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GİRİŞ 

Katılını Öncesi Mali Yardım Aracı' n ın (IPA) ana hedeii, yararlanan ülkelere Avrupa entegrasyonu 
nedeniyle karşı laşacağı sorunlarda yardım etmek ve AB üyeliği için Kopeolıag kriterleriııiıı yeriııe 
getirilmesi hususunda gerekli refonnl arı uygulamaktır. 

1085/2006 sayılı Konsey Tiizüğü, Tüzükte belirtilen Türkiye ve d iğer aday ve potansiyel aday ülkeler 
için lPA'nın yasal zeminini o luşturur. Tüzüğün 1. maddesi; AB ınüktesebatıııın kabul edildiği ülkeler 
de dahi l olmak üzere belirlenen ülkelere, üyelik yolunda toplul uğun Avrupa B irliği'nin standarliarı ve 
politikalarına uyumu için yardım etmesi gerektiğini belirtmektedir. 3. madde ise; lıangi yardım ların 
programlaoacağına ve uygulaoacağına dair bileşenleri belirler. lPA'n ın beş bi leşeni şun lardır: 

1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 
2. Sınır ötesi İşbirliği 
3. Bölgesel Kalkıruna 
4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
5. Kırsal Kalkıruna 

Potansiyel aday ülke ler sadece ilk iki bileşenden yararlanabilirken, diğer aday ülkelerin yan ı sıra 

Türkiye'nin bütün bi leşen lerden yararlanabilınektedir. Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB), İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (İKG) bileşen inden sorumlu program otoritesi 
olarak belirlenmiş ve Operasyonel Programı (OP) hazırlama görevi kendisine verilmiştir. 

İnsan Kaynak larının Geliştirilmesi Operasyonel Prograrnının (İKG OP), insan kaynakların ın 
geli ştiri lmes i alan ında TPA fonl arı ndan yardım almak için programlamanın temelini belirler. 
Türkiye'nin istihdam, mesleki eğitim ve öğretim ile sosyal içerme alanlarında karşı laştı ğı sorunlara 
yönetmeyi amaçlar, Türkiye'nin 9. Ulusal Kalkınma Planı (UKP), Çok Yıllı Endikatif Planlama 
Belgesi (MIPD), Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi (SÇB) ile uyumlu hazırlanmıştır. İKG OP'de 
belirtilen öncelikler ve önlemler; UKP, MIPD, SÇB ve ortak strateji belgelerinde yani Ortak Sosyal 
içerme ve Sosyal Koruma Belgesi (OiB) ve Ortak Değerlendione Belgesi'nde (ODB) tanıınianmış 
temel sorunları ve itirazlan yansıtır. SÇB, OiB ve ODB, Türkiye ve Avrupa Komisyonu tarafından 
ortaklaşa hazırlanmıştır. 

Program, 7 yı l l ık bir süreye sahip olmakla birlikte, mali böliimü 7 yıllık bir süre (2007-20 1 3) için 
kesin olarak belirlenmiştir. MIPD ve Çok Yıli ı Endikatif Mali Çerçeve (MJFF) ile uyumlu bir şekilde 

her yıl gözden geçi rilecek ve güncelleııecektir. 

İKG OP'nin genel hedefi; "daha çok ve daha iyi işler ve daha fazla sosyalı~VIIm ile sürdürülebilir 
ekonomik biiyünıeyi sağlayabilen bilgi-temelli bir ekonomiye geçişi desteklemek"tir. 

IKG OP aşağıdaki 5 öncelikle birlikte; 

• İstihdam, 
• Eğitim, 

• Hayat boyu öğremne, 
• Sosyal içerme 
• Teknik destek 

teknik yardım ve kadınların işgücüne katılunuıın artırılması, kamu istihdam lıizmetlerin in idari 
kapasitesinin geliştiri lmesi, işgücü piyasası ile eğitim arasında bağın kuvvetlendirilınesi , yaşam boyu 
öğrenmenin geliştirilmesi, eğitimin kalitesinin geliştirilmesi ve sosyal dışlanma riski ile karşı karşıya 



olan özel itina gösterilmesi gereken kişilerin entegrasyonu gibi konulan da kapsayan her bir öncelik 
için ilgili önlemleri belirlemektedir. 

iKG OP, Çok Yıllı EndikatifPlanlama Belgesi'nde (MIPD) ve SÇB'dc belirtilen yakmsaına yaklaşımı 
ilc paralel hazırlanmış olup, Türkiye'deki mevcut bölgesel furkhhkları azaltınaya katkıda bulunacak 
önlemleri destekleıııeyi amaçlar. Türkiye için 2011-2013 tvUPD' ye göre, "çoğaltan etkisini 
güçlendinııek için, yardım iann çoğu k işi başına düşen GSYtH, Türkiye'nin ortalama ki şi başıııa 
düşen GSYiH'nm % 75'inin altında olan IBBS Il bölgelerine odaklanmakla birlikte tUm bölgeler de 
faydalanabilecek tir." 

