulü Avrupa Parlamentosunun AB’nin kanun yapımının
küçük bir kısmını etkilemesini sağlamıştır. Usul 1987 tarihli Avrupa
Tek Senedi’nden kaynaklanmaktadır. Avrupa Parlamentosu değişiklik
önerirse, Konsey değişiklikleri sadece oybirliği ile oylayarak reddedebilir.
Nice Antlaşması’nın kabul edilmesiyle, usul sadece Avrupa Para Birliği’ne
kadar devam etmiştir. Lizbon Antlaşması bu usulü yürürlükten kaldırmış
ve yerine ortak karar ve istişare usulünü kullanmıştır. Ortak karar usulü
Lizbon Antlaşması’nda “olağan yasama usulü”olarak geçmektedir.

corporate
governance

özel şirketlerin
doğru yönetim
usulleri

Bir organizasyonun operasyonel ve stratejik aktivitelerini yönlendirmekte
ve kontrol etmekte ve paydaşların meşru haklarına, beklentilerine ve
isteklerine yanıt vermekte kullandığı süreç.

corporate social
responsibility

özel şirketlerin
sosyal sorumluluğu

corporate
structures

özel şirketlerin
yapılanmaları

corrective measure

düzeltici tedbir

Proje çalışmalarının gelecekte beklenen performansını proje yönetimi
planına uygun bir seviyeye getirmek üzere hazırlanmış yazılı uygulama
talimatlarıdır.

corresponding
expenditure

eş gider/harcama

Yapılan harcamanın, bütçede belirtilen ve beyan edilen harcamaya
uygun olması.

corrigendum

düzeltme

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde veya resmi gazeteye denk yerel
yayın organlarında ve EuropeAid web sitesinde yayımlanmış duyuru
veya kılavuzların düzeltilmesi

cost-plus contract

maliyet artı kar
sözleşmesi

Yüklenicinin, üzerinde anlaştığı işi tamamladıktan sonra yaptığı
harcamalar artı kar tutarında ödeme aldığı sözleşme.

councellor

danışman (kişi)

convergence
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Council of the
European Union

Avrupa Birliği
Konseyi

country strategy
paper

ülke strateji belgesi

cross-border
cooperation

sınırötesi işbirliği

cross-border
merger

sınırötesi birleşme

cross-border
programme

sınırötesi program

cross-border trade

sınırötesi ticaret

cross-border trade
union cooperation

sınırötesi sendika
işbirliği

cross-checking
control

çapraz kontrol

cross-cutting
theme

yatay husus

cultural heritage

kültürel miras

curriculum

müfredat

cutback

kesinti

cyclical
unemployment

dönemsel işsizlik

daily rest period

günlük dinlenme
süresi

dangerous
substances

tehlikeli maddeler

dangerous
workplaces

tehlikeli iş yerleri

data collection
arrangement

veri toplama
düzenlemesi

data protection

veri koruma

day

gün

day of rest

izin günü

dayworks

saatlik ücrete
dayalı çalışma

Yüklenicinin çalışanlarına ve tesislerine yaptığı saat bazlı ödemeye tabi
olan çeşitli çalışma girdileri

deadline

süre bitimi

Süre bitimi, belirli bir görevin tamamlanmış veya belirli bir işin yapılmış
olması gereken saat veya tarihtir.

decent job

insan onuruna
yakışır iş

Birden fazla kaynağın kontrol edilerek doğruluğun saptanması.

Sunulan harcama kalemlerinin tamamının ya da bir kısmının uygun
harcama olmadığının tespiti sonucu söz konusu miktar kadar eksik
ödeme yapılması.

Aksi belirtilmedikçe tek bir takvim günü
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decentralisation
without ex-ante
control

ex-ante kontrolü
olmadan merkezi
olmayan yönetim

Komisyon bahse konu yönetim ve kontrol sisteminin ilgili AB
kuralları ve ulusal kurallar gereğince etkili olarak faaliyet gösterdiği
kanaatine vardıktan sonra Faydalanıcı Ülkenin ilgili kamu kuruluşunun,
Komisyonun öncül kontrolü olmaksızın sözleşme makamı olarak hareket
ettiği yönetim şeklidir

decentralization
with ex-ante
control

ex-ante kontrollü
merkezi olmayan
yönetim

Bu yönetim şekliyle, uygun akreditasyon ve yönetim yetkilerinin devri
sonrasında, Faydalanıcı ülkenin Merkezi Finans ve İhaleler Birimi,
Sözleşme Makamı sıfatıyla görev yaparken Komisyon ex-ante kontrol
görevini üstlenir.

decentralized
Implementation
System

merkezi olmayan
uygulama sistemi

Merkezi Olmayan Uygulama Sisteminin amacı, AB tarafından fon
sağlanan programların uygulanmasına ilişkin sorumlulukların Avrupa
Komisyonundan ortak ülkelere devrine yönelik uygun yasal ve idari
çerçevenin sağlanmasıdır. Planlama ve programlama sistemleri
uygulamanın merkezi veya merkezi olmayan uygulama olmasından
bağımsız olarak aynı kalır ve ihale ile sözleşme prosedürleri benzerdir.

decision

karar

Declaration of
Impartiality and
Confidentiality

Tarafsızlık ve
Gizlilik Beyanı

de-commitment of
appropriation

tahsisata yönelik
taahhüdün geri
alınması

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Bir kişinin, herhangi bir kişi veya taraf lehinde veya aleyhinde yer
almayacağını ve öğrenmiş olduğu tüm bilgileri sır olarak saklayacağını
beyan eden resmi yazı.
Avrupa Birliği’nin (AB) yapısal fonlara ilişkin tüzüğüne göre Avrupa
Komisyonu, 31 Aralık itibariyle kullanılmamış olan Operasyonel
Program dahilindeki bütçe harcama taahhüdünün tamamını geri alır.
 2010’a kadar bütçe taahhüdünün yapıldığı yıldan 3 yıl sonra,
 2010’dan itibaren bütçe taahhüdünün yapıldığı yıldan 2 yıl
sonra.

decoupling of
social rights

sosyal hakların
ayrıklaştırılması

Sosyal hakların ayrıklaştırılması, sosyal hakları istihdam ilişkisinden
ayırıp vatandaşlıkla bağlantılı hale getirmek demektir. Fiili olarak bu
durum spesifik çalışma faaliyeti ile sosyal hakların birikmesindeki
bağlantının daha az katı olması halinde meydana gelir.

defects liability
period

hasar sorumluluğu
süresi

Yüklenicinin işlerini tamamlaması ve hasar ya da hataları Denetmen
tarafından belirtilen şekilde giderilmesi gereken, geçici kabul tarihinin
hemen ardından başlayan ve sözleşmede belirtilmiş olan süre.

delay in
implementation

uygulamadaki
gecikme

demographic
change

demografik değişim

dependency
culture

bağımlılık kültürü

dependency ratio

bağımlılık oranı

deprivation

yoksunluk

deregulation

düzenlemelerin
azaltılması

derogation

istisna/kurallardan
sapma

Avrupa Komisyonu, temel yasalara bağlı olarak ve kabuledilebilir
gerekçeli durumlarda, uygunluk kriterlerini uygun sayılmayan ülkelerin
gerçek ve tüzel kişilerini kapsayacak şekilde genişletebilir yada uygun
sayılmayan bir ülkeden gelen mal ve ürünlerin alınımına izin verebilir.
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ENGLISH

TÜRKÇE

deskilling

vasıfsızlaştırma

development
agency

kalkınma ajansı

direct award

çağrısız olarak
sözleşme yapma

DirectorateGeneral for
Employment,
Social Affairs
and Equal
Opportunities

İstihdam, Sosyal
İşler ve Eşit
Fırsatlar Genel
Müdürlüğü

disability

özürlülük, engellilik

disability pension

malullük ödeneği

disadvantage

dezavantaj

disbursement

ödeme / harcama

disclosure

açıklama / ifşa

discrimination

ayrımcılık

discrimination
and exclusionary
processes

ayrımcılık ve
dışlayıcı süreçler

discrimination
on the ground of
sexual orientation

cinsel yönelim
temelli ayrımcılık

discrimination on
the grounds of age

yaş temelli
ayrımcılık

dismissals in
the case of
restructuring

yeniden yapılanma
durumunda işten
çıkarma

dispute settlement

ihtilafın çözümü

dissemination

yaygınlaştırma

distance learning

uzaktan öğrenme

distance working

uzaktan çalışma

distortion of
competition

rekabetin
bozulması

distribution of
income

gelir dağılımı

distribution of
wealth

refah dağılımı

document
management
system

belge yönetim
sistemi

double-check

iki aşamalı kontrol

TÜRKÇE AÇIKLAMA
Çalışma sürecinde yönetimin kontrolünü artırmak için yeni iş bölümü
yapması ve yeni teknolojinin kullanılması aracılığıyla meslekte yetenek
seviyesinin düşürülmesi işlemi.

Rekabetçi ihale usulüne gitmeksizin, başvuru sahibi ile MFİB arasında
doğrudan sözleşmeye varılan ve 10.000 Euro’ya kadar bütçesi olan
eylemler için uygulanabilir.
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tarafından finanse edilmektedir.

ENGLISH

TÜRKÇE

drop-out rate

okul terk oranı

duly justified cases

kabuledilebilir
gerekçeli
durumlarda

Tatmin edici şekilde ortaya konulabilen, kanıtlanabilen veya geçerli
kılınan durumlar.

dynamic
purchasing system

dinamik satınalma
sistemi

Yaygın yapılan alımlar için kullanılan elektronik bir prosedürdür. Süreyle
sınırlıdır ve geçerliliği süresince açıktır. Münferit her ihale için sisteme
kabul edilmiş yüklenicileri davet eden bir sözleşme duyurusu yayınlanır.

early childhood

erken çocukluk

early school leaver

erken okul terki

EC Regulation

AB Tüzüğü

Economic and
Monetary Union

Ekonomik ve
Parasal Birlik

Economic and
Social Committee

Ekonomik ve Sosyal
Komite

economic operator

ekonomik operatör

Economic
Partnership
Agreement

Ekonomik Ortaklık
Anlaşması

educational
attainment

eğitimde kazanım

effectiveness
criteria

etkililik ölçütü

Etkililik ölçütü, beklenen sonuçların projenin kendine özgü hedeflerine
ulaşılması açısından etkili ve uygun olup olmadığını değerlendirmek
içindir.

efficiency criteris

verimlilik ölçütü

Verimlilik ölçütü girdilerin çıktılara dönüştürülmesi süreciyle ilgilidir

eligibility criteria

uygunluk kriterleri

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Yüklenici, tedarikçi ve hizmet sunucularını kapsar.

Uygunluk kriterleri üç grupta toplanır: (ı) Tabiyet Kuralı (firmalar
uygun tabiyetten olmalı (finansman anlaşmasında aksi belirtilmediği
takdirde uzmanlar her milliyetten olabilir ve Menşe Kuralı (ürünler
uygun ülkelerden olmalı ve firmalar bunu ihale aşamasında beyan
eder, kabul işlemleri sırasında menşe belgesi sunulmalıdır - Bkz. PRAG
Bölüm 6.2.3.1 ve 2.3.1); (ii) Menşe kurallarına istisnalar (onaya tabidir,
acil durumlarda uygulanabilir, uygunluk kriterinden dolayı projenin
gerçekleşmesi mümkün değil ise uygulanabilir, alınacak ürünün ve/
veya hizmetin uygun ülkelerde mevcut olmadığının gösterilmesi gerekir
 Bkz. PRAG Bölüm 6.2.3.2 ve 2.3.2); (iii) İhaleden Men
(firmalar ihaleden yasaklı olmamalı, iflas, konkordato
durumunda olmamalı, Vergi, sigorta borcu olmamalı,
meslekten men edilmiş olmamalı, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir
suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Avrupa Birliği
mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten
dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olmamalı - Bkz.
PRAG Bölüm 6.2.3.3 ve 2.3.3)

eligible areas

eligible cost

uygun bölgeler

Operasyon Tanımlama Belgesi ve Şartnameye göre faaliyetlerin
uygulanabileceği bölgeleri ifade eder.

uygun masraf

Projenin onaylanmış bütçesi, projenin uygun maliyetlerini tahmini
olarak vermektedir. MFİB nihai raporlarınızı gözden geçirirken, ödeme
için uygun olan maliyetleri belirleyecektir. Uygun olmayan maliyetler,
beklediğinizden daha düşük bir ödemeye neden olabilir ve bazı
durumlarda, avans ödemelerinin bir kısmının iadesine yol açabilir.
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ENGLISH

TÜRKÇE

eligible
expenditure

uygun harcama

employability

istihdamedilebilirlik

employee

çalışan

employee
representation

işçi temsilcisi

employee/worker
participation

çalışan/işçi katılımı

employer

işveren

employer
organisations

işveren örgütü

employers’
confederation

işveren
konfederasyonu

employers’
organisation

işveren örgütü

employers’
social security
contributions

işverenlerin sosyal
güvenlik katkıları

employment
growth

istihdamda büyüme

employment
guidelines

istihdam rehberi

employment
insurance

istihdam sigortası

employment
performance

istihdam
performansı

employment
protection

istihdamın
korunması

employment
protection
legislation

istihdamın
korunması
mevzuatı

employment rate

istihdam oranı

employment
relationship

istihdam ilişkisi

employment
services

istihdam hizmetleri

employment title

istihdam ünvanı

enforcement of EU
law

Avrupa Toplulukları
hukukunun
uygulanması

enhanced
cooperation

gelişmiş işbirliği

TÜRKÇE AÇIKLAMA
Bkz. eligible cost (uygun masraf)

Avrupa Birliği (AB) gelişmiş işbirliği uygulaması, en az 9 üye ülkenin
AB yapısı dahilinde olan ve başka üye devletin bulunmadığı bir gelişmiş
entegrasyon ve işbirliği alanı oluşturmasını sağlayan bir usuldür. Bu
usul, Şubat 2013’ten itibaren boşanma ve patent hukuku alanında
kullanılmaktadır. Ayrıca finansal işlem vergisi için de onaylanmış
durumdadır.
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ENGLISH

TÜRKÇE

enlargement

genişleme

enlargement
package

genişleme paketi

enrollment

okullaşma

enrollment rate

okullaşma oranı

enterprise

işletme

entrepreneurship

girişimcilik

equal opportunity

eşit fırsat

equal pay

eşit ödeme

equal treatment

eşit muamele

equal treatment in
social security

sosyal güvenlikte
eşit muamele

equality between
women and men

kadın-erkek eşitliği

EU contribution

AB katkısı

EU Delegation
– Delegation of
the European
Commission to
Turkey

AB Delegasyonu
- Avrupa
Birliği Türkiye
Delegasyonu

EU system of
industrial relations

AB endüstriyel
ilişkiler sistemi

Euro-companies

Avrupa şirketleri

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Ortak finansman ile yürütülen projelerde Avrupa Birliği tarafından
karşılanan meblağ

Endüstri ilişkileri sisteminde barış ve istikrarın sürekliliğinin
sağlanmasında, bu sistemin aktörleri olan işçi, işveren ve hükümet
temsilcileri arasında karşılıklı diyalog ve işbirliğine dayalı uyum büyük
bir önem taşımaktadır. Nitekim, küreselleşme sürecinin her alanda
yarattığı köklü değişim ve yoğun uluslararası rekabet koşullarında bu
durum giderek çok daha önemli hale gelmiştir. Ekonomik ve siyasal
sistemin bir alt sistemi olarak tanımlanan endüstri ilişkileri sistemi
de bu değişimden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle; tüm
ülkelerin endüstri ilişkileri sisteminde işçi-işveren-hükümet temsilcileri
arasında karşılıklı diyalog, işbirliği ve uyuma her zamankinden daha
fazla gereksinim duyulmaktadır.

Euro-litigation

Avrupa davası

AB iş hukukunun uygulanmasında ‘Avrupa davası’ olarak bilinen bir
strateji bulunmaktadır. Avrupa davası, istihdam ve endüstriyel ilişkiler
alanındaki hedeflere ulaşılabilmesi için ihtilaflarda AT hukukunun
kullanıldığı sürdürülebilir bir stratejidir.

EuropeAid Website

Avrupa Yardımları
internet sitesi

http://ec.europa.eu/europeaid/development-and-cooperationeuropeaid_en

European Agency
for Safety and
Health at Work

Avrupa İş Güvenliği
ve Sağlığı Teşkilatı

European
Centre for the
Development of
Vocational Training

Avrupa Mesleki
Eğitimi Geliştirme
Merkezi
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ENGLISH

TÜRKÇE

European collective
agreements

Avrupa toplu
sözleşmeler

European College

Avrupa Üniversitesi

European
Commission

Avrupa Komisyonu

European company

Avrupa şirketi

European
Convention for
the Protection
of Human Rights
and Fundamental
Freedoms

Avrupa İnsan
Hakları ve Temel
Özgürlüklerin
Korunması
Anlaşması

European Court of
Justice

Avrupa Adalet
Divanı

European
Development Fund

Avrupa Kalkınma
Fonu

European
Economic and
Social Committee

Avrupa Ekonomik
ve Sosyal Komite

European
Employment
Services (EURES)

Avrupa İstihdam
Hizmetleri

European
Employment
Strategy

Avrupa İstihdam
Stratejisi

European
Foundation for the
Improvement of
Living and Working
Conditions

Avrupa Yaşam
ve Çalışma
Koşullarının
İyileştirilmesi Vakfı

European labour
market

Avrupa işgücü
piyasası

European
Monitoring Centre
on Change

Avrupa Değişimi
İzleme Merkezi

European
Neighbourhood
Policy

Avrupa Komşuluk
Politikası

European
Ombudsman

Avrupa
Ombudsmanı

European
Parliament

Avrupa
Parlamentosu

TÜRKÇE AÇIKLAMA
Ulusal düzeyde toplu sözleşmeler, işverenlerin kendileri veya kuruluşları
ile sendikalar gibi işçi dernekleri arasında imzalanan sözleşmelerdir.
Bu sözleşmeler, münferit istihdam sözleşmelerinin içeriğini belirler
ve Avrupa toplu sözleşmelerinin tarafları ile Avrupa sosyal diyaloğu
ürününü düzenler ve farklı düzeylerde çok farklı şekillerde hazırlanır. AB
düzeyindeki toplu sözleşmeler ise konfederasyonlararası/sektörlerarası,
çok sektörlü, endüstriyel/sektörel ve bölgelerarası düzeyde yer
almaktadır.
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ENGLISH

TÜRKÇE

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu ABKF

ABKF 1975 yılında oluşturulmuştur. ABKF Bölgeler arasındaki gelişmişlik
farklılıklarını gidermeyi amaçlayan Avrupa Birliği Ortak Bölgesel
Politikasının temel uygulama aracıdır. Fon, genel olarak ulusal kalkınma
programları çerçevesinde hibe yoluyla uygulanmaktadır. Bölgesel
Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen alanlar kısaca: üretim
yatırımları; ilgili bölgelerin uyumlaştırılmasına katkı sağlayan, altyapı
tesis etme ve geliştirme projeleri; yeni istihdam alanları yaratmaya
yönelik çeşitli proje ve yatırımlar; bölgesel gelişme projeleri ve KOBİ’lere
teşvik; ülke düzeyinde bölgeler arasındaki farklılıkların giderilmesine
yönelik projeler, üye ülkelerin sınır bölgelerini ilgilendiren, Birlik
düzeyinde bölgesel kalkınma pilot projeler ve araştırmalar; turizm,
şehir gelişimi ve kültür.