Türkiye'de kiş i başına düşen GSYİlf, Türkiye'nin ortalama kişi başına düşen GSYİlf'nın% 75'inin 
alımda olan 26 üzerinden I 2 adet IBBS II bölgesi bulumnaktadrr. İBBS U bölgelerinde, SÇB büyüme 
merkezi olabilme potansiyeline sahip şehirler belirleıniştir. Bu "büyüme merkezleri" gelişinıle ilgili 
sinerjileri artuınada kilit rol oynayacaktrr. iBBS II bölgelerindeki büyüme merkezlerinin dışında kalan 
bütün diğer alan lar, "art alan" olarak ad landırılacaktır. 

Geriye ka lan 141BBS Il bölgesi IKG OP kapsanıında daha düşük mali tahsisatlar alacaktrr. 14 1BBS ll 
düzeyi bölgeler fon lamaya elverişli olan odak iller bakiınından kendi içlerinde de farklılaşmaktadır. 12 
IBBS [[ bölgesi "öncelik ı Bölgeleri" ve kalan 14 IBBS ll bölgesi de "öncelik ll Bölgeleri" olarak 
adlandırılacaknr. 

Aşağıdaki Türkiye baritasında Öncelik I Bölgeleri sarı renk, Öncelik ll Bölgeleri ise gri renk ile 
gösteri lmiştir. 

Tablo 1: Büyüme Merkezleri olarak belirlenen şehirler ile Öncelik l Bölgelerinin Listesi 

Uyııun İBBS n bıöloeleri Büyüme Merkezleri Art Alan 
TR A2: Ağrı, Kars, Iğdır Ardahan Kars Ağrı, Iğdır, Ardahan 
TR B2: Van, Mus, Bitli s, Hakkari Van Mus, Bitlis, Hakkari 
TR C3: Mardin Batman Smıak Siirt Batınan Mardin. S ınıak Siirt 
TR A 1 : Erzurum Erzincan Bayburt Erzurum Erzincan Bayburt 
TR C2: Sanlıurfa, Diyarbakır Diyarbakır, Şan l ıurfa 

TR Cl : Gaziantep, Adıyaman, Ki lis Gaziantep Adıyaman, Ki lis 



TR 72: Kayseri, Sivas, Yozgat Kayseri, S i vas Yozgat 
TR 90: Trabzon, Ordu, Rize, Giresuıı, Artvin, Trabzon Ordu, Rize, Giresun, Artvin, 
Glıınlışhııııe Gümüşhane 

TR B 1: Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Elazığ, Malatya Bingö~ Tunceli 
TR 82: Kastamonu, Çankırı Sinop Kastamonu Çankııı Sinop 
TR 83: Samsun, Tokat, (orum, Amasya Samsun Tokat, (orum, Amasva 
TR 63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Kahramanmaraş Hatay, Osmaniye 

15 Büyüme Merkezi 121BBS ll bölgesi içerisinden (lKG OP'de Öncelik ı Bölgeleri olarak belirtilen) 
Kalk ı nma Bakanlı~ınca seç ilmiştir. Kalan 14 IBBS rı bölgeleri içerisinde belirlenen "büyUnıe 
merkezi" bulunmamaktadır. Buna rağmen, önceliğe sahip iller Tablo 2'de "odak iller" olarak 
gösterilmektedir. "Odak iller" Tablo 1 ile tutarlılık sağlanması bakırndan Tablo 2'ye entegre 
edilmiştir; bu iliere OKG OP' de doğrudan bahsedilmemektedir. 

Tablo 2: Öncelik ll Bölgeleri ve Odak İller olarak Belirlenen Şehirlerin Listesi 

Öncelik II Bölgelerinin Listesi Odak İOer 
TR ı 0: istanbul İstanbul 

TR 21: Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Tekirdağ 

TR 22: Bal ıkesir, Çanakkale Balıkesi r 

TR 31: izmir İzmir 

TR 32: Aydın, Denizli, Muğla Aydın 

TR 33: Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak Manisa 

TR 41: Bursa, Eskişeh ir, Bilecik Bursa 
TR 42: Kocaeli, Sakarya, DUzce, Bolu, Yalova Kocaeli 

TR 51 : Ankara Ankara 
TR 52: Konya, Karaman Konya 

TR 61: Antalya, Isparta, Burdur Anıalya 

TR 62: Adana, Mersin Adana 

TR 71: Kıııkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, 
Kırı kkale 

Kırşehir 

TR 81: Zonguldak, Karabük, Bartın, Zonguldak 

[KG OP, taslak aşaması ile revize edilen versiyonların hazırlanması sürecinde bUtün ilgili tarafların 
görüşleri de alınarak bir ortaklık ilkesi çerçevesinde hazırlanm ıştır. 

tKG OP'nin 5 bölümü bulunmaktadır. İlk bölüm, topluluk stratej isi çerçevesiyle birlikte ulusal 
politika ve sosyo-ekonomik bağlam ı, ortaklık sUrecini, ön ve ara değerlendirme prosedürlerini açıklar. 
İkinci bölüm, Türkiye 'de insan kaynaklarının geliştiri lmesi üzerine orta vadede bir ihtiyaç 
değerlendirmesin i içerir ve GZTF analizi ile Türkiye'nin stratej ik önceliklerini ve yaklaşım ı nı ortaya 
koyar. Üçüncü bölüm, beş öncelik ekseni ile ilgili önlemleri içerecek şekilde İKG OP'ııin program 
stratej isini özetler. Ayrıca, IV. bi leşen kapsaınında yatay konuların (Türkiye'deki tüm LPA 
Programlanıası için yatay konular olarak MfPD tarafından öneri lm işt i r) yardım programlaması 
hususıında nas ıl ele alınacağı açıklar. Bu bölüm ayrıca, !PA 'nın diğer yardım şekilleri ile birlikte 
sinerj ileri ve tamamlayıcı ları da içerir. ))ördüncü hölüm, !PA MrFF'e göre, bütün QP ve her bir 
öncelik ve önlem için tahsis ed ilen mali ödencği içerir. Beşinci bölüm, IPA Uygulama Tüzüğü'nde 
belirtilen genel kurallarla uyum içinde olacak şekilde uygulama büktimlerini içerir. IV. Bileşenin 

idaresiyle alakah spesifik uygulama kurallarına da oda.klanır. 



Kullanı lan veriler 20 12'nin üçüncü çeyreği itibariyle geçerli olan en güncel veri ve istatistikleri esas 
almaktadır. 

1. İÇERiK- DANIŞMA ve EŞGÜDÜM 

1.1. İNSAN KA YNAKLARJNTN GELİŞTİRİLMESİNDE ULUSA L 
POLİTİKA VE SOSYO-EKONOMİK İÇERiK 

1.1.1. Demografik Durum 

TülK verilerine göre, Türkiye'nin 20 1 J yılında 74.7ıuilyon olan ıoplam nüfusunun, 2012 yılında 74.9 
mityon ve 2020 yı lında da 81.8 milyona ulaşacağı tahmin edi lmektedir. Nüfusun yı llık artış oranında 
azalan bir eğilim gözleın lenmektedir (1980'de %2.5, 2000'de% 1.4 ve 2005'de% 1.2). 2012 yılında 
bu oranın % 1.3 ve 2020 yılında da % I .O olması beklenmektedir. ' 

Tablo 3: Doğurganlık ve Nüfus Artış Oranı 
Doğurganlık Oranları Yıllık Nüfus Artış Oranı (%) 