European Sectoral
Social Dialogue
Committee

Avrupa Sektörel
Sosyal Diyalog
Komitesi

Komite, AB’nin bir danışma organı olup, kararları bağlayıcı değildir.
1957 Roma Antlaşması’yla kurulmuş olan Komite, aynı zamanda,
hem AB düzeyinde hem de AB’ye üye ülkeler düzeyinde, ekonomik
ve sosyal politikaların oluşturulması ve uygulanması sürecine çeşitli
katkılar sağlayan bir tartışma zemini oluşturmaktadır. Komitenin
önerileri Konsey, Komisyon ve Parlamentoya iletilmektedir. Komite, ilgili
kurumlara danışma organı olarak yardım etmektedir.

European Semester

Avrupa Dönemi

European Regional
Development Fund
- ERDF

European Social
Charter

European social
dialogue

European Social
Fund - ESF

European social
model

Avrupa Sosyal Şartı

Avrupa sosyal şartı insan haklarını güvence altına alan bir Avrupa
Konseyi antlaşmasıdır. Bu belge sayesinde daha çok sosyal haklar
güvence altına alınmakta ve taraf devletlerin bu haklara saygı
göstermesi amaçlanmıştır. Avrupa Sosyal Şartı’na taraf olmak için
şartın metninde yer alan maddelerden asgari sayıdaki maddelerin
onaylanması yeterli görülmektedir. Ülkemiz Avrupa Sosyal Şartı’nı 1961
yılında imzalamış olup 1989 yılında da onaylamıştır. Türkiye 2007 yılında
ise Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın hükümlerinden birçoğunu
kabul etmiştir. Avrupa Sosyal Şartı ile öngörülmüş olan mekanizma,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kadar etkiye sahip değildir.

Avrupa sosyal
diyaloğu

Gerek sosyal tarafların mevzuat oluşturma sürecindeki aktif
katılımları, gerekse topluluk düzeyinde oluşturulmuş olan sosyal
diyalog mekanizmaları ve kurumları sayesinde sosyal diyalog süreci
Avrupa Birliğin’de sosyal politika ve istihdam alanının gelişmesine
önemli katkılar sağlamıştır.1980’li yıllarda işçi ve işveren temsilcileri
arasındaki ikili görüşmelerle başlayan sosyal diyalog süreci sonrasında
sosyal diyalog kavramı 1992 Maastricht Antlaşması ile resmi olarak AB
Müktesebatına dâhil olmuştur. Bu tarihten günümüze, sosyal diyalog,
gerek kurucu antlaşmalar, direktifler, gerekse oluşturulan kurumlar ve
mekanizmalar sayesinde değişim ve gelişim göstermiştir.

Avrupa Sosyal Fonu
- ASF

Avrupa Sosyal Fonu, Roma Antlaşmasının 123. maddesiyle 1958
yılında kurulmuş olması yönüyle Toplulukla birlikte süregelmiş köklü
bir fondur. Bu fonun amacı “Topluluk içinde istihdamı kolaylaştırmak
ve işçilerin coğrafi ve mesleki hareketliliğini artırmak” ve ekonominin
yeniden yapılanması sonucu ortaya çıkan sorunlara yardım etmektir.

Avrupa sosyal
modeli

Avrupa sosyal modeli; emeklilik, sağlık, işsizlik ile diğer alanlarda
vatandaşlara sağladığı güçlü sosyal koruma önlemlerini kapsayan bir
modeldir. Avrupa sosyal modeli, batı Avrupa ülkelerinde ulusal düzeyde
gerçekleşmiş, bu nedenle de her ülkenin kendi koşullarına göre farklı
nitelikler almıştır. Sosyal koruma alanında bir Avrupa modelinden
söz edilmesini sağlayan şey, sosyal açıdan Avrupa Birliği yasalarının,
kurumlarının vb. varlığı değil, batı Avrupa ülkelerinde birbirlerinden
farklı da olsa mevcut sosyal koruma sistemlerinin bazı ortak değerlere
dayanması ve karşılaştırılabilir sosyal politikalar ve sosyal kurumlar
yaratılmış olmasıdır. Bu anlamda bir Avrupa sosyal modelini oluşturan
unsurlar; sosyal güvenliğin kapsamının daha geniş ve daha cömert
olması, ücret ve gelir dağılımının daha eşitlikçi olması, işçilerin
daha örgütlü, daha güçlü ve politik alanda daha etkin olması, kamu
hizmetlerinin varlığı, sosyal koruma kurumlarının varlığı gibi unsurlardır.
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ENGLISH

European social
partners

European social
partners’ work
programme

TÜRKÇE

Avrupa sosyal
ortakları

Avrupa Sosyal
Ortaklar Çalışma
Programı

TÜRKÇE AÇIKLAMA
Avrupa çapında “sosyal ortaklar” terimi genellikle yönetici ve işçi
temsilcilerini ifade edecek şekilde kullanılır. ‘Avrupa sosyal ortakları” ise
Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 154 ve 155. maddeleri
kapsamında öngörüldüğü şekilde Avrupa sosyal diyaloğunda bulunan
AB düzeyindeki kuruluşlar için kullanılmaktadır.
Avrupa’da ve dünyanın diğer yerlerinde ekonomik ve sosyal kalkınma
olasılıkları gittikçe belirsizleşiyor. Krizin Avrupa’da entegrasyona etkisi,
günlük yaşamda ve çalışma hayatında ne gibi etkiler göstereceği
bilinmiyor. Avrupa bu bağlamda, daha rekabetli ve adaletli bir Avrupa’da
herkes için yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirme taahhüdünü yerine
getirmek için çözümler bulmakta zorlu yaşıyor. Bahsekonu çalışma
programı, Eurofound’un bu sürece olan katkısıdır. Arka plandaki sosyal
ve ekonomik durum ve ön plandaki kilit zorunluluklar göz önüne alınarak
hazırlanan bu programın öncelikleri, hem krizle başa çıkmak gibi acil
aşılması gereken acil zorlukları hem de orta vadede rekabetçi ve adil
bir Avrupa’ya doğru ilerleme arzusunu yansıtmaktadır. Avrupa’nın karar
mercilerine - AB kuruluşları, merkezi hükümetler ve sosyal ortaklar
 hizmetle geçen 30 yıllık araştırma ve uzmanlık temeli üzerinde
geliştirilen bu program, 2013-2016 yılları için Avrupa Yaşam ve
Çalışma Koşullarını İyileştirilme Vakfı’nın stratejik çerçevesini
sergilemektedir.

European
Trade Union
Confederation ETUC

Avrupa Sendikaları
Konfederasyonu

European Union
Delegation to
Turke+B678y

Avrupa Birliği
Türkiye
Delegasyonu

Europeanisation

Avrupalaşma

evaluation
committee

ex-ante control

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonunu temsil eden
bir organdır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun işlevlerinden biri,
belirli belgelerin ön onaylarının gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere,
IPA programlarının uygulamasının gözetimini yapmaktır.

Değerlendirme
komitesi

Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler
üstünde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları
raporlamak amacıyla, her proje teklif çağrısı için ayrı bir değerlendirme
komitesi oluşturulur. İlgili alanda tecrübeye sahip en az beş kişiden
oluşan değerlendirme komitesi, çalıştıkları kurumların onayı ile
görevlendirilir. Komite üyeleri, teslim edilen projelerin hazırlık veya
uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler
arasından seçilir.

öncül kontrol

Türkiye’deki merkezi olmayan uygulama sistemi içinde Avrupa
Komisyonu sistemli ön denetim uygular; diğer bir deyişle, ihaleye ve
sözleşmelerin yapılmasına ilişkin kararlar Sözleşme Makamı tarafından
alınır ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun ön onayına tabi tutulur.
Uygulamada Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen
öncül kontrol prosedürü dört esas kontrolü içerir: (i) İhale dosyasının
ve ihale ilanının içeriğinin ihale duyurulmadan önce onaylanması, (ii)
Değerlendirme komitesinin/kısa liste panelinin (ihaleye katılacakları
önermekten sorumludur) teşkilinin onaylanması, (iii) Değerlendirme/
kısa liste raporunun kontrolü ve onaylanması, (iv) Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Başkanının, sözleşmeye taraf olarak değil ancak projenin
AB finansmanını almaya uygun olduğunu teyit eder nitelikte sözleşme
üzerinde imzasının onayının bulunması
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Kamu desteğinin verilmeden önce potansiyel sosyo-ekonomik faydanın
değerlendirilmesi amaçlanır:
 Kamu
müdahalesinin
gerekçelendirilmesi

ex-ante evaluation

öncül
değerlendirme

uygunluğunun

açıkça

 Varsayımlarla birlikte değerlendirme modelinin belirlenmesi
 Kontrol grubu ile karşıt gerçeklik (proje yapılmasaydı ne
olurdu) senaryolarının çalışılması
 Maliyet-fayda ve maliyet-etkinlik analizlerinin desteklenecek
proje varken/yokken senaryoları ile yapılması
 Desteklenecek projenin maliyet ve faydasına ait tahminlerin
senaryo temelli karakteristiklerinin belirtilmesi sağlanmalıdır.

ex-convict

eski hükümlü

execution period

icra dönemi

Sözleşmenin imzalanmasından nihai ödemenin gerçekleştirilmesine
kadar geçen süre, proje uygulama süresinin bitiminden sonra en geç
18 ay.

İstisna

IPA Çerçeve Anlaşması’nın 26. maddesinin ilk fıkrasına göre, Avrupa
Birliği veya Türkiye ile Avrupa Birliği ortak katkısı ile finanse edilen
sözleşmelerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek vergiler,
gümrük ve ithalat vergi ve yükleri ve/veya eş etkiye sahip vergiler,
mali yardımlardan finanse edilmeyecektir. Anlaşması Kapsamında; (i)
İthalat Vergileri, (ii) Katma Değer Vergisi, (iii) Özel Tüketim Vergisi,
(iv) Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi, (v) Veraset ve İntikal Vergisi,
(vi) Damga Vergisi ve Harçlar, (vii) Özel İletişim Vergisi ve (viii) Motorlu
Taşıtlar Vergisi vergi istisnasına tabidir.

expenditure
verification

harcama
doğrulaması

Harcama doğrulaması, kontrolörlerin yüklenici/faydalanıcı tarafından
verilen Finansal Raporun faydalanıcının hesap ve muhasebe sistemine
göre uygulanabildiği ilgili Şartnamede kararlaştırılan prosedürlere
göre onayladıkları süreç ve raporlar, dayanak hesaplar ve kayıtlardır.
Kontrolör ayrıca yüklenici/faydalanıcının Komisyon ile imzalanan
sözleşmenin ilgili hükümlerine uyum sağlamış olduğunu onaylar.

expenses of
litigation

mahkeme
masrafları

expert

uzman

Sözleşmenin tam olarak uygulanması için gereken uzmanlığı sağlamak
üzere yüklenici tarafından görevlendirilen kişi.

explanatory note

açıklama notu

Sözleşme dosyası veya zeyilname dosyasının başında yer alan ve
okuyan kişiye, önerilen sözleşmenin veya zeyilnamenin amacını ve
önemli özelliklerini açıklayan bir özet.

ex-post control

ardıl kontrol

Avrupa Komisyonu, fonlar faydalanıcıya ödendikten veya sözleşme
yapıldıktan sonra, AB fonlarının yönetiminde kullanılan AB kurallarının
doğru uygulanıp uygulanmadığını rastgele olarak kontrol eder.

ex-post evaluation

ardıl değerlendirme

Kamu desteği verildikten sonraki sosyo-ekonomik etkinin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

extension

uzatma

extension
of collective
agreements

toplu sözleşmelerin
uzatılması

extension request

uzatma talebi

external audit

dış denetim

exemption
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extrapolated
financial correction

veri temelli
düzeltme

family allowance

aile yardımı

fee

Ücret

Uzmanların çalıştığı her bir gün için ödenen sabit oran.

fee-based contract

ücrete dayalı
sözleşme

Hizmetin, uzmanların çalıştığı her bir gün için sabit ücret oranları
bazında sağlandığı sözleşme.

female
employment

kadın istihdamı

female labour force
participation

kadının işgücüne
katılımı

final acceptance

nihai kabul

final acceptance
certificate

nihai kabul belgesi

final balance

kapanış bilançosu

final beneficiary

nihai faydalanıcı

Operasyondan uzun vadede toplum ve sektör düzeyinde geniş çapta
faydalanacak olanlar.

final beneficiary of
a grant

nihai hibe
faydalanıcısı

Hibeden uzun vadede toplum ve sektör düzeyinde geniş çapta
faydalanacak olanlar.

Final Component
Report

Nihai Bileşen
Raporu

final report

nihai rapor

final statement of
expenditure

nihai harcama
belgesi

Harcama projeden kaynaklanan fiili harcamaları yansıtmalıdır. Harcama
belgesinin alınması ve ortaya çıkan harcama karşılığında ödemenin
gerçekleştirilmesi harcamanın kesinleşmesi anlamına gelir

financial
cooperation
agreement

finansal işbirliği
antlaşması

Finansal işbirliği anlaşması, Komisyon ile IPA faydalanıcısı arasında
yapılan yıllık veya çok yıllı anlaşma anlamına gelir. Bu anlaşmanın amacı,
Tüzük kapsamına giren eylemlere yönelik olarak Avrupa Birliği’nin
sağladığı finansal yardımın uygulanmasıdır.

financial correction
procedure

mali düzeltme
usulü

Eşfinansman kapsamında beyan edilen harcamaların, uygulanmakta
olan ulusal ve AB kural ve yönetmeliklere %100 oranında uygun
gerçekleşmesini temin etmek için uygulanan usuller.

financial
engineering
instruments (FEI)

mali mühendislik
araçları

Finansal mühendislik araçları, geleneksel hibelerle karşılaştırıldığında
Uyum Politikası hedeflerine Yapısal Fonların eklenmesiyle ortaya çıkan
yenilikçi bir uygulamadır.

financial execution

mali uygulama

financial offer

finansal teklif

Hasar sorumluluğu ve garanti süresinin bitiminde Denetmenin veya
Proje Müdürünün Yükleniciye yükümlülüklerini tamamladığına dair
gönderdiği belge(ler).

financial
participation

finansal katılım

Finansal katılım, AB‘ de uzun yıllardır süregelmiş olan gelir paylaşımı
ve pay sahipliği şeklindeki işçi katılımının bir özelliğidir. Finansal
katılım bazı Üye Ülkeler tarafından vergi teşviki ve diğer mevzuatlarla
desteklenirken, diğer bazı ülkelerdeki yaklaşımlarda büyük değişiklikler
görülmektedir.

financing
agreement

finansman
anlaşması

Finansman Anlaşması, finansal desteğe ihtiyaç duyan belirli bir proje
veya programa dair bir tanım içerir. Avrupa Birliği ve ortak ülke, daha
önceden kabul edilmiş ve belirlenmiş plan ve tedbirler kapsamında
projeyi/programı finanse etmeyi taahhüt eder.
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Financing
Memorandum

Finansal Mutabakat

fixed-term contract

belirli süreli iş
sözleşmesi

fixed-term work

belirli süreli çalışma

flate-rate
correction

sabit oranlı
düzeltme

flat-rate aid

sabit oranlı yardım

flexibility

esneklik

flexibility areas

esneklik alanları

flexible
accumulation

esnek birikim

flexible working
hours

esnek çalışma
saatleri

flexicurity

güvenceli esneklik

foreign currency

döviz

formal education

örgün eğitim

fragmentation of
the labour force

işgücünün
bölümlenmesi

TÜRKÇE AÇIKLAMA
Bkz. Financing Agreement (finansman anlaşması)

Finansal etkisi tam olarak ölçülemeyen bireysel ihlal veya sistematik
düzensizlikler durumunda - ancak olağanüstü durumlar hariç - ilgili tüm
yardımı reddetmenin orantısız olacağı yerlerde uygulanır.

İhalede belirtilen, Euro dışında mevcut hükümler ve yönetmeliklerde
izin verilen her türlü para birimi.

Framework
Agreement

Çerçeve Anlaşması

“Çerçeve Anlaşması” bütün IPA alanlarına başvuran bir IPA faydalanıcısı
ile Komisyon arasında imzalanan ve ilgili Tüzük uyarınca IPA
faydalanıcısı ile Komisyon arasındaki mali işbirliği ilkelerini belirleyen bir
anlaşmadır.Çerçeve Sözleşme, Proje Döngüsü Yönetiminin uygulanması
sırasında Türk makamlarına yardımcı olacak uzmanların istihdamına
olanak tanıyan bir kolaylıktır. Azami bütçe tavanı 200.000 EUR’dur
ve azami hizmet süresi 12 aydır. Teknik yardım hizmeti, Çerçeve
Sözleşme şirketlerinin uzun listesinden rotasyon esasına göre rekabetçi
ihale süreciyle seçilecek bir konsorsiyuma (birkaç müşavir şirketten
oluşur) verilir. Seçim ölçütleri uzmanın/uzmanların özgeçmişlerinin
değerlendirilmesini esas alır.