1980 4.3 2.49 
1985 3.6 2. 17 

1990 2.93 1.70 
2000 2.38 1.38 

2005 2.20 1.22 
'2006 2. 17 1.1 9 

2010 2.08 1.25 
2013 2.01 0.98 .. .. Kaynak . 1 UIK, 2008 

Azalan eği linıe rağmen, Türkiye hala her ik i gösterge aç ısından AB üyesi ülkeleri geçmektedir. 
Türkiye, 20 1 I y ılı itibariyle yaş ortatanıası 29,7 olan genç bir niifusa sahiptir. 2000 yılı Nlifus 
Sayımı'na göre, 15 yaş ve altı niifus, 15-64 yaş arası nüfııs, 65 yaş ve üstü nüfi.ı s 201 I yılında sırasıyla 
% 29.8, % 67.4 ve % 5.7'dir.1 Bu uygun demografik yapıya ilave olarak, ekonomik olarak aktif 
nüfusıaki artış, genel nüfustaki artıştan daha büyüktür ve 1965 yı lındaki zirvesinden beri bağınıl ı l ı k 
oran ı sUrekli olarak düşmektedir. Genç bağımlılığındaki azalış çok dalıa fazladır. Tiirkiye hala 
nispeten, bugünkü oüti.ıs önemli ölçüde yaşlamııadan önce, sürdürülebilir bir ekonomik kalkıııma ve 
AB ile yakınsaına şansı sağlayabi lecek genç bir nüfusa sahip olması anlamına gelen "demogra tik bir 
fı rsat penceresine" sahiptir. 

ı TÜ iK, Nüfus Projeksiyonları ve Tahminleri, nüfus büyüme oranına ilişkin Projeksiyonlar ve Tahminler, 1986· 
2005. Nüfi.ıs büyüme oranlan 2008 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi lle Nüfus ve Sağlık Anketlerine dayalı 

olarak tahmin edilmiştir. Nüfıı s projeksiyonları 2008 Demografik ve Sağlık Anketinin nihai sonuçlarına göre 
revize edilmiştir. 
2 TütK, Türkiye'oin Istatistik Yıılığı 2004. TUIK Yayı nı, Ankara, 2005 



Tablo 4: Türkiye icin Nüfus Tahminleri (milyon k isi) 
Yaş Grupları 2000 2010 2020 2025 

0-4 6.409 6.281 6.253 6. 167 
5-14 12.496 12.676 12.578 12.541 

15-24 12.524 12.487 12.757 12.616 
25-64 28.468 36.496 43.246 45.648 

65+ 4.355 5.063 6.944 8.435 
TOTAL 64.252 73.003 81.778 85.407 

Kaynak : TU lK. 2008 

Diğer yaodan, hayat beklentisi artmaktadır. 2000 yı lıoda ortalama yaşam süresi ortalamada 7 1.0, 
kadıolar için 73.0 ve erkekler için 69.0 olmuştur. Kentse l alanlarda hayat beklentisi yine sırasıyla 
71.2, 73.8 ve 68.6 olurken. kırsal kesimlerde bu rakamlar 67.7, 69. l ve 66.2'ye düşmektedir. Bu, 
Türkiye'nin gelecek on yıllarda önemli ölçiide yaşlı nüfusa sahip olacağı, böylece de, Türkiye'nin genç 
nUfusu ve ekonomisi üzerinde yaşlı nüfusun önemli ölçüde yükünü taşıyacağı için baskı oluşturacaktır. 

Türkiye'de, 1960'tan beri kırsal kesimden kentset alanlara göç yoğunlaşmıştır. 1980 yılında niifusun 
% 44'ü kentlerde yaşarken, bu oran, l990'da% 59'a ve 2000'de% 65 'e yükselmiştir. Kentsel niifusta 
artış, 2007 yılında% 70'c ve 2010 yı lında ise% 76'ya u laşarak, son on yı lda da devam etmiştir. 2011 
yılında kentsel nüfusun% 77'e çıkınası beklenmektedir. 

İlk beş biiyük şehirde yaşayan nüfus, Türkiye'nin toplam nüfususun% 36'sini oluştunnaktadır. 

1.1.2. Makroekonomik Durum 

Türkiye'nin ekonomi politikaları, ithal ikameci bir sanayileşme politikasından (daha önceki yılların bir 
özelliği), piyasa temelli ve ihracat odaklı bir neo-liberal model ile şekillenmiş bir ekonomik programın 

taıııtılnıası ile Ocak l980'den itibaren bir geçiş yaşam ıştır. Son LO yı lda Türkiye; en önemlileri Nisan 
1994, Kas ım 2000 ve Şubat 2001 ' inkiler olmak üzere ekonomik krizler yaşamış ve Eylül 2008'de 
Türkiye'yi 2009'dan itibaren etkileyen dünya çapında bir ekonomik kriz patlak vermiştir. Söz konusu 
ilk üç krizi birkaç faktör etkilemiştir; bununla beraber en önemli neden ise, sennaye piyasalarının 
liberalleşıııesi neden olduğu kısa-vadeli sermaye akışlannın devaııılılığırun olnıayışıdır. Diğer 
nedenler ise; yüksek cari açık ve kamu sektörü açık ları, iç politik ve ekonomik istikrarsızlık ve 1990-
1991 'deki Körfez Krizi ile 1998'deki Rusya krizi gibi dış kaynaklı faktörlerdir. 

En önemli kriz, Aralı k 1 999'da uygulamaya konulan döviz kuru temelli istikrar programııı ın çöküşü 
ile meydana gelen Şubat 2001 krizi olmuştur. Kriz ilk olarak mal i sektörü etkilemiş ve ardından tüm 
ekonomiye yayı lmıştır. GSYİH, 2001 yılında% 7.5 oranında aza l mıştır. Fakat Tl\rkiye, hem politik ve 
hem de makroekonomik istikrarın sonucunda bir büyüme sürecine girmiştir. Kesin bir şekilde 

uygulanan ekonomik program ve yapısal reform paketleri, piyasalardaki güveni artmnış ve önemli 
oranda yabancı sermayenin cezp edilmesine katkıda bulunmuştur. 

Aşağıdaki tablo 5'de gösterildiği üzere, 2009 yılı hariç son 5 yılda Türk ekonomisi % 6' n ın üzerinde 
bir büyüme yakalanuştır. 

Diğer taraftan 2008 krizi Türk ekonomisini birçok açıdan etkilemiştir. Mali kaynaklı bir kriz olması ve 
köklerinin ABD'deki mali tahribata dayanıyor olması nedeniyle krizin yıkıcı etkileri Türk 
ekonomisine I yıl sonra ge lmiştir. 2009 yılında Türkiye'deki GSYİH büyüme oranı -4.8 olup bu 
durumla 2001 'den bu yana karşı karşıya kalınıııaınıştı r. Ayrıca, söz konusu küresel mal i kriz 
Türkiye'deki istihdamı da etkilemiş 2009 itibariyle işsizlik oranı %15'e çıkmıştır. 2010 yılında. Türk 



ekonomisi başta para politika ları olmak üzere bir takım makroekonomik politikalar aracılığıy la 
düzelmiştir. Bu politikalar vasıtasıy la Türk ekonomisi kriz öncesinde olduğu gibi tekrar büyümeye 
başladıysa da krizin işgüçü piyasasında yaratt ığı tahribat mali piyasalar kadar hızlı diiZe lememiştir ve 
2008 mali krizinin işgücü piyasası üzerindeki negatif etkileri devam etmektedir. 2009' dan sonra 
işsizlik oran ları d üşmeye başladıysa da makroekonomik gelişmişlik düzeyine hala erişeıııem iştir. 

Tablo 5: Ekonomik Faaliyet açısından GSYiH (1998=100), GSYfH büyüme oranl arı ve kişi başma 
düşen GSYİH 

2006 2007 

Tarını 1,4 -6,7 

Sanayi 8,3 5,8 

Hizmetler 7,2 6,0 

GSYİH Büyüme Oranı 6,9 4,7 

Kişi Başma GSYİH ($) 5. 155 5.324 

Kaynak : TÜİK 

2008 2009 

4,3 3,6 

0,3 -6,9 

0,3 5,2 

0,7 -4,8 

5.288 4.969 

2010 

2,4 

12,6 

8,6 

9,2 

5.346 

2011 

8,5 

_3 

2006 yı lı itibariyle, 2001 yılında yaşanan krizin kayda değer anlamda etkisine rağmen, 2000 yılından 
beri % 86,4 arnruştır. 201 1 yılında, büyüme devam etse de 2001-2006'daki kadar olamamıştır. 
Dokuzuncu Ulusal Kalkınına Planı 'nda, 2007-20 13 dönemi için GSYİH artış oranının yı llık ortalama 
% 7 civarıııda olacağı düşüııülmektedir .. Diğer yandan kiş i başına düşen GSYi H'ııin, ortalama % 
9.9'1uk bir artışla 10,100 ABD dalarına ulaşacağı da tahmin edi lmektedir. 

Diğer yandan, Türkiye'de kişi başına düşen ortalama GSYİH, 27 AB ülke ortalaınasınuı neredeyse 
yarısıdır. Fakat Türkiye, A!B üyesi ülkelerin büyiiıne oran larının 4 katından daha fazla büyüyen 
oldukça dinamik bir ekonomi görünümü sergi lemekte, böylece, önümüzdeki birkaç yılda yakııısaıııa 
fırsatı sunmaktadır. 