Framework
Contract

Çerçeve Sözleşmesi

Çerçeve Anlaşmasının uygulanmasına yönelik olarak IPA Faydalanıcısı
ile Komisyon arasında yapılan sözleşme.

Framework
Directive on Health
and Safety

Sağlık ve Güvenlik
konusunda Çerçeve
Direktifi

free movement
and social security

serbest dolaşım ve
sosyal güvenlik

free movement of
persons

kişilerin serbest
dolaşımı

free movement of
workers

işçilerin serbest
dolaşımı

freedom of
association at EU
level

AB düzeyinde
örgütlenme
özgürlüğü
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frictional
unemployment

geçici işsizlik

full employment

tam istihdam

full-time
employment

tam zamanlı
istihdam

fundamental rights

temel haklar

gender

toplumsal cinsiyet

gender equality

toplumsal cinsiyet
eşitliği

gender
mainstreaming

toplumsal cinsiyet
anaakımlaştırması

General Conditions

Genel Koşullar

Sözleşme kapsamındaki genel yükümlülükleri ve mali koşulları belirler
ve raporlama, bilgi sağlama, tanınırlık, hesaplar ile teknik ve mali
kontroller hususunda sorumlulukları belirtir.

general damages

genel zarar

Tarafların önceden belirlemediği, mahkeme ya da tahkim kurulu
tarafından karar verilmemiş veya taraflarca kabul edilmemiş olan,
sözleşmenin taraflardan birinin ihlali dolayısıyla mağdur tarafa tazminat
olarak ödeyeceği zararlardır.

general directorate

genel müdürlük

geographic
concentration

coğrafi yoğunluk

Global Price
Contract

Götürü Usulü
Sözleşme

good governance

iyi yönetişim

Sunulan hizmetlere ilişkin ödemenin, belirlenmiş çıktıların sunulması
ve onaylanmasından sonra gerçekleştiği sözleşme türüdür.

Satın alınan mal(lar)a ilişkin mülkiyetin, yüklenici tarafından Sözleşme
Makamı’na (ihale sözleşmeleri durumunda) ya da faydalanıcı tarafından
tayin edilmiş olan yerel ortaklara ve/veya eylemin nihai alıcılarına (hibe
sözleşmelerinde) devredildiği somut nitelikli ürün.

goods

mallar

governance

yönetim usulü

grant

hibe

AB’nin belirlenmiş bir politika amacına hizmet eden bir operasyonun
uygulanması için Sözleşme Makam tarafından Faydalanıcıya doğrudan
yapılan ve ticari niteliği olmayan ödeme.

grant approval

hibe onayı

AB’nin belirlenmiş bir politika amacına hizmet eden bir operasyonun
uygulanması için Sözleşme Makam tarafından Faydalanıcıya doğrudan
yapılan ve ticari niteliği olmayan ödemenin onaylanması süreci.

hibe verme usulü

Faydalanıcı, istenen hizmet / mal / yapım işini temin edebilecek en
az üç uygun firmayı belirler ve kendilerine ekleriyle birlikte yazılı
davetiye gönderir. Firma seçimi yapılırken, piyasa itibarı ve istenen mal
/ hizmet / yapım işinin, firmanın normal faaliyet alanlarının bir parçası
olmasına dikkat edilmelidir. Teknik Şartname / İş Tanımını da içeren
İhale Dosyası, İhale Davet Mektubunun ekidir. İhale teklifleri; teknik ve
idari kapasiteye sahip faydalanıcı personel tarafından görevlendirilen
ve mal ve hizmet alımları için en az 5 (3 Oy Kullanan Üye, 1 Başkan, 1
Sekreter), yapım işleri için ise en az 7 (5 Oy Kullanan Üye, 1 Başkan,
1 Sekreter) üyeden ve 1 gözlemciden oluşan Değerlendirme Komitesi
tarafından açılır ve değerlendirilir. Tüm değerlendirme süreci yazılı
olarak raporlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır. MFİB, Sözleşme Makamı
olarak, gerek gördüğü durumlarda yapılan tüm satın alımlarla ilgili
dokümanları isteme hakkına sahiptir.

grant award
procedure
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grant beneficiary

hibe faydalanıcısı

AT Sözleşmesi kapsamında olarak hibeden yararlanan gerçek veya
tüzel kişilerdir.

grant contract

hibe sözleşmesi

AB’nin belirlenmiş bir politika amacına hizmet eden bir operasyonun
uygulanması için Sözleşme Makam tarafından Faydalanıcıya doğrudan
yapılan ve ticari niteliği olmayan ödemeye ilişkin olarak imzalanan
sözleşme.

grant scheme

hibe programı

AB politikasının amaçlarını destekleyen operasyonlara yönelik olarak
hibe şeklinde yapılan yardımın hedefleri ve ölçeğinin belirleyen program.

guidance and
counselling
services

rehberlik ve
danışmanlık
hizmetleri

Guidelines for
Grant Applicants

Hibe Başvuru
Rehberi

harmonisation

uyumlaştırma

Head of Delegation

Delegasyon başkanı

health and safety

sağlık ve güvenlik

hidden
unemployment

gizli işsizlik

high wage equality

yüksek gelir eşitliği

holidays

tatil günleri

home-based
working

evden çalışma

horizontal issues

yatay hususlar

horizontal
subsidiarity

yatay yetki ikamesi

HRD – Human
Resources
Development

İnsan
Kaynaklarının
Geliştirilmesi

HRD Operational
Programme -OP

İKG Operasyonel
Program

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Teklif Çağrıları kapsamında başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten
yararlanabilecek gerçek ve tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde
aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu
öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve
değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart
başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri, ayrıntılı, açık ve anlaşılır
bir dille açıklayan doküman.

Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerdeki temsilcisi

Yatay yetki ikamesi kavramı, AB’nin sosyal boyutunun uygulanmasında
sosyal ortakların sahip olduğu temel rolü ifade etmek için kullanılan
bir kavramdır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, bölgesel
odaklanma yaklaşımına sahiptir. Operasyonel Program, kişi başına
düşen gayri safi yurt içi hasılası Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin
altında kalan 43 ili hedefleyerek bölgesel farklılıkların azaltılmasını
amaçlamaktadır.IPA IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
kapsamında ülkemize sunulacak AB fonlarının kullanılması, program
ve projelerin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi,
denetlenmesi ve değerlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın (ÇSGB) görevleri arasındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı insan kaynaklarına ilişkin politika ve uygulamaların başarıyla
yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)’nı
hazırlamıştır. Bu program, IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
kapsamında, Türkiye’nin eş finansman sağladığı AB fonlarının
kullanılacağı öncelik alanlarını, coğrafi bölgeleri, fonların kullanımı için
öngörülen koşulları, önceliklere ayrılan miktarları ve genel itibarıyla
fonların kullanımı için gerekli yapıları ortaya koyan temel programdır.
Operasyonel Program, ekonomik faydalar oluşturmakla birlikte sosyal
yaşamda da iyileşme sağlamayı hedeflemektedir.
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human capital

insan sermayesi

human investment

insana yatırım

human resources
management

insan kaynakları
yönetimi

hybrid contract

karma sözleşme

ILO Convention

ILO Sözleşmesi

ILO Definitions

ILO Tanımları

InforEuro

AB projelerinde
uygulanmak üzere
yabancı dövizin
Euro karşısında
değerini gösteren
web sitesi

Yüklenici ya da hibe faydalanıcısının diğer para birimindeki gerçek
maliyetleri Euroya çevirirken başvurulan websitesi

Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı

Avrupa Birliği Komisyonu; 2007-2013 mali döneminde, Avrupa Birliği’nin
aday ve potansiyel aday ülkelere gerçekleştireceği dış kaynaklı mali
yardımların etkinliğini artırmak amacıyla, PHARE, ISPA, SAPARD,
CARDS, T Türkiye-Katılım Öncesi ismi altında mevcut olan çeşitli Mali
Yardım Programlarını, “IPA-Instrument for Pre-Accession” (IPA-Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı) olarak yeni ve tek bir mali araç altında
toplamıştır. Bu amaçla Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa Birliği
Konseyi’ne bir Tüzük teklifi sunulmuştur. 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı’nı düzenleyen Tüzük (IPA Tüzüğü), 17 Temmuz
2006 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilmiştir.IPA
Programı, Avrupa Birliği mali yardımlarının programlama ve dağıtım
sürecinin etkinliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır. IPA Programı,
daha önce uygulanan mali yardım programlarında olduğu gibi, üyelik
perspektifi çerçevesinde, aday ve potansiyel aday ülkelerin Avrupa
Birliği standartlarına, politikalarına ve müktesebatına uyum çabalarına
destek olacaktır.

Instrument for
Structural Policies
for Pre-Accession
(ISPA)

Katılım Öncesi
Yapısal Politikalar
Aracı

Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı (ISPA), Avrupa Birliği’nin aday
ülkelere, SAPARD ve Phare ile birlikte, katılım öncesi yaptığı üç finansal
yardım ögesinden biridir. Bu yardımlar birliğe katılmaya aday Doğu
ve Orta Avrupa ülkelerinin katılım süreçlerine katkı olarak verilen
hibe yardımlarıdır. Avrupa Birliği’nin öncelikli alanlarından olan çevre
ve ulaşım konuları uyarınca, altyapı projelerine yardım ve destek
sağlamıştır.

Integrated Border
Management

Entegre Sınır
Yönetimi

International
Financial
Institutions (IFI)

Uluslararası Finans
Kuruluşları

International
Labour
Organisation (ILO)

Uluslararası
Çalışma Örgütü

Instrument for
Pre-Accession
Financial
Assistance (IPA)

TÜRKÇE AÇIKLAMA

İnşaat, mal alımı ve hizmet sözleşmesinden en az ikisini kapsayan ve
hizmet sunucusu, tedarikçi veya inşaat şirketi ile Sözleşme Makamı
arasındaki imzalanan sözleşme.
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Committee
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IPA İzleme
Komitesi

TÜRKÇE AÇIKLAMA
Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi’ne sahip faydalanıcı ülkeler, ilk
finansman anlaşmasının yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde,
bir IPA İzleme Komitesi oluşturur. Komite, IPA Programı bileşenlerinin
uygulanmasında uyumu ve koordinasyonunu sağlar. IPA İzleme
Komitesi, genel olarak bütün program ve faaliyetlerin uygulanmasında
etkinliğin, kalitenin ve uyumun sağlanmasına ve çok yıllı indikatif
planlama belgelerinde ve finansman anlaşmalarında yer alan hedeflere
ulaşılmasına odaklanır. IPA İzleme Komitesi; Avrupa Komisyonu’na,
Ulusal IPA Koordinatörü’ne ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’ne, farklı
bileşenler altında uygulanan program ve faaliyetler arasında uyum
ve koordinasyonu sağlamaya yönelik tedbir önerilerinde bulunabilir.
Ayrıca Komite, ilgili Sektörel İzleme Komitesi veya Komitelerine,
program hedeflerinin başarılmasına ve ilgili IPA bileşeni veya programı
altında sağlanan yardımların etkinliğinin artırılmasına yönelik,
düzeltici önlem ve kararların alınması için önerilerde bulunabilir. IPA
İzleme Komitesi; Avrupa Komisyonu temsilcilerinden, Ulusal IPA
Koordinatörü’nden, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’nden, Uygulama
Birimlerinin temsilcilerinden ve Sektörel Koordinatör’den oluşur. Avrupa
Komisyonu temsilcisi ve Ulusal IPA Koordinatörü, Komite toplantılarına
eş-başkanlık yapar. Komite yılda en az bir (1) kez toplanır.

illicit worker

kaçak işçi

illiterate

okur yazar
olmayan

immigrant worker

göçmen işçi

immigration

gelen göç

immigration policy

gelen göç politikası

impact criteria

etki ölçütü

impact evaluation

etki
değerlendirmesi

impartiality

tarafsızlık

Etki ölçütü, özel hedeflerin projenin genel hedefine ulaşılmasına katkıda
bulunup bulunmadığını değerlendirmek içindir

implementation
period

uygulama dönemi

Sözleşmenin imzalanmasından ya da Özel Hükümler kısmında belirtilen
alternatif tarihten başlayarak işlerin geçici kabulüne veya malların son
partisinin geçici kabulüne veya tüm işlerin ya da tüm proje faaliyetlerin
tamamlanmasına kadar geçen süre

implementation
status report

uygulama durum
raporu

Uygulanmakta olan operasyonların/projelerin son durumu ile ilgili
düzenli olarak yapılan raporlamalar.

implementing
modalities

uygulama şekilleri

Komisyonun üç farklı şekilde bütçe uygulaması vardır: (i) merkeziyetçi
bir şekilde veya (ii) paylaşımlı ya da merkeziyetçi olmayan şekilde veya
(iii) uluslararası kuruluşlarla ortak yönetim şekliyle.

in writing

yazılı olarak

inactive labour
policy

aktif olmayan
çalışma politikası

inactive
unemployment

aktif olmayan
işsizlik

incentive

teşvik

inception

başlangıç
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arızi bütçe

Arızi harcama için hazırlanan, hizmet sözleşmesi altında doğan dolaylı
ve istisnai harcamaları kapsayan bütçedir ve arızi bütçe altındaki
uygun harcamalar her bir sözleşmede ayrı olarak belirtilir. Ücretler
kapsamında Yüklenici tarafından karşılanması gereken harcamalar
için kullanılamaz

incidental
expenditure

arızi harcama

Hizmet sözleşmesi kapsamında ortaya çıkan dolaylı ve istisnai uygun
harcamalar kapsar. Uygun harcamalar her bir sözleşmede ayrı olarak
belirtilir. Ücretler kapsamında Yüklenici tarafından karşılanması gereken
harcamalar bu kapsama girmez.

income

gelir

income distribution

gelir dağılımı

income support

gelir desteği

indicative

kesin olmayan

indicative
budgetary balance

indikatif bütçe
dengesi

indicator

gösterge

indirect effect

dolaylı etki

individual grant

bireysel hibe

inequality

eşitsizlik

informal economy

kayıtdışı ekonomi

informal Iearning /
education

enformal öğrenme/
eğitim

information and
consultation

bilgilenme ve
danışma

in-kind transfer

ayni yardım

innovation

yenilik

insolvency

tasfiye

insurance charges

sigorta giderleri

integration

entegrasyon

intellectual
property

fikri mülkiyet

interest
refinancing cost

faizlerin yeniden
finansmanına ilişkin
giderler

interim evaluation

ara değerlendirme

incidental budget

Finansal planlama veya bütçe hazırlama aşamasında, beklenen tahmini
gelirlerin beklenen tahmini harcamalara eşit olduğu veya bunu aştığı
durum.

Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine
hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına
düşen miktarın verilmesi

projenin ara dönemlerinde proje gidişatı ile ilgili teknik bilgi aktarmayı
hedefler
Ara ödemeler

interim payment

ara ödeme

 Sözkonusu döneme ilişkin olarak kabul edilen maliyetin
karşılığı
 Toplam AB finansmanının %90 tavanına ulaşılana kadar
yapılan ödeme
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interim report

ara rapor

Sözleşme süresinin şartname ile belirlenen bir süresi
tamamlandıktan sonra, ilerlemeyi izleyebilmesini mümkün kılan,
teknik yardım ekibi veya eşleştirme ekibi tarafından hazırlanan
rapor.

internal audit

iç denetim

internally
displaced person

yerinden edilmiş
kişi

international
labour standards

uluslararası çalışma
standartları

internediate body

yetkili ara kurum

internship

staj

interoperability

birlikte çalışabilirlik

intervention logic

müdahele mantığı

Projenin ardında yatan stratejiye müdahale mantığı adı verilir. Bu,
projenin mantıksal çerçevede kullanılan müdahale hiyerarşisinin dört
seviyesinin her birinde yapılan açıklamasıdır.

invitation to tender

ihaleye davet

Kısıtlı usul veya rekabetçi müzakere usulü ile seçilen adaylara
gönderilen ve onları ihaleye katılmaya davet eden mektup.
Usulsüzlük, aşağıdakilerle ilgili herhangi bir kasti fiil veya ihmal anlamına gelir:

irregularity

usulsüzlük

 Avrupa Toplulukları genel bütçesinden veya Türkiye’nin
devlet bütçesinden fonların yanlış tahsisi veya yanlış şekilde
tutulması etkisini yaratan, sahte, yanlış veya eksik beyanlar
veya belgelerin kullanılması veya sunulması,
 Aynı etkiyi yapacak şekilde belirli bir yükümlülüğün ihlalini
oluşturacak şekilde bilginin gizli tutulması,
 Fonların başlangıçta hibe edildikleri amaçlar dışında amaçlar
için yanlış uygulanması.
Usulsüzlükler teknik, yönetimsel ve/veya mali konularda olabilir.
Usulsüzlüklere bazı örnekler aşağıda sıralanmıştır:
 Sözleşmede belirtilenden daha düşük kalitede mal ve hizmet
alımı;
 Sahte ve yanlış mali belgeleme;

irregularity
management

usulsüzlük yönetimi

 Proje dokümanında yeralmayan faaliyetler ve alımlar için
yapılan ödemeler.
 Satınalma ve görünürlük ilke ve kurallarına uyulmaması
Tespit edilen veya şüphelenilen tüm usulsüzlükler ivedilikle Sözleşme
Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, sözleşmenin askıya alınması
veya sona erdirilmesi konusunda karar alır. Sözleşme Makamı, geri
alınacak tutarı her türlü idari ve hukuki yaptırımları kullanarak tahsil
etme yetkisine sahiptir.

irregularity report

usulsüzlük raporu

issuance of a
recovery order

EC tarafından
fonları geri çekme
kararı verilmesi

IPA Sözleşmesinin sona erdirilmesi veya İPA Sözleşmesinde ihlal
meydana gelmesi veya kontrol ve denetim usullerinde bir usulsüzlük
ortaya çıkması durumunda Topluluk katkısı olarak alınmış olan meblağın
tamamı veya bir kısmı geri ödenir. Fonun geri çekildiğine ilişkin karar,
Lider Faydalanıcıya ve Nihai Faydalanıcılara resmi olarak bildirilir.
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job counselling

iş danışmanlığı

job creation

iş yaratma

job matching

iş eşleştirme

job security

iş güvenliği

job seeker

işsiz

job-matching
efficiency

iş eşleştirme
etkinliği

job-to-job
placement

işten işe
yerleştirme

Joint Assessment
Document

Ortak
Değerlendirme
Belgesi

Joint Inclusion
Document

Ortak İçerme
Belgesi

joint management

ortak yönetim

Joint Monitoring
Committee

Ortak İzleme
Komitesi

joint opinions

ortak görüş

joint regulation

ortak düzenleme

joint technical
secretariat

ortak teknik
sekreterya

Judicial
cooperation in the
EU

AB’de adli işbirliği

judicial
enforcement of EC
law

Avrupa Topluluğu
hukukunun adli
uygulaması

key expert - KE

kilit uzman

kick-off meeting

başlangıç toplantısı

knowledge-based
economy

bilgiye dayalı
ekonomi

knowledge-driven
economy

bilgi tabanlı
ekonomi

labour cost

işgücü maliyeti

labour demand

işgücü talebi

labour force

işgücü

labour force
flexibility

işgücü esnekliği

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi
ve komisyon tarafından oluşturulmuştur. Bu komite yılda bir defa
toplanarak AB fonlu programları gözden geçirir ve programların
ilerlemelerinin katılım süreci hedefleri ile örtüşmesini değerlendirerek,
gereğinde önceliklerde veya ayrılan kaynakların kullanımında katılım
süreci hedeflerine ulaşmaya yönelik değişiklikler tavsiye eder.

Projenin en başından sonuna kadar görev alan ve kilit rol oynayan
kıdemli uzman
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labour force
mobility

işgücü hareketliliği

labour force
participation

işgücüne katılım

labour force
participation rate

işgücüne katılım
oranı

labour force survey

işgücü anketi

labour market

işgücü piyasası

labour market
policy

işgücü piyasası
politikası

labour market
policy spending

işgücü piyasası
politika harcaması

labour market
reform

işgücü piyasası
reformu

labour market
regulation

işgücü piyasası
düzenlemesi

labour market
segmentation

işgücü piyasasının
bölümlenmesi

labour market
structural
problems

işgücü piyasasının
yapısal sorunları

labour market
taxation

işgücü piyasasının
vergilendirmesi

labour norms

çalışma normları

labour policy

çalışma politikası

labour productivity

işgücü verimliliği

labour regulation

çalışmaya ilişkin
düzenleme

labour restructuring

çalışmanın yeniden
yapılandırılması

labour standards

çalışma standartları

labour supply

işgücü arzı

labourers’ societies

işçi toplulukları

language
requirements

yabancı dil bilme
koşulları

last debit

son borç

lead beneficiary

lider faydalanıcı

lead institution

öncü kuruluş

learning

öğrenme

TÜRKÇE AÇIKLAMA

İşgücü piyasasında; düşük işgücü talebi, eğitim sistemine ilişkin
sıkıntılar ve iş gücü piyasasındaki geçiş dönemlerinin yanı sıra beceri
uyumsuzluğu gibi sorunlar.

Lider Faydalanıcı, projenin bir bütün olarak sunumundan sorumludur.
Proje ve proje ortakları ile tüm irtibat Lider Faydalanıcı üzerinden
gerçekleşir.
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leave
arrangements

izin düzenlemeleri

legal consultancy
fees

yasal danışmanlık
ücretleri

legitimisation of
activities

faaliyetlerin
meşrulaştırılması

liberal employment
regime

liberal istihdam
rejimi

life expectancy

yaşam süresi

life-cycle approach

yaşam döngüsü
yaklaşımı

lifelong learning

hayat boyu
öğrenme

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Yaşam döngüsü yaklaşımı ile sorunların ötelenmesi engellenir. Bu
yaklaşım, iyileştirme yapılabilecek alanların bulunmasına yardımcı olur.

maktu zarar

Maktu zararlar taraflarca daha önceden belirlenen ve mağdur tarafın
zararının gerçek değeri olarak sözleşmede yazılı olan zararlardır
(örneğin; yüklenicinin sözleşmenin hepsini ya da bir kısmını sözleşme
süresi içinde tamamlayamaması üzerine Sözleşme Makamı’na
ödeyeceği tazminat, bu tazminat genel koşullar bölümünde belirlenen
yönteme göre hesaplanacaktır).

Lisbon Strategy

Lizbon Stratejisi

23-24 Mart 2000 tarihlerinde gerçekleştirilen Lizbon Avrupa Konseyi
toplantısında, AB Konseyi, 2010 yılında AB’nin dünyada dinamizmi
ve rekabet gücü en yüksek bilgi toplumu olma hedefini sağlayacak,
ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştirme kararı almıştır. AB üyesi
ülkelerin, Lizbon Stratejisi olarak tanımlanan bu hedef doğrultusunda
ulusal boyutta ve AB düzeyinde birçok ekonomik ve sosyal reformu
gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, Tek Pazarın
serbestleşmesinin tamamlanması, üye ülkelerin ortak hedefler için
ekonomik ve sosyal politikalarının eşgüdümünün sağlanması, bu hedefi
gerçekleştirmede önemli adımlar olarak görülmektedir.

literate

okur yazar

litigation

dava açma

living wage

geçim ücret

loan funds

istikraz fonu

local action groups

yerel faaliyet
grupları

local authorities

yerel makamlar

local private/
public partnership

yerli kamu/özel
ortaklık

lockout

lokavt

liquidated
damages

logical framework
(Logframe)

mantıksal çerçeve

Mantıksal çerçeve bir düşünme biçimi olarak görülmelidir; aynı
zamanda projenin kendisi geliştikçe ve şartlar değiştikçe yeniden
değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi gereken, dinamik bir araç
olarak da görülmelidir. Esnek olmayan ve kısıtlayıcı bir şablon olarak
algılanmaksızın, proje planlaması ve bütçelendirmesi için yapı ve amaç
sağlamakta kullanılmalıdır. Sorunları, hedefleri ve stratejileri tartışmak
için analiz aşamasında paydaşları bir araya getiren mantıksal çerçeve
yaklaşımı, kişileri kendi beklentilerinin neler olduğunu ve bunların nasıl
elde edilebileceğini düşünmeye özendirir. Hedefleri açıkça belirterek ve
bunları “hedefler hiyerarşisi” içine oturtarak, faaliyetlerin, sonuçların
ve hedeflerin birbiriyle bağlantılı olmasını sağlayarak proje planının
içindeki mantığı kontrol etmeye yönelik bir araç sunar.
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long-term
unemployed
persons

uzun süreli işsiz kişi

low wage model

düşük ücret modeli

low-paid work

düşük ücretli iş

low-skilled
workers

az nitelikli işçi

lump sum services

götürü hizmetleri

Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı belirlenen
işin tamamı için ilgilinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü
bedel sözleşme yapılır

Luxembourg
process

Lüksemburg süreci

12-13 Aralık 1997’de Lüksemburg’da yapılan Avrupa Birliği Zirvesinde
kabul edilen Sonuç Bildirisinin en önemli bölümü genişleme konusudur.
Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye’nin AB’ye tam üyelik için ehil olduğu
ve temelde bir demokratik yönetim özelliği gösterdiğini, fakat siyasi
ve ekonomik alanda tam üyelik müzakerelerine başlamayı engelleyen
sorunlara sahip olduğu belirtildi. AB Konseyi, Türkiye’yi tam üyeliğe
hazırlamak ve AB”ye yakınlaştırmak için bir stratejinin belirlenmesini
kararlaştırdı. Strateji Ankara Anlaşması’nın potansiyelini geliştirmeyi,
Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesini, mali işbirliğinin sağlanması ve
Türkiye mevzuatının AB mevzuatına uydurulması, Türkiye’nin AB
programlarına ve ajanslarına katılımını içeriyordu. Zirvede, ayrıca,
Türkiye-AB ilişkilerinin sürmesi için siyasi ve ekonomik reformların
devam etmesi, Yunanistan ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve Kıbrıs sorunun
çözümü için caba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

macro-economic
dialogue

makro-ekonomik
diyalog

Ortaklık Konseyi, Gümrük birliği’nin işleyişi için en iyi makro-ekonomik
koşulların temini amacıyla, iki taraf arasında makro-ekonomik
politikaların yürütülmesine yönelik bir diyalogun başlatılmasını gerekli
görmektedir.

mainstreaming

anaakımlaştırma

Bir konunun anaakımlaştırılması, o konunun tüm AB politikalarında tam
olarak dikkate alındığından emin olmak demektir.

major intervention
areas

ana müdahale
alanları

major modification

büyük değişiklik

male breadwinner
model

evin ekmeğini
getiren erkek
modeli

management and
control system

yönetim ve kontrol
sistemi

management and
labour

yönetim ve çalışma

management
authority

yönetim otoritesi

management
prerogative

yönetim ayrıcalığı

market integration

pazar entegrasyonu

Yönetim ve kontrol sistemleri, işlemlerin ve hesaplamaların doğru
yapılmasını ve bunların mevzuat ve tüzüklerle uygunluk sağlaması
için geliştirilir.
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market-oriented
policies

pazar odaklı
politikalar

mass dismissals

toplu işten
çıkarmalar

maternity leave

doğum izni

maximum
indicative amount

azami indikatif
miktar

maximum working
week

azami çalışma
haftası

measure

tedbir

meritocracy

meritokrasi /
yetenek, üstünlük
ve liyakata göre
atama sistemi

MIS - Management
Information
System

Yönetim Bilgi
Sistemi

migrant worker

göçmen işçi

milestone

kilometre taşı

minimum income

asgari gelir

minimum wage

asgari ücret

minor modification

küçük değişiklik

minority

azınlık

mixed contract

karma sözleşme

mobility of workers

işçilerin
hareketliliği

mobilization plan

görevlendirme planı

modification

değişiklik

monitoring expert

izleme uzmanı

monitoring
indicators

izleme göstergeleri
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Yönetim Bilgi Sistemi, hareket işlem kayıtlarını oluşturan verileri
özetleyerek yönetim raporları üreten, bir bilgisayar tabanlı bilişim
sistemi anlamına gelmektedir.En önemli görevlerinden biri, belirli
kararlar verebilmek için değişik yerlerdeki bilgileri toparlayarak bir
bütün olarak sunmasıdır. Bilgisayar sistemleriyle elde edilen bilgileri,
işletmenin içindeki işlere, yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine,
işletme problemlerine aktarıyor.

Kilometretaşları, kısa ve orta vadeli hedeflerin “nesnel olarak
doğrulanabilen göstergeleri” gibi işlev gören ara değerlendirme
aşamalarıdır. Projenin başarısını, yalnızca proje bittikten sonra değil
uygulama süresi boyunca değerlendirilir.

Bkz. “Hybrid contract”.

Operasyonun/projenin amacına ulaşmak için takip edilen yoldaki
ilerlemenin (uygulamanın) doğru yönde olup olmadığını gösterir.
İzleme göstergeleri, yaratılacak değişimin uzantısını ölçmeye yardımcı
olan, projenin uygulaması sırasında veya sonrasında amaçlananlara
ne kadar ulaşılabildiğini kanıtlayabilecek bir çeşit ölçüttür. Bunlar;
konu ile işkili olmalı, değişimi ölçebilmeli, amaca uygun olmalı, düşük
maliyetle ulaşılabilir ve zamansal referansı olmalıdır. Göstergelerde
ayrıca, niceliksel ve niteliksel referanslar, niceliksel ve niteliksel hedefler
ve kilometre taşlarını bulunmalıdır. En önemlisi bunlar başarılabilir ve
gerçekçi olmalıdır.
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İzleme ziyaretleri genellikle proje süresi boyunca bir kez ve mümkünse
projenin uygulandığı yerde düzenlenir. İzleme ziyaretleri genel olarak
mali yönetimin yanısıra çalışma planının takibi, idari uygulamalar,
belgelerin tutulması gibi konular üzerine odaklanmaktadır. İzleme
ziyaretlerinde proje koordinatörü ile birlikte yüklenici firmanın temsilcisi
ve mali yönetimden sorumlu kişinin bulunması önem arz eder.

monitoring visit

izleme ziyareti

monthly brief note

aylık bilgi notu

monthly
management
meeting

aylık yönetim
toplantısı

Most economically
advantageous
tender

Ekonomik açıdan en
avantajlı ihale

Sözleşmede yer alan kalite, teknik özellikler, estetik ve işlevsel özellikler,
satış sonrası hizmet ve teknik yardım gibi kriterlerin, verilen fiyat ile
kıyaslandığında mevcut seçenekler arasında sunulan en iyi tekliftir.
Aranan kriterler ihale dosyasında belirtilmelidir.

Multiannual
Financial
Framework (MFF)

Çok Yıllı Mali
Çerçeve

Çok Yıllı Mali Çerçeve, AB’nin en az beş yıllık bir dönemi kapsamak
üzere belli bir dönmede farklı siyasi alanlarda yıllık olarak en fazla
harcayabileceği miktarı ortaya koymaktadır.Önümüzdeki Çok Yıllı Mali
Çerçeve dönemi 2014-2020 dönemi olmak üzere yedi yılı kapsamaktadır.
Finansal programlama için bir çerçeve oluşturarak AB harcamalarının
tahmin edilebilir olmasına yardımcı olur.

multi-annual
financing
agreement

çok yıllı finansman
anlaşması

IPA kapsamındaki bileşenler çerçevesinde, herhangi bir mali yardım
programı veya projesine ilişkin olarak Avrupa Birliği katkısını onaylayan
ve Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan birden çok yılı
kapsayan anlaşmalardır.

Multiannual
Indicative Planning
Document

Çok Yıllı Endikatif
Planlama Belgesi

Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgeleri, cari ilerleme raporu (9 Kasım
2010’da Genişleme Paketi’nin parçası olarak kabul edilmiştir), ilgili
ülkenin Katılım Ortaklığı belgesinde tanımlanan ihtiyaçlar ile ülkenin
kendi stratejilerini esas almaktadır. Söz konusu belge, Türk Hükümeti,
yerel paydaşlar, AB üye ülkeleri ve donör kuruluşlarla istişarelerde
bulunularak oluşturulmuştur

multi-annual
indicative financial
framework

çok yıllı indikatif
mali çerçeve

Üç yıllık dönem bazında hazırlanır. Durum yılda bir kez gözden
geçirilir ve Komisyonun her yıl sonbahar aylarında Konsey ile Avrupa
Parlamentosu’na sunulan yıllık genişleme paketi içerisinde yer alır.

multi-annual
planning level

çok yıllı planlama
düzeyi

multi-annual
programme

çok yıllı program

multilateral
assistance

çok taraflı yardım

multi-layered
Europe

çok tabakalı Avrupa

multiplier effect

çarpan etkisi

mutatis mutandis

gerekli
değişikliklerin
yapılması koşuluyla

Proje faaliyetlerinin sonuçlarının yayılması ve örnek alınmasıdır. Çarpan
etkisi, projelerin bir katma değeridir ve projenin olumlu etkilerinin uzun
vadede devam ettiği hallerde söz konusu olabilir.
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Teknik kısmı, projenizin elde ettiği başarıların genel bir açıklamasını
sunmalı ve ayrıca varsa projenizin sonuçları ile ilk teklifiniz arasında
farklılıklara da dikkati çekmelidir. Teknik raporu hazırlarken, standart
şablonda sorulan tüm sorulara cevap vermelisiniz. Cevaplarınız,
uyguladığınız faaliyetlerin orijinal teklifinizde belirttikleriniz ile
ne kadar uyumlu olduğunun ve bu faaliyetlere ait maliyetlerin
makul ve bütçe ile uyumlu olup olmadığının Sözleşme Makamınca
kontrol edilebilmesine imkan sağlayacak kadar detaylı olmalıdır.
Te k n i k R a p o r, p r o j e ö z e l h e d e f l e r i n e u l a ş ı l m a s ı , n i h a i
faydalanıcılar üzerindeki etkileri ve sürdürülebilirlik gibi projenin
genel bir değerlendirmesi üzerine özel bir bölüm içermelidir.
Nihai Raporun Teknik kısmını sunarken, projeniz süresince kullanılan
tüm doküman ve çıktıların kopyalarını eklemek zorundasınız. Bunlar,
raporlar, anketler, konferans bildirileri ya da sunumlar, eğitim
malzemeleri vb. olabilir. (bkz. Bölüm 5.2.) Mümkün olduğu durumlarda,
özellikle çok sayıda malzeme söz konusu olduğunda, bunların elektronik
olarak da teslim edilmesi gerekmektedir.

Narrative Report

Teknik Rapor

national
accounting rules

ulusal muhasebe
kuralları

National Action
Plans

Ulusal Eylem
Planları

national
authorising officer

ulusal
yetkilendirme
görevlisi

Hazine Müsteşarı Ulusal Fona başkanlık eder. Ulusal Yetkilendirme
Görevlisi, Türkiye’deki AB Fonlarının mali yönetimi konusunda genel
sorumluluk sahibidir.

National
Authorising Officer
- NAO

Ulusal
Yetkilendirme
Görevlisi

Hazine Müsteşarı Ulusal Fona başkanlık eder. Ulusal Yetkilendirme
Görevlisi, Türkiye’deki AB Fonlarının mali yönetimi konusunda genel
sorumluluk sahibidir.

National Authority

Ulusal Otorite

national bodies

ulusal kurumlar

national
counterparts

ulusal taraflar

national currency

ulusal para birimi

Sözleşme Makamının bulunduğu ülkenin para birimi

Ulusal Fon

Ulusal Fon; faydalanıcı ülkede, merkezi yönetim bütçeleme sürecinde
yetkili olan bir Bakanlık bünyesinde kurulan birimdir. Ulusal Fon,
merkezi hazine olarak görev yapar ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’nin
sorumluluğu altında, IPA Programı kapsamındaki yardımların mali
yönetimini yürütür. Ulusal Fon; banka hesaplarının organizasyonundan,
Avrupa Komisyonu’ndan fonların talep edilmesinden, Avrupa
Komisyonu’ndan alınan fonların Yönetim Otoriteleri’ne veya nihai
kullanıcılara transferinden ve Avrupa Komisyonu’na mali rapor
vermeden sorumludur.