Reel GSVİR Büyüme Oranı 
Satın Alma Gücii Standardına göre 

Kişi Başıııa Düşen GSYİH -- l - . . - - -- - ·-
2005 ! 2007 201 o 

AB 27 100,0 ···- ı-· 100,0 JOO,Q. 
~Alf ı Ş ~~- ~ --=~ ıı3~f--I-~_ iıı,f-··~- _ı 1 o,o 
. Tiir~iye _ __ _ __ 43,0 __ \ _ ~ 46,0 __ '-· _ 49!0 

2005 2007 2010 
~~ ~ j . 

3,2 __ .. L •• - •• 2,0_ .....; 
~.o 2,o 
4,7 9,0 

Kaynak: EUROSTAT 

Enflasyon oranı4, 2006'daki % 9,3'1ük değerinden, 2007'de % 8,8 ve 20 10 yılmda da % 8,6 
değerlerine inerek bir düşüş eğilimi gösterınektedir. Ekonomide fiyat istikrarıııın sağlanmasına bağlı 
olarak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2006 y ılı başında açık enllasyon hedelleıııesi 

3 Hen(lz mevcut d~ildir. 
4 Türkiye istatistik Kurumu (TUiK) tarafından açıklanan Tllkeıici Fiyat Endeksi (TÜFE) açısından ennasyon 
oranı . 



poli tikasını yönelm iş ve 2006 yı lı için enflasyon hedefini % 5 olarak açıklamıştır. Bnnwıla birlikte, 
Mayıs ve Haziran aylannda uluslararası piyasalarda likit paranııı kaçış ından kaynaklanan mali 
piyasalardaki çalkantılar sonucu olarak, enflasyon hedefi tultunılamamış ve 2006 yılında enflasyon % 
9.3 olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılından sonra, etk ilerini hala sürdüren küresel mali kriz nedeniyle 
Merkez Bankası hedeflerine hala ulaşı lamanı ıştır. 

Lütfen aşağıdaki karşılaştırma cetveline bakınız. 

Tabi 7 E fl O o n asyon ran ı 

Uyumlaştı rılmış Tiikctici Fiyat Endeksieri (HlCPs•) Yıllık Ortalama De~işim 
Oran la rı 

2001 2006 2007 2008 2009 2010 

AB27 2,2 2,2 2,3 3,7 1,0 2,1 
Euro Alam 2,4 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 
Türkive 56,8 9,3 8,8 10,4 6,3 8,6 

" Kaynak: EUROSTAT 

Tablo 8'e göre, tarımın GSYİH içindeki payı 2006 yı lında% 8.3 ve 2010 yılında da %8.4'tür. 
2006 yılından 2010'a, sanayinin GSYlH içindeki payı % 20.1 'den neredeyse% 1 ' lik düşmeyle 
% 19.2'ye inmiştir. Aynı dönemde hizmet sektörünün pay ı Tablo 8'de görüldüğü üzere% 0.4 
artmıştır. Böylece, tarım ve hizmetlerin payı artarken sanayinin payı ise azalmaktadır. 

Tablo 8: GSYiH aç ısından sektörlerin payları, 2006--201 O 

2006 2007 2008 2009 2010 

Tarını 8,3 7,6 7,6 8,3 8,4 

Sanayi 20,1 20,0 19,8 i 19,1 19,2 

Hizmetler 71,6 72,4 72,6 ' 72,6 72,0 

Toplam GSYiH 100 100 100 100 100 
Kaynak: TÜİK 

2001 'deki ekonomik krizin ard ından enflasyon ve faiz oran ları düşmeye başlamıştır. Bununla 
beraber bu gelişmeler büyüme oranlarındaki artış da buna eklenmiş, işgücü piyasası üzerinde 
olumlu etikleri olmamıştır. Ekonominin iş yaralma yeteneği sıııırlandırılınıştır. Her ne kadar 
reel GSYİH art ış gösterse de, kırsal istihdam, toplam istihdamı hayli durağan bırakarak düşüş 
gösterirken, kentsel istihdam büyüme oranın altın da artmış ve kırsal istihdam aza lmıştı r. H ızlı 
ekonomik büyüme, yeterU iş ve istihdam yaratılması anlamına gelmemektedir. Kriz sonrası 
ekonomik büyüme, düşük oranda istihdanıın artışı ile desteklenen kapasite kullanımınııı ve 
sermaye stoğunun artmasına bağlarunıştır. Verimlil ik artışına dayanan bu tilrden bir 
büyümenin, kısa vadede istihdam üzerinde olumsuz etkileri olabilir, ama uzun dönemdeki 
etkisin in olumlu olmas ı muhtemeldir. 