Ulusal IPA
Koordinatörü

Katılım Öncesi Yardımın genel koordinasyonunu sağlamak üzere
Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü olarak Avrupa Birliği
Bakanlığı Müsteşarı görevlendirilmiştir. Ulusal Katılım Öncesi Yardım
Koordinatörünün sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından yürütülür/Katılım süreci ile fonların kullanımı arasındaki
ilişkiyi sağlamak ve ayrıca, Yıllık Finansman Protokollerini, Ulusal
Yetkilendirme Görevlisi ve ilgili Bakanlıklar ile bağlantılı olarak, ve
Komisyon ile uzlaşma halinde hazırlamaktan sorumludur. MFİB, ilgili
bakanlık/kurumlar ve komisyondan oluşan bir izleme alt komitesi
her programın bileşenleri ve sözleşmelerinin gelişim detaylarını
inceler. Bu alt komite, Ortak İzleme Komitesi’ne raporlama yapar
ve yıllık toplantıda tüm programları içeren bir genel rapor sunar.
Başbakanlık Genelgesi ile Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Devlet
Bakanı Ulusal Mali Yardım Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir

National Fund -NF

National IPA
Coordinator NIPAC
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national labour
courts

ulusal iş
mahkemeleri

national labour law

ulusal çalışma
mevzuatı

National
Programme for the
Adoption of the
Acquis (NPAA)

Avrupa Birliği
Müktesebatının
Üstlenilmesine
İlişkin Ulusal
Program

national public
contribution

ulusal katkı payı

national
qualifications
framework

ulusal yeterlilikler
çerçevesi

national
qualifications
system

ulusal yeterlilik
sistemi

national recovery
procedures

fonların geri
çekilmesinde
işletilen ulusal
usuller

national rural
development
strategy

ulusal kırsal
kalkınma stratejisi

national
trade union
confederations

ulusal sendika
konfederasyonları

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Usulsüzlüğün türü ve önemi
 Açık ve adil rekabet ilkesini etkileyecek bilgilerin ifşası
 Gizli çıkar çatışması
 İhaleye katılanla uyuşmazlık
nature and gravity
of the irregularity

usulsüzlüğün türü
ve önemi

 Temin edilen ekipmanın/materyalin düzgün kullanılmaması
Kıdemli Program Yetkilisi veya Bakanlık/Ajans personeli ile
uyuşmazlık
 İlerleme raporlarında, girdilerin kullanımı ve uygulanan
faaliyetlere ilişkin olarak yanlış veya hatalı bilgiler verilmesi
 Çalışma günlerinin sayısına ilişkin yanlış veya hatalı bilgilerin
bulunduğu zaman çizelgeleri sunulması
 Yanlış veya hatalı faturalar sunulması
 Miktarlara ilişkin yanlış veya hatalı geçici/nihai mali rapor
sunulması

NEET (neither in
education nor in
employment)
negotiated
procedure

ne eğitimde ne
istihdamda olan
nüfus

müzakere usulü

İhale duyurusu olmaksızın yürütülen bir usul. Sözleşme Makamı tercih
ettiği aday veya adaylarla istişarede bulunur ve bunlardan biri veya bir
kaçı ile sözleşme koşullarını görüşür. Bu usul istisnai olarak ve kabul
edilebilir gerekçeli durumlarda uygulanır.
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non-accelerating
inflation rate of
unemployment

doğal işsizlik oranı

non-discrimination
principle

ayrımcılık yapmama
prensibi

non-formal
education

yaygın eğitim

non-governmental
organization
(NGO)

sivil toplum
kuruluşu

Non-Key Expert NKE

Kilit Olmayan
Uzman - KOU

non-profit
organization

kar amacı
gütmeyen kuruluş

non-standard
employment

standart olmayan
işsizlik

Notification Letter

bildirim yazısı

qualified majority
voting

nitelikli çoğunluk
oyu

NUTS
(Nomenclature des
unites territoriales
statistics)

İstatistiki
Bölge Birimleri
Sınıflandırması

NUTS II Regions

İBBS II bölgesi/
NUTS II Bölgesi

objective

hedef

Objectively
Verifiable Indicator
- OVI

Nesnel olarak
Doğrulanabilir
Göstergeler

occupatianal
health

iş sağlığı

occupational
accident and
disease

iş kazası ve
hastalığı

occupational
health and safety

iş sağlığı ve
güvenliği

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Projenin belirli bir faaliyeti için görev alan kıdemli/kıdemsiz ve uzun/
kısa süreli uzman

Sözleşme Makamı, ihale tekliflerin geçerlilik tarihi sona ermeden ve
onaylanmış değerlendirme raporunu dikkate alarak, ihaleyi kazanan
başarılı firmayı yazılı olarak bilgilendirir. Bu bilgilendirme bildirim yazısı
ile yapılır.

Bakanlar Kurulu Kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması,
geliştirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması,
bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği
Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri
tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistikî Bölge Birimleri
Sınıflaması tanımlanmıştır. Bu sınıflamaya göre istatistikî açıdan Türkiye
12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey 2 Bölgesine ayrılmıştır. Bu ayrım bir idari
sınıflama olmayıp istatistikî bir sınıflamadır. 5449 sayılı Kanun gereğince
Kalkınma Ajansları Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmaktadır.

Nesnel Olarak Doğrulanabilen Göstergeler mantıksal çerçeve
hiyerarşisinin her bir seviyesinde hedeflere ulaşılmış olup olmadığını
gösteren ölçülebilir göstergelerdir. Nesnel Olarak Doğrulanabilir
Göstergeler uygun bir izleme sisteminin tasarlanması için temel sağlar.
“Nesnel olarak doğrulanabilir”, aynı göstergeleri ölçen farklı kişilerin
aynı ölçümleri elde edeceği anlamına gelir.
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occupational
mobility

iş hareketliliği

occupational safety

iş güvenliği

on the spot
check/control/
verification

yerinde kontrol

open call (for
tenders)

sürekli açık teklif
çağrısı

open education

açık öğretim

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Beyan edilen bilgilerin doğruluğunu, ilgili kurumda kontrol etme/
doğrulama faaliyeti

open method of
coordination

açık koordinasyon
yöntemi

Lizbon antlaşmasına göre yasal düzenlemenin oluşması için iki usulle
kararların alınması şarttır. Olağan yasama usulü ile özel yasama
usulü. Olağan yasama usulü Konseyin ve Parlamentonun sürece eşit
katılımını sağlarken özel yasama usulünde biri diğerine göre daha
baskındır. Hangi alanlarda hangi usulün kullanılacağı antlaşmada yer
almaktadır. Açık Koordinasyon Yöntemindeki (AKY) en önemli ayrıntı
Lizbon antlaşmasında yer alan usullerle alınan kararlar üye ülkeler
arasında bağlayıcılık sağlarken Açık koordinasyon yöntemi ile alınan
kararların üye devletler tarafından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
Açık koordinasyon yöntemine göre önce kısa, orta ve uzun dönem
hedefler belirlenir, bu hedefler somut verilerle tespit edilir daha sonra
bölgesel ve ulusal politikaya dönüştürülerek bu politikalar Komisyon
tarafından izlenir ve değerlendirilir.

open procedure

açık usul

Açık usul uygulanan ihalelerde ilgili tüm ekonomik aktörler ihaleye
girebilir.

operating costs

işletim giderleri

Operating
Structure - OS

Program Otoritesi

Operation
Beneficiary

Operasyon
Faydalanıcısı

Operation
Coordination Unit
(OCU)

Operasyon
Koordinasyon
Birimi (OKB)

Operation
Identification
Sheet - OIS

Operasyon
Tanımlama Belgesi
-OTB

operational
agreement

operasyonel
anlaşma

opt-out

dışında kalmayı
tercih etmek

outsourcing

dışarıdan hizmet
almak

IPA Uygulama Tüzüğü’ne göre, herbir IPA Programı bileşeni altındaki
mali yardımın yönetimine ve uygulanmasına yönelik bir Program
Otoritesi bulunmalıdır. Program Otoritesi, faydalanıcı ülkenin kamu
idaresi bünyesinde tek bir kurum olabileceği gibi, birkaç kurumun
bir araya gelmesinden de oluşabilir. Program Otoritesi; ilgili bileşenin
Operasyonel Programı’nın, sağlam mali yönetim ilkelerine göre uygun
bir şekilde yönetiminden ve uygulanmasından sorumludur.

Operasyonların hazırlanması, sunumu ve onaylanması için geliştirilen
kilit araçtır. Şartname,operasyonel tanımlama belgesinden elde edilir.
Operasyonel Programlar altındaki tüm projeler için hazırlanması
zorunludur. Her operasyonel tanımlama belgesi (OTB) bir ya da birden
çok sözleşmeyi kapsar.

Kurum veya şirket içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan ücret
karşılığında tedarik edilmesidir.
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overhead

genel idari gider

overhead budget

genel idari gider
bütçesi

over-skilling

fazla beceri düzeyi

overtime

fazla mesai

PADOR - Potential
Application Data
Online Registration

Potansiyel Başvuru
Verileri Online Kayıt

parental leave

ebeveyn izni

participation

katılım

part-time
employment

kısmi süreli
istihdam

part-time work

kısmi süreli çalışma

passive labour
market policies

pasif işgücü
piyasası politikaları

pay

ödeme

payment
application

ödeme başvurusu

payment of the
final balance

nihai ödeme

payment request

ödeme talebi

TÜRKÇE AÇIKLAMA
İş sektöründe genel idari gider, bir işletmenin faaliyet göstermesi ile
ortaya çıkan giderlerdir. “Faaliyet giderleri” olarak da bilinmektedir.
Genel idari giderler, işletme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken
harcamalardır.

emsal
değerlendirmesi

Emsal değerlendirmeleri için belli bir alanda, ki bu çoğu zaman dar bir
alandır, tarafsız değerlendirme yapabilecek bir uzmanlar topluluğunun
varlığı gerekir. Emsal değerlendirmeleri sayesinde ele alınan bir konu
açıkça tartışılabilir ve karşılıklı öğrenme ortama yaratılabilir. Emsal
değerlendirmeleri neticesinde iyi uygulamalar öğrenilebilir ve konu
hakkında bilgi sahibi olan kişilerden geri bildirim alınabilir.

per diem

harcirah

Bireylerin kendi kaldıkları yer dışına gittiklerinde aldıkları sabit resmi
ödemeler. En son harcırah oranları için:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/
per_diems/index_en.htm

period

süre

Süre, başlangıç noktası olarak seçilen eylem veya etkinlikten sonraki
gün başlar. Sürenin son günü bir iş gününe denk gelmiyorsa, o zaman
süre bir sonraki ilk iş gününün bitiminde sona erer.

PHARE Programme

PHARE Programı

Phare programı, SAPARD ve ISPA ile birlikte, Avrupa Birliği’nin aday
ülkelere katılım öncesi yaptığı üç finansal yardım ögesinden biridir. Bu
yardım programı, birliğe katılmaya aday Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde
komünist rejimlerin yıkılmasının ardından, bu ülkelerin ekonomilerini
yeniden yapılandırma çabalarını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.

PIM - Programme
Implementation
Manual

Program Uygulama
Rehberi

Program Uygulama Rehberinin amacı Kıdemli Program Görevlilerinin
IPA/DIS kapsamı altında sahip oldukları sorumlulukları yerine
getirmelerinde onlara destek sağlamaktır

peer review
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PIN - Prior
Information Notice

Ön Bilgilendirme
Duyurusu

PISA - Programme
for International
Student
Assessment

PISA -Uluslararası
Öğrenci
Değerlendirme
Programı

picket

grev gözcüsü

pilot projects

pilot projeler

policy areas

politika alanları

Portability of social
security rights

Sosyal güvenlik
hakların
taşınabilirliği

portability of
supplementary
pension

tamamlayıcı
emeklilik sisteminin
taşınabilirliği

positive action

positif eylem

posted workers

Avrupa Birliği’ne
üye vatandaşı
olduğu devlet
haricinde) yurt
dışında görevli
çalışan

poverty gap

yoksulluk boşluğu

poverty in rotation

nöbetleşe yoksulluk

poverty line

yoksulluk sınırı

poverty trap

yoksulluk tuzağı

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA,
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık
dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları
bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma projesidir.PISA’nın temel
amacı, gençlerimizi daha iyi tanımak; onların öğrenme isteklerini,
derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini
daha açık bir biçimde ortaya koymaktır.

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan Zirvede tam üyeliğe
adaylığımız tescil edilerek Avrupa Birliği ile uzun bir geçmişi bulunan
ilişkilerimizde yeni bir dönem başlamıştır. 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel
Zirvesi, AB-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştur. Zirvede
Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim
2005 tarihinde müzakerelere başlanması önerilmiştir. Önerilen tarihte
katılım müzakerelerine başlanmış olup, müktesebat uyum çalışmaları
halen devam etmektedir

pre-accession

katılım öncesi

preference

tercih

pre-financing

ön-finansman

pre-primary school

okulöncesi eğitim

price schedule

fiyat tablosu

Toplam fiyatların kırılımı da dahil olmak üzere, yüklenici tarafından
ihalede sunulmuş olan, gerektiği şekilde düzeltilmiş ve birim fiyat
sözleşmesinin bir parçasını oluşturan eksiksiz fiyat tablosu.

AB hukukunun
birincil kaynakları

Birincil kaynaklar, Topluluğu kuran antlaşmalar (AKÇT Antlaşması, AET
Antlaşması, AAET Antlaşması) ve bunların ekleri ile bu antlaşmaları
değiştiren antlaşmalar (Maastricht, Amsterdam ve Nice Antlaşmaları)
ve Tek Avrupa Senedidir. Bunlar topluluğun Anayasası olarak da kabul
edilir. Yazılı olan ve olmayan genel hukuk ilkeleri , üye ülkelerin topluluğa
katılma antlaşmaları da birincil hukuk (primary law) kaynaklarıdır.

primary legal
sources of the EU

Aktivite ya da proje başlamadan önce nakit akışının sağlanması.
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principle of
horizontal direct
effect

doğrudan yatay etki
prensibi

Ulusal hukuka geçişi sağlanan bir Topluluk Hukuku normunun, özel ve
tüzel kişiler lehine haklar doğurması ve hak sahiplerinin ulusal yargı
organlarında bu normları talep edebilmesi, “doğrudan etki prensibi”
olarak adlandırılır. Kişiye doğan bu hak devlete karşı öne sürülebiliyorsa
“dikey etki”, bireylerin arasında hak doğuruyorsa “yatay etki” olarak
adlandırılır.

prioritisation

önceliklendirme

Yapılması gerekenlerin önem sırasına göre sıraya konulması faaliyeti.

priority axis

öncelik ekseni

İKG OP’nin öncelikli hedefi, Türkiye’nin etkin bir şekilde işleyen bir işgücü
piyasasına sahip olmasıdır. Bunu başarabilmek için eğitim ve istihdam
arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve iş piyasasına erişimde güçlük
çeken dezavantajlı kişilerin istihdama kazandırılmasının sağlanması
hedeflenmektedir. Bu nedenle programın öncelikleri belirlenmiş ve
her bir öncelik veya müdahale alanına öncelik ekseni ismi verilmiştir.

privatization

özelleştirme

probative value

ispat değeri

Bir kanıtın önemini ortaya koyma açısından yeterince faydalı olan bir
özellik

procurement

ihale

Yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale
onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler

procurement plan

ihale planı

Önceden tanımlanmış malları, inşaat işleri veya hizmetleri sunacak
olan uygun yüklenicinin belirlenmesi ve sözleşmenin imzalanması için
Sözleşme Makamı tarafından uygulanan plan.

procurement
procedure

ihale usulü

Yürütülen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, aşağıdaki ihale
usullerinden biri uygulanır:
 Tek İhale (Single Tender)
-Uluslararası Açık İhale
(International Open Tender)
 Yerel Açık İhale (Local Open Tender)
 Uluslararası Mahdut İhale (International Restricted Tender)

producer group

üretici grubu

professional
qualification

mesleki nitelik

profit

kar

Programme
Accreditation
Officer

Programme
Implementation
Manual - PIM

Bir mesleğin veya işin yapılması için sahip olunması gereken özellik.

Program
Yetkilendirme
Görevlisi

Program Yetkilendirme Görevlisi, Merkezi Finans ve İhale Birimine veya
bir Uygulama Birimine başkanlık eden ulusal idarenin bir görevlisidir.
Program Yetkilendirme Görevlisi Merkezi Finans ve İhale Biriminin/
Uygulama Biriminin faaliyetlerinden ve IPA Uygulama Tüzüğünün 28.
maddesi uyarınca IPA I. Bileşeni kapsamında uygulanacak projelerin
mali yönetiminin sağlıklı bir şekilde yapılmasından sorumludur.
Program Yetkilendirme Görevlisi, sorumluluklarını yerine getirmek
amacıyla, Kıdemli Program Görevlilerinin teknik uygulamasını gözetir.

Program Uygulama
Rehberi

Program Uygulama Rehberi aktörleri, bu aktörlerin sorumlulukları
ve içinde çalışacakları yasal çerçevenin bir özetini sağlar. Kıdemli
Program Görevlisi tarafından üstlenilecek farklı faaliyetleri açıklar (NE
yapılacak) ve program çerçevesinde bu faaliyetlerin üstlenilmesinden
KİM sorumludur. Program Uygulama Rehberi aynı zamanda Yürütme
Komitesinden Sektörel İzleme Komitelerine, değerlendirme süreçlerine
kadar genel yönetim ve denetim sistemini açıklar.
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Program İşletim Rehberi Program Uygulama Rehberini destekler.
Talimatlar, kontrol listeleri, standart formatlar, vb. dahil olmak üzere
faaliyetlerin tamamının NASIL yürütüleceğine dair ayrıntılı bir rehberler
setinden oluşur.

Programme
Operational Guide
- POG
progress report

ilerleme raporu

project

proje

Destekten yararlanmak üzere sunulan, belli bir amaca odaklanmış,
bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler
bütünüdür.
Proje döngüsü, bir projenin yönetiminin farklı aşamalarının sırasını
temsil eder;
 Hedeflerin ve önceliklerin tanımlanması anlamına gelen
programlama ile başlar

project cycle

proje döngüsü

 Bu, belirlenmiş hedeflerin ve önceliklerin elde edilmesini
amaçlayan faaliyetler anlamına gelen proje fikirlerinin
belirlenmesine yol açar
 Ardından, fikirlerin değerlendirildiği ve en değerli olanların
yapılandırıldığı formülasyon aşaması gelir: ihtiyaç duyulan
kaynaklar, faaliyetler ve beklenen sonuçlar belirlenir
 Mali kararlar alınır: Evet, projeye fon sağlanacaktır
 Son olarak proje uygulamaya konur
 En sonunda belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını ve bunun
makul bir süre içinde ve makul miktarda kaynakla yapılıp
yapılmadığını görmek için proje değerlendirilir

Project Cycle
Management - PCM

Proje Yönetimi
Döngüsü

Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların
hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir
yöntem ve sistematik bütünüdür.
Proje Fişi:
 Uygulanacak alt projelerin ve ilişkili araçların (Teknik Yardım,
Eşleştirme, Satın Alma, Yapım ve Hibe) türünü tanımlayan,
 Projenin hedeflerini tanımlayan,

project fiche

proje fişi

 İlgili sektördeki mevcut durumu açıklayan ve projenin ele
almayı hedeflediği sorunları saptayan,
 Projeyi ve bileşenlerini açıklayan,
 Uygulanacak faaliyetleri belirleyen,
 Kurumsal çerçeveyi ve proje yönetim yapısını tanımlayan,
 Girdi ihtiyaçlarını ve ilgili bütçeyi belirleyen, teknik bir
belgedir.

project manager

proje yöneticisi

project pipeline

proje havuzu

promotion

teşvik

proof of
employment

istihdam kanıtı

proportionality

ölçülülük

Sözleşme Makamı adına projenin uygulanmasını izlemekle sorumlu kişi.
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proportionality
principle

ölçülülük ilkesi

protective
equipment

koruyucu ekipman

province

il

provision

hüküm

provisional
acceptance

geçici kabul

Provisional
Acceptance
Certificate

Geçici Kabul
Sertifikası

provisional sum

yedek akçe

public education
center

halk eğitim merkezi

public expenditure

kamu harcamaları

public health

kamu sağlığı

TÜRKÇE AÇIKLAMA
Ölçülülük ilkesi, korunan iki hak arasındaki çatışma durumunda yorum
ilkesi olarak da kullanılmaktadır. Kamu gücünü sınırlayarak temel hak
ve özgürlükleri güvence altına alma amacı taşıyan ölçülülük ilkesi
çerçevesinde bir denetimde, izlenen bir amaca ulaşmak için kullanılan
aracın bir değer ölçüsüne göre değerlendirilmesi yapılır. Ölçülülük
ilkesinin, üç alt ilkeden oluştuğu genel olarak kabul gören bir görüştür.
Bunlar elverişlilik, gereklilik ve dar anlamda ölçülülük olarak da
adlandırılan orantılılıktır.

Bir antlaşma, sözleşme,mukavele, senetteki madde, ibare ya da koşul
veya belli bir koşulu, hususu, dolaylı anlatımı ya da şartı açıklayan kural.

Sözleşmede yer alan, bir Denetmenin talimatıyla işlerin tamamlanması
ya da malların, araçların, tesis ya da hizmetlerin veya yükümlülüklerin
yerine getirilmesi için kullanılan, kısmen ya da tamamen kullanılabilen,
ya da hiç kullanılmayan miktar.

kamu ihale kanunu
ve usulleri

Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri
belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda
imzalanacak sözleşmelere ilişkin hükümler getirmektedir. Kamu İhale
Kanunu ve Kamu İhale Sözlemleri Kanunu’nun uygulamalarına yönelik
ikincil mevzuatı oluşturmak, standart dokümanlar ve formlar aracılığı ile
kamu alımları sürecinde koordinasyonu sağlamak, Kamu İhale Bülteni’ni
yayınlamak, ihale sürecine ilişkin itirazen şikayetleri incelemek Kamu
İhale Kurumu’nun yetkilerindendir.

publicity
requirements

tanıtım
gereklilikleri

Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen tanınırlık / görünürlük
gerekliliklerinin ana amaçları:
 Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan fonun rolünün
vurgulanması
 Avrupa Komisyonu tarafından ortak fon sağlanan faaliyetlerle
ilgili kamuoyundaki bilincin yükseltilmesi ve şeffaflığın
artırılması
 Var olan finansman olanakları hakkında muhtemel
faydalanıcıların bilgilendirilmesi

qualification

nitelik

quality of life

hayat kalitesi

quality of work

çalışma kalitesi

quantified target
indicator

nicel hedef
göstergeleri

public
procurement law
and procedures

Göstergeler, değişikliği ortaya koyan bilgiler ihtiva eder. Göstergeler
nicel, nitel veya değişkendir. Göstergeler, belirli bir bağlamda istenilen
değişikliklere ilişkin değişimi, ilerlemeyi ve gelişimi algılamamızı sağlar.
Nicel göstergeler miktara ilişkin ölçümleri verir.
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quarterly progress
report

üç aylık ilerleme
raporu

racism and
xenophobia

ırkçılık ve yabancı
düşmanlığı

rebate

bazı AB ülkelerinin
belirli alanlarda hak
kazandıkları istisnai
uygulamalar

receipted invoices

teslim alınan
faturalar

Recommendations
Regulation

Tavsiyelere İlişkin
Düzenleme

reconciliation
procedure

hesap mutabakatı
usulleri

İlgili hesapların destekleyici dokümanların çeşitli prosedürler yoluyla
eşleştirilmesi (örn: sözleşme, fatura, banka dekontu)

recovery of funds

fonların geri
çekilmesi

Bkz. Issuance of a recovery order

recruit

işe alım

redeployment of
workers

ihtiyaç fazlası
işgücüne/çalışana
sahip olma durumu

redundancy

ihtiyaç fazlası

refugee

mülteci

regional and
horizontal policy

bölgesel ve yatay
politika

regional disparities
in labour force
participation

işgücü katılımında
bölgesel farklılıklar

Regional Needs
Analyis

Bölgesel İhtiyaç
Analizi

regional policy

bölgesel politika

regionalism

bölgesellik

registered
employment

kayıtlı istihdam

re-grant

bir hibenin belirli
bir kısmının
tekrar hibe olarak
verilmesi

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Bir kuruluş dahilinde ihtiyaç fazlası işgücü söz konusu ise, bu kuruluşun
bazı çalışanları, görevlerine ihtiyaç kalmadığından veya kurum
kendilerine ödeme yapamadığından işten çıkarılır.

AB bölgesel ve yatay programları incelenmiştir, buna göre kendi
ekonomik ve sosyo-politik faaliyetlerinin beş geniş alanında politikalarını
desteklemek ve tamamlamak için AB Üye Ülkeleri tarafından koyulan
hedefler, kullanılan yöntemler ve alınan önlemler: bölgesel kalkınma,
sosyal gelişme, vergilendirme, rekabet ve çevrenin korunmasıdır.
Tüm bu ortak politikalar, gümrük birliği ve ortak pazar evresinde
oluşturulmuştur, ekonomik ve parasal birlik ve siyasi entegrasyon
evreleri için konulan yüksek hedefleri daha da ileri götürmek için sürekli
geliştirilmektedir.

Bölgesel İhtiyaç Analizi, bir konu ile ilgili olarak bölgesel olarak
saptanan ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların boyutlarını saptar.
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regulation

düzenleme

reimbursement of
expenses

marsafların geri
ödenmesi

relative poverty
rate

göreli yoksulluk
oranı

relevance criteria

ilgililik ölçütü

İlgililik ölçütü, belirtilen hedeflerin belirlenen sorunları ne dereceye
kadar doğru şekilde çözüme kavuşturduğunu veya gerçek ihtiyaçlar
ile proje tasarımının uygunluğunu değerlendirmek içindir

relevant
stakeholders

ilgili paydaşlar

Bir projeden çıkar sağlayan kişi, grup veya kuruluş.

remedies for
infringements of
EC law

Avrupa Toplulukları
hukuku ihlallerine
ilişkin çözümler

remuneration

ödenen bedel

representativeness

temsil

residence right

ikamet etme hakkı

resident twinning
advisor

yerleşik eşleşme
danışmanı

resolution

İlke kararı

restricted
procedure

kısıtlı usul

restructuring

yeniden yapılanma

resulting rate

sonuçlanma oranı

retirement

emeklilik

retroactive

geriye dönük

revenue
generating
infrastructure

gelir getiren altyapı

MFİB ile imzalanan sözleşme uyarınca uygun olan ve ödenen giderler
(seyahat giderleri, günlük harcırahlar, tercüme giderleri, kayıt ücretleri,
vb.)

İhale çağrısına, tüm ekonomik aktörlerin ilgi gösterebileceği ancak
sadece seçim kriterlerine uyan firmaların katılabildiği ihale türüdür.
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IPA nın 4. Bileşeni olan “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı” dahilinde “Kadın İstihdamının Desteklenmesi, Yenilikçi
Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki, Kadın İstihdamının Desteklenmesi,
Genç İstihdamının Desteklenmesi ve Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma
Oranlarının Arttırılması” operasyonları kapsamında yürütülmekte olan
ve ilerleyen dönemde yürütülmeye başlanacak olan hibe projelerinin
etkin biçimde izlenebilmesi ve hibe faydalanıcılarının teknik yardım ve
desteğe etkili bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla Valiliğimiz nezdinde bir
Bölgesel Hibe İzleme ve Teknik Yardım Ekibi (BHYİTYE)’nin kurulması
öngörülmektedir.
İzleme ekibi aşağıdaki yetki ve sorumluluklara sahip olacaktır.

RGMTTs - Regional
Grant Monitoring
Technical
Assistance Teams

Bölgesel Hibe
İzleme ve Teknik
Yardım Ekipleri
(BHİTYE)

Right of initiative

inisiyatif kullanma
hakkı

right to strike

grev hakkı

right to work

çalışma hakkı

risk assesment

risk
değerlendirmesi

risk identification,
assessment and
management

risk tanımlama,
değerlendirme ve
yönetme

risk management

risk yönetimi

risk mitigation
activities

risk azaltma
faaliyetleri

risk table

risk tablosu

roadmap

yol haritası

 İKG altındaki hibe programlarının bölgede etkin şekilde
duyurulmasını koordine etmek
 Hibe başvurusunda bulunabilecek potansiyel hibe başvuru
sahiplerinin veri tabanını oluşturmak ve bunu güncel halde
tutmak
 Potansiyel hibe başvuru sahipleri arasında, bölgesel düzeyde
ortaklıklar kurulmasını teşvik etmek
 Hibe faydalanıcıları ile yerel düzeyde diğer ilgili aktörler
arasındaki iletişimi takip etmek ve buna önayak olmak
 Gerekli bilgi ve başvuru paketlerini potansiyel hibe başvuru
sahiplerine temin etmek
 Hibe başvuru formlarını doldurulması hakkında başvuru
yapabilecek kurumlara yönelik eğitim programları hazırlamak
ve uygulamak
 Bölgesel izleme planlarını tasarlamak
 Proje yürütücüsü kurumların bilgisayar ve internet tabanlı
izleme bilgi sistemini(MIS) kullanmalarına yardımcı olmak
 Proje
yürütücüsü
kurumların,
projeleri
kapsamında
yapacakları mal ve hizmet alımlarının Ab ihale usullerine
uygunluğunu denetlemek
 Proje ile ilgili risk değerlendirmelerini yapmak ve riskli
projelere nokta kontrollerinde bulunmak ve bunu raporlamak
 Proje yürütücüsü kurumlardan gelen raporları ve önerileri
incelemek ve ilgili kontrol listelerini doldurmak
 Özellikle harcamalar konusunda bizzat tespit edilebilecek ya
da kendilerine raporlanacak usulsüzlük ve uygunsuzlukları
takip etmek
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Roma citizens

Roman vatandaşlar

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Mal alımı sözleşmesi kapsamında satın alınan tüm mallar ve ekipmanlar
aşağıda belirtilen ülkeler menşeli olmalıdır:
AB Üye ülkeleri;

rule of origin

menşe kuralı

AB Aday Ülkeler –Hırvatistan, Türkiye, Eski Yugoslav Makedonya
Cumhuriyeti
MEDA Ülkeleri – Cezayir, Mısır, Gazze ve Batı Şeria, İsrail, Ürdün,
Lübnan, Fas, Suriye, Tunus
Potansiyel AB Adayı Ülkeleri – Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan,
Karadağ
Menşe kuralında esas olan üretimin yapıldığı ülkedir. Örneğin, satın
alacağınız bir bilgisayar Japon ya da Çin markası olabilir, ancak bir AB
ülkesinde üretilmişse bu menşe kuralına uygundur; tam tersi durumda
ise uygun olmaz.
Aynı kurallar hizmet sözleşmelerindeki alt yüklenicilerin satın aldığı mal
ve ekipman için de geçerlidir.
Birim fiyatı 5.000 Avronun üzerinde olan alımlarda, satınalımın
uygunluğunu kanıtlamak için menşei belgesi ibrazı zorunludur. Bu
kapsamda, tedarikçi aşağıdakileri sağlamak zorundadır:
 Malların şartlı kabulü olduğunda ya da ilk fatura ibraz
edildiğinde menşe sertifikası sunulmalıdır.
 Yerel Sanayi Üretimi söz konusu olduğunda Yerli Malı Belgesi
sunulmalıdır.

rural development

kırsal kalkınma

Safety

emniyet

sanctions

yaptırım

SAR - Sectoral
Annual Reports

Sektörel Yıllık
Raporlar

Schengen
Agreement
Convention

Schengen
Anlaşması
Konvansiyonu

seasonal
agricultural worker

mevsimlik tarım
işçisi

seasonal work

mevsimsel işçi

seasonal worker

mevsimlik işçi

secondary legal
sources of the EU

ikincil AB hukuku

secondary school

ortaokul

secondment of an
official

memurun geçici
görevlendirilmesi

Secretariat General
for EU Affairs
(EUSG)

Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği (ABGS)

Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında yürütülen Mali İşbirliği sürecinin
değerlendirildiği rapor

Bunlar tüzük (regulation), yönerge (directive), karar (decision), tavsiye
(recommendation) ve görüş (opinion) olarak sıralamak mümkündür.
Tüzükler genel kapsamlıdır. Doğrudan bütün unsurlarıyla bağlayıcıdır ve
bütün üye devletlerde doğrudan uygulanırlar. Yönergeler bağlayıcıdır.
Sonuçları açısından her üye devleti bağlar ancak şekil ve yöntem
seçimini ulusal makamlara bırakır. Karar, muhatapları için bütün
unsurları ile bağlayıcıdır. § Tavsiye ve görüşler bağlayıcı değildir.
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sectoral agreement

sektörel anlaşma

TÜRKÇE AÇIKLAMA
Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasında imzalanan IPA Çerçeve
Anlaşması veya finansman anlaşmalarında yer almayan hükümleri
düzenleyen belirli bir IPA bileşeni için yapılan anlaşmalardır.
Yıllık raporun temel amacı:
 Çok Yıllı Indikatif Planlama Belgesi ve diğer programlarda
belirlenen
önceliklere
ilişkin
Topluluk
yardımının
uygulanmasındaki ilerlemeyi izlemek;

sectoral annual
implementation
report

sektörel yıllık
uygulama raporu

sectoral approach

sektörel yaklaşım

sectoral final
report

sektörel nihai rapor

Sektörel İzleme Toplantısı neticesinde hazırlanan rapor (Bkz. Sektörel
İzleme Toplantısı)

sektörel izleme
komitesi

IPA Programı bileşenleri altında kurulan Sektörel İzleme Komiteleri, IPA
İzleme Komitesi’ne yardım eder. Gerektiğinde sivil toplum temsilcileri
de Sektörel İzleme Komiteleri’ne dahil edilebilir. Her bir Sektörel İzleme
Komitesi, ilgili olduğu program ve faaliyetlerin uygulanmasının etkinliğine
ve kalitesine; her bir bileşen için öngörülen özel hükümlere ve ilişkili
sektörel ve/veya finansman anlaşmasına göre yapılandırılır. Sektörel
İzleme Komitesi, Avrupa Komisyonu’na, Ulusal IPA Koordinatörü’ne ve
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’ne, program hedeflerinin başarılmasını
ve yardımların etkinliğinin artırılmasını sağlamaya yönelik, düzeltici
önlem ve kararlar için önerilerde bulunabilir. Sektörel İzleme Komiteleri,
IPA İzleme Komitesi’ne rapor verir. Programların uygulanmasında
kaydedilen ilerlemeler ve Denetim Otoritesi, Ulusal Yetkilendirme
Görevlisi veya Yetkili Akreditasyon Görevlisi tarafından ifade edilen,
yönetim ve kontrol sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmeler
hakkında IPA İzleme Komitesi’ne bilgi verir.

segregation of
duties

görevler ayrılığı

Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak
için faaliyetler ile karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevlerinin personel arasında
paylaştırılmasıdır. Bu ilkenin uygulanması için her faaliyet, karar veya
işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri
farklı kişilere verilmelidir

self-employed
person

kendi işinde çalışan

self-employment

kendi işinde
istihdam

Senior Labour
Inspectors’
Committee

Kıdemli Çalışma
Müfettişleri
Komitesi

sectoral
monitoring
committee

Senior Programme
Officer - SPO

Kıdemli Program
Görevlisi

 IPA kapsamındaki Topluluk yardımının mali uygulamasını
değerlendirmek; Rapor tüm IPA bileşenleri kapsamında
hazırlanan yıllık Sektörel raporların sentezini sunar ve Avrupa
Komisyonu ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine sunulmadan
önce gözden geçirilmek üzere IPA İzleme Komitesine sunulur.