Büyümeye en büyük katkılar, hizmetler ve sanayi sektörlerinden gelirken, tarım sektörü uzun 
vadede düşüş eğilimi göstermektedir. 

5Uyunılaştırılıuı ş tüketici fiyatları endeksi 



Tablo 9: Üretim Faktörleriı:.:..ıi n~B..::üyı.'-'·=inc::ıe:.~..y=.e .:.:K:.::at::.:k::::ıs.:_ı ---------------

Istihdam artışının katkısı 

Sennaye stoğu artışının 
atkısı 

oplam verimlilik 
faktörünün katkısı 

OPLAMGSYİH 

Kaynak : Kalkınma Bakanlığı 

1985-2000 

25,0 

67,5 

7,5 

00 

1985 - 2010 2001-2010 

24,4 23,3 

59,7 45,9 

15,8 30,8 

00 00 

Tablo 10: Öncelik 1 Bölgelerindeki Türkiye ortalaması ile büyüme merkezlerinde kişi başına düşen 
GSYİH, 2001 

Kişi Kişi 

iBBS ll Bölgelerdeki iller (İBBS III Birimleri) 
başına Büyilnıe başına 

Bölgesi düşen merkezleri düşen 

GSYiH GSYİH 

TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 34,02 Kars 41 ,29 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 34,90 Van 40,03 
TRC3 Mardin, Batman, Şımak, Siirt 46,22 Batınan 56,66 
TRAI Erzurum, Erzinca u, Bayburt 50,37 Erzurum 49,44 
TRC2 Şanl ıurfa, Diyarbakır 53,87 Diyarbakır 61,18 

Şanlıurfa 46,97 
TR Cl Gaziantep, Ad ıyaman, Kilis 65,14 Gaziantep 74,23 
TR72 Kayseri, Sivas, YQzgat 66,26 Kayseri 84,16 

Sivas 65,19 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 66,54 Trabzon 70,18 
TRBl Malatya, E lazığ, !Bingöl, Tunceli 66,59 Malatya 66,03 

Elazığ 79,40 
TR82 Kastamonu, Çankırı,S inop 69,76 Kastamonu 82,99 
TR83 Samsun, Tokat, Çorıııu, Anıasya 72,65 Sanısun 78,29 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 74,04 Kahramanmaraş 73,81 

" Kaynak : Tü1K 

Tablo 11: Öncelik 1 bölgelerindeki kişi başına düşen GSYİH, 2001 

DÜZEY lBBS n DÜZEYi BÖLGE Güncel Güncel Satın alma 
II Fiyatlarla Kişi Fiyatlarla Gücü 
KODU Başına Düşen Klşi Başına Paritesine göre 

GSYİH (TL) Düşen Kişi Başına 

GSYİH(S) Düşen GSYİH 
($) 

TRA I Erzunım, Erzincan, Bayburt !.309 1.081 3.088 
TRA2 Ağrı , Kars, fğdır, Ardahan 884 730 2.085 
TRBJ Malatya, Elazig, Bingöl, Tunceli 1.732 1.429 4.084 
TRB2 Van, Mus, Bitlis Hakkari 908 749 2.141 
TRCI Gaziantep, Adıyaman, Kilis 1.693 1.398 3.994 



TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 1.400 1.1 56 3.302 
TRC3 Mardin, Batman, Şı rnak, Siirt 1.203 993 2.837 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 1.925 1.589 4.540 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 1.722 1.422 4.062 
TR82 Kastamonu, Çankırı,S inop 1.813 1.497 4.276 
TR83 Samsun, To kat, Çorum, Amasya 1.889 1.559 4.454 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 1.730 1.428 4.081 

Artvin, Gümüşhane 
Türkiye Ortalaması 2.123 ... 

Kaynak : TUIK 

1.2. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ HUSUSUNDA ULUSAL 
POLİTİKA ÇERÇEVESİ 

1.2.1. Dokuzuncu Ulusal Kalkınma Planı (UKP) 

2007-2013 dönemini kapsayan 9.UKP bütüncül bir yaklaşınıla Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarındak i öncel iklerini gösteren ana politika belgesidir. 