Kıdemli Program Görevlisi, Merkezi Finans ve İhale Biriminin idari
ve mali uygulamadan sorumlu olduğu durumlarda IPA projelerinin
teknik uygulamasından sorumlu, ulusal idare içindeki icracı bakanlık/
kurumun bir görevlisidir. Kıdemli Program Görevlisi, siyasi seviyede
rapor vermesine ve ilgili müdürlükler/birimler/bölümlerdeki proje
faaliyetlerinin koordine edilmesine olanak tanıyan uygun bir pozisyona
sahip olacaktır. Bununla birlikte, Bakanlık/Kurumların her birinin o
Bakanlığın yönetim kültürüne uyan Kıdemli Program Görevlisi seviyesine
karar vermesi doğru olabilir. Kıdemli Program Görevlisi, belgelerin
onaylanması hakkı da dahil olmak üzere, sorumluluklarının bir kısmını
en çok iki görevliye devredebilir.
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Senior
Representative
of Operation
Beneficiary - SROB

Operasyon
Faydalanıcısının
Kıdemli Yöneticisi

sensitive functions

hassas görevler

sensitive post
management

hassas mevkii
yönetimi

service

hizmet

Somut bir ürün veya sonuç üretmeyen yararlı çalışmalar, örneğin üretimi
ya da dağıtımı destekleyen iş fonksiyonlarından herhangi birinin yerine
getirilmesi

Service Contract

Hizmet Sözleşmesi

Teknik destek ya da araştırma gibi hizmetlerin sağlanması için hizmet
sunucu ile Sözleşme Makamı arasında yapılan anlaşma.

service provider

hizmet sunucusu

Hizmet sağlayan gerçek veya tüzel
konsorsiyum.

services

hizmetler

Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından yapılması gereken faaliyetler
örneğin teknik destek, araştırma, eğitim, tasarım vb. faaliyetler.

shadow economy

gölge ekonomi

shared
management

paylaşılan yönetim

shift work

vardiyalı çalışma

sickness benefit

hastalık ödeneği

Faydalanıcı kurum tarafından tayin edilen ve faydalanıcı kurum adına
proje/operasyon için onay makamı olarak hareket eden yetkili kişi.

kişi yada bunlardan oluşan

In the post 2013 period, the aim is to improve the clarity of programme
objectives and transparency of rules, to enhance harmonisation
of rules across programmes, and to introduce a series of specific
practical simplification measures (in the form of simplified costs
options and proportionate control measures that provide reasonable
assurance at a reasonable cost) to ensure light and speedy
administration of EU funded programmes. Simplified cost options
provide possibilities to reduce the burden associated with
financial management, control and audit. There are three main reasons
for introducing simplified costs options: to reduce the volume of data
received from beneficiaries; to reduce the time needed to assess
reports and authorise the payment; to ease the management of grants.

simplified cost
option

Single European
Act

Avrupa Tek Senedi

Single European
Market

Tek Avrupa Pazarı

site

şantiye

site visit

uygulama yeri
ziyareti

skill

beceri

skill gap

beceri açığı

skill mismatch

beceri uyumsuzluğu

skill shortage

beceri noksanlığı

skilled labour

nitelikli işgücü

Sözleşme Makamı tarafından sağlanacak ve inşaat işinin yapılacağı yer
ya da şantiyenin bir parçası olarak Sözleşmede belirtilen diğer yerler.
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small and mediumsized enterprise

küçük ve orta
ölçekli işletme

social acquis

sosyal kazanım

social action
programme

sosyal eylem
programı

social assistance

sosyal yardım

social care

sosyal bakım

Social Chapter
(Social Charter)

Sosyal Fasıl (Sosyal
Şartı)

social cohesion

sosyal uyum

social competences

sosyal yetkinlikler

social dialogue

sosyal diyalog

social dimension

sosyal boyut

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Ekonomik faaliyetin iki tarafını (işçi ve işveren) temsil eden sosyal
taraf örgütlenmeleri tarafından yürütülen tartışmalar, müzakereler,
görüşmeler ve ortak faaliyetlerin tümü sosyal diyalogu oluşturmaktadır.
Sosyal diyalogun iki temel biçimi vardır: işveren örgütleri ve işçi
sendikaları arasındaki iki taraflı diyalog ve sosyal taraflarla kamu
yetkilileri arasında karşılıklı etkileşimi de içeren üç taraflı diyalog.

social exclusion

sosyal dışlanma

Sosyal dışlanma toplumsal düzeyde, yetersiz sosyal uyumu ve
bütünleşmeyi ifade ederken; bireysel düzeyde ise toplumdaki sosyal
aktivitelerde yer alma yetersizliği ile anlamlı sosyal ilişkiler kuramamayı
kapsamaktadır. Sosyal dışlanmanın genel kabul görmüş bir tanımı
mevcut değildir. Genel olarak sosyal dışlanmayı, bireyin toplumla
bütünleşmesini sağlayan sivil, politik, ekonomik ve sosyal haklara
bazı kişi ve grupların ulaşamaması süreçleri olarak tanımlayabiliriz.
Sosyal dışlanmayı bir süreç olarak tanımlamak katı tanımlamaları
engellediği gibi zamanla değişen durumları göz önünde bulundurmayı
da gerektirmektedir.

social
fragmentation/
disintegration

sosyal bölümlenme

Sosyal bölümlenme, geleneksel sosyal destek sistemlerinin bozulması
ve çökmesi sonucunda bir toplumun zamanla zayıflaması ve dağılması
eğilimidir.

social housing

sosyal barınma

social inclusion

sosyal içerme

social inequality

sosyal eşitsizlik

social insurance

sosyal sigorta

social integration

sosyal entegrasyon

social model

sosyal model

Sosyal içerme kavramı, yoksulluğu, marjinalleşmeyi ve diğer yoksunluk
biçimlerini azaltmakla ilgilidir. Toplumsal içerme, politika oluşturmanın
merkezine insanı yerleştirir. Nihai hedefi, insanların fırsatları fark ederek
kendi yaşamlarını iyileştirebilmeleridir. Dünya Bankası’nın sosyal içerme
tanımı şöyledir:“Yoksulluk riskiyle ve toplumsal dışlanmayla karşı
karşıya olanların, ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşama bütünüyle
katılmaları ve içinde yaşadıkları toplumda normal kabuledilen yaşam ve
refah standartlarından yararlanmaları için gereken fırsat ve kaynakları
kazanmalarını sağlayan süreç

Sosyal model, bir ulusun siyasi ekonomisine ilişkin yapısı ile ilgili değer
sistemidir. Genelde, ülke vatandaşlarının refahını etkileyen kamu
politikalarını da kapsar.
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social objectives

sosyal hedefler

social partners

sosyal ortaklar

social platform

sosyal platform

Social Policy
Protocol

Sosyal Politika
Protokolü

social protection

sosyal koruma

social protocol

sosyal protokol

social security

sosyal güvenlik

social security
expenditures

sosyal güvenlik
harcamaları

social security
schemes

sosyal güvenlik
programları

social services

sosyal hizmetler

social skills

sosyal beceriler

social transfer

sosyal transfer

solidarity principle

dayanışma prensibi

TÜRKÇE AÇIKLAMA

düzgün mali
yönetim ilkeleri

Bu prensip; tasarruf, etkililik ve etkinlik prensiplerine atıfta bulunarak
tanımlanır. Operasyonel anlamda, doğrulanabilir hedefler tanımlanır
ve bu hedefler, ölçülebilir performans göstergeleri kullanılarak
izlenir. Böylelikle, kaynak temelli yönetimden sonuç odaklı yönetime
geçiş sağlanır. Kuruluşlar, Komisyon tarafından belirlenmiş rehberler
doğrultusunda öncül ve ardıl değerlendirme yapmak zorundadır.

Special Conditions

Özel Hükümler

Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ihale dosyasının ayrılmaz
bir parçası olup, Genel Hükümlere getirilen değişiklikleri kapsamla
beraber sözleşme, şartnameye ve teknik şartnameye getirilmiş olan
özel şartları belirtir.

special negotiating
body

özel müzakere
kuruluşu

spillover

yayılma etkisi

SROB delegate

SROB vekili

stakeholder

paydaş

standart
employment

standart istihdam

state aid

devlet yardımı

state intervention

devlet müdahalesi

state liability

devletin
yükümlülüğü

steering committee

yönlendirme
komitesi

stereotyping

rol biçme

sound financial
management
principles
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Türkiye’yi gelecekte Yapısal Fonlara katılmaya hazırlayan IPA III-V
arası Bileşenlerin programları çok yıllı Operasyonel Programların
rehberliğinde gerçekleştirilir. Katılım Öncesi Yardım Araçları III. ve IV.
Bileşenleri için Türk Hükümeti Katılım Öncesi Yardım süreci (2007-2013)
boyunca bir Stratejik Uyum Çerçevesi hazırlayacaktır.

strategic
coherence
framework

stratejik uyum
çerçevesi

Strategic
Coherence
Framework
Document

Stratejik Uyum
Çerçeve Belgesi

strategic
coordinator

stratejik
koordinatör

strike

grev

strike action at EU
level

AB düzeyinde grev
eylemi

structural fund

yapısal fon

structural
unemployment

yapısal işsizlik

study contract

araştırma
sözleşmesi

study visit

çalışma ziyareti

subcontracting

alt sözleşme /
taşeronluk

sub-grant

alt-hibe

subordinate actors

bağlı aktörler

successful
Tenderer

başarılı ihale
başvurusu

supervision of
intervention

müdahalenin
gözetimi

supplier

tedarikçi

Ürün tedarik etmeyi teklif eden gerçek veya tüzel kişi, kuruluş veya
bunlardan oluşan bir konsorsiyum yada oluşum.

supply

mal alımı

Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve
hakları ifade eder.

Supply Contract

Mal Alımı
Sözleşmesi

Mal alımı sözleşmeleri; satın alma, leasing, kiralama ve taksitli
satınalma gibi faaliyetleri kapsar. Ürün temini , ve bazı durumlarda,
yerleştirme ve kurulum faaliyeti için yapılan sözleşmeler de mal alımı
sözleşmesi olarak kabul edilir.

supremacy of EC
law

AB mevzuatının
üstünlüğü

Projeler için tespit ve hazırlık çalışmaları, fizibilite çalışmaları, ekonomi
ve piyasa çalışmaları, teknik çalışmalar, değerlendirmeler ve denetimler
gibi konuları kapsayan hizmet sağlayıcı ve Sözleşme Makamı arasında
yapılan hizmet sözleşmesi.

Hibenin, hibe faydalanıcısı tarafından üçüncü taraflara mali destek
olarak yeniden dağıtılması.

İhale usulleri doğrultusunda ihalenin karara bağlanmasıyla ihaleyi
kazanan teklif.
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1083/2006 sayılı/tarihli Tüzük’e göre Avrupa Komisyonu aşağıdaki
durumlarda ödemeleri askıya alır:

suspension of
interim payments

ara ödemelerin
askıya alınması

a)programın yönetim ve kontrol sisteminde, ödemelerin
belgelendirilmesine ilişkin usullerdeki güvenirliği etkileyen ciddi bir
eksiklik varsa ve bunun için düzeltici tedbirler alınmamışsa, ya da
b) belgelenmiş bir harcama beyanı , düzeltilmemiş ciddi bir usulsüzlük
ile bağlantılı ise; ya da
c) Madde 70(1) ve (2) kapsamındaki yükümlülüklere istinaden Üye
Ülkelerin ciddi bir ihlali mevcut ise. Askıya alınma işlemi Üye Ülkelerin
belirtilen usulsüzlük/eksiklikleri gidermek üzere gerekli önlemleri
almalarıyla kaldırılır. “Gerekli önlemlerin Üye Ülkeler tarafından
alınmaması durumunda, Komisyon operasyonel programa olan
desteğini tamamen ya da kısmen iptal etme kararı alabilir.”
Sürdürülebilirlik dış fonlar sona erdikten sonra hedeflerin sürekli
olma olasılığı açısından olumlu sonuçların elde edilip edilmediğinin
değerlendirilmesi içindir. Etki ve sürdürülebilirlik, tüm proje
paydaşlarının sahiplenmesini, politika desteğini ve kurumsal kapasite
ile yönetim becerilerinin olmasını gerektirir

sustainability

sürdürebilirilik

sustainable
development

sürdürülebilir
kalkınma

sympathy strike

destek grevi

systematic
irregularity

sistem kaynaklı
usulsüzlük

Yönetim ve kontrol sistemleri, hesaplamaların doğru yapılmasını ve
bunların mevzuat ve tüzüklerle uygunluk sağlaması için geliştirilir.
Burada meydana gelebilen ve tekrarlanan ciddi hatalar söz konusu
olduğunda sistem kaynaklı usulsüzlüklerden bahsedilir.

TAIB Committee

Geçiş Dönemi
Yardımı ve
Kurumsal Kapasite
Geliştirme Komitesi

Türkiye’de izleme, ilgili diğer kurumların yanı sıra, Avrupa Komisyonu,
Avrupa Birliği Delegasyonu, Türkiye’deki tüm DIS kurumlarının (Ulusal
IPA Koordinatörü Ofisi, MFİB ve Ulusal Fon) temsilcilerinden oluşan
IPA İzleme Komitesi’nin sorumluluğu altında gerçekleştirilir. IPA
İzleme Komitesi’ne, her IPA bileşeni için ayrı olarak kurulan sektörel
izleme komiteleri destek verir. IPA I için, sektörel izleme komitesine
– veya TAIB Komitesi – Ulusal IPA Koordinatörü başkanlık eder ve
ABB sektör başkanlıkları, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve MFİB temsilcilerinden oluşur.
Sekreterya hizmetleri, Ulusal IPA Koordinatörü Sekreteryası tarafından
yerine getirilir. TAIB Komitesine, IPA I kapsamındaki program ve
operasyonları izlemek için, gruplandırılarak kurulmuş olan sektörel
izleme alt komiteleri (SİAK), destek sağlar.

tangible
investment

somut yatırım

target group

hedef grup

Projenin Amacı kapsamında projeden olumlu olarak etkilenecek olan
gruplar/kuruluşlar.

tax

vergi

Faydalanıcı ülkedeki katma değer vergisi, gümrük vergisi, ithal harcı,
diğer mali mükellefiyetler ve vergiler gibi dolaylı vergileri kapsar.

technical
assistance

teknik yardım

Teknik Yardım, rekabete dayalı bir ihale süreciyle seçilecek bir
Danışmana yaptırılan hizmettir. Hizmetlerin kapsamı, Kurumsal
Kapasite Oluşturma faaliyetlerinin uygulanması için gerekli beceri
ve teknolojilerin aktarılmasıdır (yeni kanun/yönetmelik hazırlanması,
bir hizmetin yeniden düzenlenmesi, eğitim, vb.). Hizmet kapsamı
Şartnamede tanımlanır.

Technical
Assistance
Contract

Teknik Destek
Sözleşmesi

Sözleşme Makamı ile hizmet sağlayıcısı arasında yapılan bir sözleşme
olup, hizmet sağlayıcısı bu sözleşmeye göre danışman olarak görev
yapar projeyi yönetir ve denetler ve ayrıca sözleşmede belirtilen
uzmanları sağlar.
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Technical
Assistance Team
(TAT)

Teknik Destek Ekibi
(TDE)

Bir hizmet sözleşmesi kapsamında proje faaliyetlerini uygulamak üzere
görevlendirilen, kilit ve kilit olmayan uzmanlar ve bir takım liderinden
oluşan ekip.

Technical Proposal

Teknik Teklif

İhalenin mali olmayan unsurlarını kapsayan bölümü, yani; ihale
dosyasında olması gereken finansal teklif dışında kalan tüm unsurlar.
Teknik teklif herhangi bir finansal gösterge içermez.

technical
specifications

teknik şartname

Mal alımı ve/veya inşaat işleri ile ilgili olarak ilgili yöntemlerin,
kullanılacak kaynakların ve/veya ulaşılacak sonuçların belirtildiği
Sözleşme Makamı tarafından düzenlenmiş olan belge.

technical
verification

teknik doğrulama

temporary
employment

geçici istihdam

tender

ihale

Belirli bir fiyat üzerinden malların sağlanması, hizmetin sunulması ya
da inşaat işlerinin tamamlanması için sunulan yazılı ve resmi teklif

tender dossier

ihale dosyası

İhale hazırlamak ve ihaleye çıkmak için gerekli olan her türlü belgenin
bulunduğu ve Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan dosya.

tender price

İhale bedeli

Sözleşmenin gerçekleştirilmesi için teklif sahibi tarafından ihalede
belirtilen toplam meblağ.

tender procedure

ihale usulü

Sözleşmenin imzalanmasıyla sonuçlanan ve ihale önduyurusunun
yayınlanmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar devam eden
genel süreç.

tenderer

teklif sahibi

Sözleşme imzalamak üzere ihaleye çıkan gerçek ya da tüzel kişi ya da
bunlardan oluşan konsorsiyum

İhale Önduyurusu

Yapılacak ihale ile ilgili olarak ilk aşamada yayınlanan duyurusu olup;
ihalenin adı ,referans numarası, prosedürü, programın adı, finansman
kaynağı, ihalenin tanımı, lot sayısı, tahmini ilan tarihi ve hukuki dayanak
bilgilerini içerir.

sözleşme için
ihaleye çıkılması

İhaleye çıkılması ile ilgili olarak Sözleşme Makamı aşağıdaki görevleri
yerine geirilecektir: Kıdemli Program Görevlisinden standart formatta
görev tanımlarını, teklif taleplerini, teklif özet dokümanlarını almak,
Avrupa Birliği prosedürleri doğrultusunda teklifte bulunanlar için bilgi
sağlamak; Avrupa Birliği Komisyonu’na, ihale duyurularının internette
(Europeaid WWW sitesi) ve Mali Tüzüğün değiştirilmiş 118 no’lu
maddesinde öngörüldüğü gibi Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde
ilan edilmesi için talepte bulunmak; programların uygulama durumuna
dair üçer aylık değerlendirmelerin Kıdemli Program Görevlisi tarafından
düzgün biçimde hazırlanmasını denetlemek; aynı zamanda tüm
teklif başvurularını da alan Kıdemli Program Görevlisi tarafından
hazırlanan kısa listelerin ve ihale dokümanların idari tasdiki; Avrupa
Birliği kurallarıyla uyumunu sağlamak için uygun biçimde denetleme
yapmak ve değişiklik talep etmek; teklif dosyalarının uygun bir
şekilde hazırlanmasını temin etmek, ihale dosyalarını teklif verenlere
göndermek; Değerlendirme Komitesinin oluşumunu denetlemek;
teklif değerlendirmelerinde oy kullanma hakkı olmayan başkan ve oy
kullanma hakkı olmayan sekreter olarak Değerlendirme Komitesinde
bulunmak, usullere uygunluğu sağlamak; tekliflerin değerlendirmeleri
sırasında tavsiyede bulunmak ve idari destek sağlamak; ilgili
Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanacak teklif değerlendirme
raporunun usulüne uygun olarak hazırlanmasını temin etmek.

Tendering Forecast

tendering of a
contract

TÜRKÇE AÇIKLAMA
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termination of a
contract

sözleşmenin
sonlandırılması

termination of
employment

istihdamın
sonlandırılması

terms and
conditions of
employment

istihdam şartları ve
koşulları

Terms of reference

ToR/Şartname/
İş Tanımı/ Görev
Tanımı

territorial
cooperation

sınırötesi işbirliği

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Bu dokümanda, yüklenici veya danışman tarafından yapılacak çalışma
veya beklenen işler/faaliyetler tanımlanır. Ayrıca, proje ile ilgili olarak
arkaplan, genel hedefler, planlanan faaliyetler, beklenen girdi ve çıktılar,
bütçe, zaman takvimi ve görev tanımları konusunda bilgi verir.

Merkezi olmayan yönetim sistemi kapsamındaki programların kapanışı:
Komisyonun Yararlanıcının nihai ödemeye yönelik başvurusunu
almasından sonra, aşağıda sıralananlardan birinin gerçekleşmesiyle
bir program kapanmış sayılır
 Komisyon tarafından ödenmesi gereken nihai bakiyenin
ödenmesi;
 Komisyon tarafından bir geri alım talimatının çıkarılması ;

the closure of the
programme

programın kapanışı

 Komisyonun ödeneklerin tahsisatların
sona erdirmesi.
(2) Bir programın kapatılması, Komisyonun daha sonraki bir
aşamada mali bir düzeltme yapma hakkına halel getirmez.
(3) Bir programın kapatılması , Yararlanıcının ilgili belgeleri
elinde bulundurmaya devam etmesi yükümlülüğünü etkilemez.
(4)
Yukarıda
1’den
3’e
kadar
olan
paragraflara
ilave olarak, programların kapanışı ile ilgili daha
detaylı
kurallara Finansman Anlaşmalarında veya
Sektörel
Anlaşmalarda
yer
verilebilir.
Merkezi
ve
ortak yönetim kapsamındaki bir Programın kapanışı:
(1) Bir program, bu program tarafından finanse edilen tüm
anlaşmaların ve hibelerin kapanışı yapılığı zaman kapatılır.
(2) Nihai ödeme başvurusu alındıktan sonra, aşağıda
sıralananlardan birinin gerçekleşmesiyle, bir anlaşma veya hibe
kapatılmış sayılır:
 Komisyon tarafından ödenmesi gereken nihai miktarın
ödenmesi;
 Nihai ödeme başvurusunun alınması
takiben Komisyon
tarafından bir geri alım talimatının çıkarılması ;
 Komisyonun ödeneklerin tahsisatlarını sona erdirmesi.
(3) Bir anlaşmanın veya hibenin kapatılması , Komisyonun
daha sonraki bir aşamada mali düzeltme yapma hakkına
halel getirmez.
(4) Yukarıda 1’den 3’e kadar olan paragraflara ilave olarak,
programların kapanışı
ile ilgili daha detaylı
kurallara
Finansman Anlaşmalarında veya Sektörel Anlaşmalarda yer
verilebilir.

The Practical
Guide to Contract
Procedures for EU
External Actions PRAG Guide

AB Dış Eylemlerin
Sözleşme Usulleri
için Uygulama
Rehberi

Bu rehber, AB genel bütçesi ve 10. Avrupa Kalkınma Fonu (EDF)
tarafından finanse edilen tüm AB dış yardım sözleşmelerine uygulanabilir
olan sözleşme prosedürlerini belirten tek çalışma aracıdır.
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thematic control

tematik izleme

Third-country
nationals

üçüncü ülke
vatandaşları

time limits

süre sınırı

time-bound
objectives

zamana bağlı
hedefler

timesheet

çalışma çizelgesi

trade union

sendika

trade union

sendika

trade union

sendika

trade union
confederation

sendika
konfederasyonu

trade union
federation

sendika
federasyonu

trade union
representative

sendika temsilcisi

trade union rights

sendika hakları

training

eğitim

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Sözleşmede başlangıç noktası olarak yer alan eylem ya da etkinliğin
başlamasını takip eden günden itibaren başlayan süreç. Bu sürecin
son günü tatil gününe denk gelmesi durumunda, süre tatil bitiminden
sonraki ilk iş günü sona erer.

Çalışma çizelgesi, bir kişinin/uzmanın yaptığı iş için harcadığı zamanı
kaydetmek için kullanılan bir yöntemdir.

Çalışanlara hangi eğitimlerin verilmesi gerekliliğinin belirlenmesinde
kullanılan eğitim ihtiyaç analizinin 3 boyutu bulunmaktadır.
1) Çalışanların talepleri: Anket yöntemi kullanılarak çalışanların ihtiyaç
duydukları eğitimler saptanabilir.

Training Need
Assessment - TNA

Eğitim İhtiyaç
Analizi

2) Performans değerlendirme sonuçları: Performans değerlendirme
sonucunda çıkan duruma göre ihtiyacı olan çalışanlara ilgili konularla
eğitim verilebilir.
3) Yönetimi stratejik olarak taşıyacağı eğitimler: Çalışanlarını geleceğin
lideri olarak yetiştirmek isteyen çalışanlar onları liderlik programına
yönlendiriyor. Bu programlar uzun solukludur ve bazı kriterlere sahip
olan çalışanlara verilmektedir.
Eğitim ihtiyaç analizinde öncelikle bu ihtiyaçlardan biri ya da birkaçı
belirlenmelidir. Belirlendikten sonra da bu eğitimden beklenen sonuç
nedir, eğitim hedefi nedir bu saptanmalıdır. Verilecek eğitimlerle ilgili
olarak da muhakkak fayda maliyet analizleri yapılmalıdır.

transfer of an
undertaking

işletme devri

transfer of assets
or privatisation

varlıkların
devri veya
özelleştirilmesi

transitional
agreement

geçiş dönemi
anlaşması
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transitional
allowance

geçiş ödeneği

transitional labour
market

geçiş işgücü
piyasası

transnational
(company)
agreements

ulusötesi şirket
anlaşmaları

transnational
financial
transaction

ulusaşırı mali işlem

transparency

şeffaflık

travel cost

seyahat masrafı

treatment
of advances,
guarantees and
debts

avans, garanti ve
borçların yönetimi

Treaty establishing
a Constitution for
Europe

Avrupa Anayasasını
Oluşturma
Anlaşması

Treaty of
Amsterdam

Amsterdam
Anlaşması

2 Ekim 1997’de imzalanıp, 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe girmiştir.

Treaty of
Maastricht

Maastricht
Anlaşması

9-10 Aralık 1991’de imzalanıp, 1 Kasım 1993’de yürürlüğe girmiştir.

Treaty of Nice

Nice Anlaşması

26 Şubat 2001’de imzalanıp, 1 Şubat 2003’de yürürlüğe girmiştir.

Treaty of Paris

Paris Anlaşması

18 Nisan 1951 tarihinde imzalanmıştır. Avrupa Kömür ve Çelik topluluğu
kurulmuştur.

Treaty of Rome

Roma Anlaşması

25 Mart 1957 tarihinde imzalanmıştır.

Treaty of the
European Union

Avrupa Birliği
Anlaşması

treaty provisions

anlaşma hükümleri

trilateralism

üç taraflılık

tripartite
conference

üçlü konferans

twinning grant

eşleştirme hibeleri

twinning manual

eşleştirme rehberi

Eşleştirme rehberi, eşleştirme projelerinin hazırlanması ve
uygulanmasında görev alacak olan kamu sektörü uzmanlarına
uygulamaya yönelik kapsamlı bilgiler sunar.
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Eşleştirme bir Türk kamu kurumu ile benzer bir AB Ülkesinin kamu
kurumu arasında kurulan bir ortaklıktır. Eşleştirmenin kapsamı:

twinning project

eşleştirme projesi

 Topluluk Müktesebatının üstlenilmesinden kaynaklanan
Kurumsal Kapasite Oluşturma uygulaması için gerekli
becerilerin ve teknik ayrıntıların (yeni bir yasa/yönetmelik
hazırlanması, bir hizmetin yeniden düzenlenmesi, eğitim, vb.)
aktarılması
 Eşleştirilen kurumlar arasında (eşleştirme projesinin sona
ermesinden sonra) uzun vadeli bir ortaklığın özendirilmesi.
Eşleştirme, üye ülkenin kurumlarından Türk kurumlarına uzun
vadeli Yerleşik Eşleştirme Danışmanlarının ve kısa vadeli
uzmanların görevlendirilmesini içerir.

undeclared work

kayıtdışı çalışma

underskilled

yetersiz beceri
düzeyi

undertaking

girişim

unemployment

işsizlik

unemployment
benefit

işsizlik ödeneği

unemployment
correlation

işsizlik
korrelasyonu

unemployment
insurance

işsizlik sigortası

unemployment
trap

işsizlik kapanı

uniformity

tekbiçimlilik

universal health
coverage

genel sağlık
sigortası

unpaid worker

ücretsiz işçi

unregistered
employment

kayıtdışı istihdam

upper secondary
school

lise

upward mobility

yukarı hareketlilik

urban poverty

kent yoksulluğu

validity of
employment and
unemployment
data

istihdam ve
işsizlik verilerinin
geçerliliği

value added

katma değer
eklenmiş

VAT exemption

KDV muafiyet

venture capital

risk sermayesi
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verification
procedures

doğrulama usulleri

vertical direct
effect

doğrudan dikey etki

TÜRKÇE AÇIKLAMA
Bir aşamanın ya da projenin sonunda bir bileşeni ya da ürünü
değerlendirerek onun zorunlu koşulları sağlamasını güvence altına
almaya ya da doğrulamaya yönelik usuller

Tanıtım, Komisyon tarafından konulmuş ve yayınlanmış, dış faaliyetlerin
görünürlüğü üzerine uygulanacak kurallar ile uyumlu olmalıdır. Bu
kurallar AB görünürlük rehberlerinde mevcuttur ve aşağıda belirtilen
internet adresinden temin edilebilir.
(http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_en.htm ).
Bu rehberde; toplantı, bültenler, basın toplantıları, sunumlar, davetiyeler,
işaretler, hatıra plaketlerinde kullanılacak tüm standart gösterimler ile
AB katkısını görünür kılan diğer tüm araçlar verilmiştir. Her iletişim
aracı için elektronik şablonlar geliştirilmiştir ve bunlar yukarıda belirtilen
siteden indirilebilir.

visibility cost

Görünürlük maliyeti

AB logosu ve bu Programa özel olarak ABGS, MFİB ve Program logoları
projeyi ilgilendiren ve aşağıdakilerle sınırlı olmayan tüm ürünlerde
kullanılmalıdır:
 Kırtasiye, antet, kartvizitler, zarflar
 İnternet siteleri, slaytlar, saydamlar, paneller
 Bültenler
 Kataloglar, yayınlar, el ilanları, broşürler
 Levhalar, ilan panoları, ya da özel işaretler, çıkartmalar,
teçhizat etiketleri
 Basın paketleri ve basın bültenleri, reklamlar
 Davetiyeler, gündem, malzemeler dahil olmak
konferans ve seminer belgeleri ile eğitim malzemeleri

üzere,

 Projenin nihai faydalanıcılarına verilen bilgi, Proje raporlar
 Sergiler, fuarlar için stand malzemeleri
 CD’ler , videolar
 Tüm diğer yayınlar için yapılan tüm harcamalar

Visibility
Guidelines

Görünürlük Rehberi

Bu rehber, Avrupa Birliği tarafından kısmen veya tamamen finanse
edilen faaliyetler konusunda, özel veya genel hedef kitlenin bilincini
artırmak amacıyla tasarlanan ilgilendirme ve iletişim aktivitelerini ,
ilgili ülke veya bölgedeki faaliyet için AB desteğini, ayrıca bu desteğin
sonuçları ve etkisini duyurmak için hazırlanmıştır. Bu rehber, genel
olarak AB’nin yazılı ve görsel kimliğini kapsar. Bu rehber, AB katkısını
vurgulamak amacıyla kullanılan brifingler, yazılı materyaller, basın
konferansları, sunumlar, davetler, tabelalar, panolar ve diğer araçlar
için gereklilikleri belirler. Ayrıca, AB desteğinin başarılarını vurgulayacak
dinamik bir iletişim stratejisi geliştirilmesine için tasarlanan araçlardan
bahseder. Bu rehber, tüm yükleniciler ve faydalanıcılar için, Avrupa
Komisyonu veya herhangi bir Sözleşme Makamı tarafından imzalanan
özellikle onlara atıfta bulunan sözleşme ve mali anlaşmalar altındaki
zorunlu gereklilikleri içerir. Tüm diğer durumlarda aksi belirtilmediği
sürece sadece rehberlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm durumlarda
özel sözleşmelerin, mali anlaşmaların ve katılım anlaşmalarının
hükümleri geçerlidir.

Visibility kit

Görünürlük kiti

Error! Hyperlink reference not valid.

vocational practice

mesleki uygulama
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vocational
programme

mesleki program

vocational
training/education

mesleki eğitim/
öğretim

voluntary
agreement

gönüllü anlaşma

voluntary
organisation

gönüllü çalışan
örgüt

voluntary sector /
third sector

gönüllü sektör/
üçüncü sektör

vulnerable group

itina gösterilmesi
gereken gruplar

warranty
obligation

Garanti
yükümlülüğü

weekend work

haftasonu çalışma

welfare benefit

yoksul yardımı

welfare regime

refah rejimi

welfare state

refah devleti

welfare system

refah sistemi

wildcat strike

denetimsiz grev

window of
opportunity

fırsat penceresi

withdrawal or
suspension of
accreditation

akreditasyonun
iptali veya askıya
alınması

Women in the
labour market

işgücü
piyasasındaki
kadınlar

work availability

çalışma musaitliği

work council

iş konseyi

work permit

çalışma izni

work relation

iş ilişkisi

worker

işçi

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Yüklenicinin garantisi şu şekildedir: malların yeni, kullanılmamış,
hatasız, son model olması ve tasarım ve materyal olarak tüm yenilikleri
içermesi. Bu garanti geçici kabulden sonra azami 1 yıl için geçerli
olmalıdır. (Bkz: Genel Koşullar Madde 32.)

Komisyon tarafından yönetim yetkilerinin verilmesinden sonra,
Yetkili Akreditasyon Görevlisi bu akreditasyonun sürdürülmesi
için bütün koşulların devamlı olarak yerine getirilmesinin
izlenmesinden sorumlu olur ve Komisyonu bununla ilgili önemli
değişiklikler hakkında bilgilendirir Katılım Öncesi Yardım Aracı
Uygulama Tüzüğünün 11. Maddesinde belirtilen ilgili koşullardan
herhangi biri yerine getirilmez ya da yerine getirilmeye devam
edilmez ise, Yetkili Akreditasyon Görevlisi Ulusal Yetkilendirme
Görevlisinin akreditasyonunu askıya alır veya kaldırır ve Komisyonu
bu kararı ve kararının gerekçeleri hakkında derhal bilgilendirir. Yetkili
akreditasyon görevlisi akreditasyonu yeniden tesis etmeden önce bu
koşulların tekrar yerine getirildiğinden emin olmalıdır. Bu güvence
yukarıda Madde 10(l)’de belirtildiği şekilde bir denetim görüşü ile
desteklenir.
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worker
consultation

işçi istişaresi

worker re-training

işçinin yeniden
eğitimi

workers’
representative

işçi temsilcisi

workfare system

çalışma refahı
sistemi

workforce
fragmentation

işgücü
bölümlenmesi

working conditions

çalışma koşulları

working
environment

çalışma ortamı

working hours

çalışma saatleri

working time

çalışma süresi

working time
and collective
agreements

çalışma süresi ve
toplu sözleşme

workless
household rate

işsiz hanehalkı
oranı

work-life balance

iş/özel hayat
dengesi

workload

iş yükü

Workload Analysis
- WLA

İş yükü Analizi

workplace

işyeri

workplace learning

Proje

work-related
benefit

çalışma ile ilgili
ödenek

works

inşaat/yapım işleri

Works Contract

İnşaat Sözleşmesi

work-sharing

iş paylaşma

workshop

çalıştay

written
communications

yazılı iletişim

young workers

genç işçiler

youth
unemployment

genç işsizliği

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Tarihsel verilere dayanarak gelecek çalışma ve beceri gereksinimlerini
belirlemek ve planlamak için kullanılan araç. İş yükü ana çizgisi
belirlendiğinde, geçmiş performans uyarlamalarının kullanımı talepteki
ya da proje kapsamını etkileyen diğer faktörlerdeki değişiklikler için
yapılır.

2004/18/AT sayılı Tüzük Ek 1’de belirtilen faaliyetlerden biri ile ilgili
inşaat işlerinin yürütülmesi ya da planlanması ve yürütülmesi ya da
Sözleşme Makamı tarafından belirtilen gereksinimlere cevap verecek
şekilde gerçekleştirilmesi. “İnşaat” bir binanın bitirilmesi ya da ekonomik
veya teknik işlevleri yerine getirmek üzere yeterli olan bütün sivil
mühendislik işleridir..

Sözleşme altında yazılı olan sertifikalar, tebliğ, usul ve talimatlardır.
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