9. UKP'nin İKG OP ile alakah öncelik eksenleri şun l ardır: 
Rekabetçili ğin artınEması 

• İstibdaınuı artırılması 
Beşeri sermaye ve sosyal dayan ışınanın güçlendirilmesi 
Bölgesel gelişmeyi sağlama ve 
Kamu hizmetlerinin n iteliğin in ve etkin liği nin artırılması 

"İstilıdaııı ın artırılması" ve "Beşeri serıııayeııüı ve sosyal dayanışınan ın güçlendirilmesi" ne i l işkin 
eksenler, bunların insan kaynakları pol itikaları hususunda genel ulusal çerçeveyi tanım lamaları 

nedeniyle, lKG 0 1' ile özell ikle ilgilidir. 

UKP, " İstihdam m artı rı lmasıı" ile ilgili olarak, 
• işgücü piyasası koşullannın iyi leştirmey i, 

Eğitim ile işgücü piyasası arasında daha iyi bağlantı kurmay ı , 

• Akti f işgücü piyasası politikal arı n ı gel iştirmeyi , 
amaçlar. 

"Beşeri seımayenin ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi" ile ilgili olarak ise Plan; 
Eğitim sistemini iyi leştirıııeyi, 

• Etkin bir sa~lık sisteminin kurulması m, 
• Gelir dağılunını iyileştirnıeyi, sosyal içernıeyi ve yoksullukla mücadele etmeyi, 

Sosyal güvenlik sisteminin etkin l iğini geliştirmeyi, 

• Kültürün korunması, kültürtın geliştiri lmesi, sosyal diyalogun güçlendirilmesini 
amaçlar. 

İ KG OP, kamu istihdam hizmetlerin in iy ileşti r i lmes i, kadınların istihdamdaki katı lımlarınm ve 
istihdamııı artınlması, genç işsizliğin azaltılması ve kayıtlı istihdaıııın desteklenmesi için belirli 
tedbirlerin alınınası yolu ile ilk öncelik ekseni çerçevesinde "istihdaıııın artırılması" amacını destekler. 
Eğitim ile iş gücü piyasası arasında daha iyi bağlantı kurulması ve eğitim sisteminin gel iştirilmesi, 



eğitiın ve mesleki eğitim konusundaki ikinci öncelik başlığı çerçevesinde yer almıştır. "Gelir 
dağı lım ının iyileştiri l mesi, sosyal içerme ve yoksullukla milcadele" ve "Sosyal Güvenl ik Sisteminin 
etkinliğin in geliştirilmesi" ise üçüncü öncelik ekseni çerçevesinde yer almıştır. iKG OP'ye sınırlı 
kaynak ayrı l d ığından do lay ı , sağl ık hizmetleri sistemin in gel iştiri l mesi 2007-2013 programından 
çıkarılmıştır. Ayrıca; temel ilkesi kişi başına düşen GSYiH bakımından Türkiye ortalamasının 
%75'inden daha düşük GSYİH'ye sahip bölgelere fonların yöıılendirilınesine dayalı bir bölgesel 
kalkınına yaklaşımı olan İKG OP, 9. UKP'nin "Bölgesel Kalkınmanın Sağlanması" eksenine işaret 
etmiştir. Kaynaklar tüm IBBS U bölgeleriııe tahsis edilecek olup daha fazla büyüme ve küıneleoıne 
potansiyeliııe sahip olmaları nedeniyle SÇB'de tanımlanan büyüme merkezlerine öncelik verilecektir. 

1.2.2. 2011-2013 Orta Vadeli Programı 

Kalkınma Bakanlığı (KB) tarafından hazırlanan Orta vadeli Program (2011-2013) 08. 10.2010 tarihli 
2010/958 sayılı Bakanlar Kurulu Karamanıesi ile kabul edi lmiş ve 10.10.2010 tarih 27725 sayılı 
Resmi Gazetede yayıınlaruıııştır. Program, makro düzeydeki politikalara ek olarak temel kalkınına 
başlıklan ve ana sektörleri kapsayan çeşitli konularda uyumlu ve tutarlı bir amaçlar, politikalar ve 
öncelikler dizini sunar. 

Programda, 9. UKP'de ortaya konulan uzun dönemli amaçlara ulaşılmasını kolaylaştırmak için üç 
yıllık bir süre içerisinde odaklan ılacak öncelikler belirlenmiştir. 

Ona Vadeli Programın birincil amacı Türkiye'n in sosyo-ekonomik kalkınmasıııııı AB'ye üyelik 
yolunda hız kazanmış olduğu bir ortamda tüm toplumu gözeterek Türk insanının yaşanı kalitesini 
iyileştirıııektir. Ayrıca, sürdürülebilirlik ile büyüme istikrarını sağlamak, istihdamı artırmak, kamu 
dengesini iyileştinnek ve fıyatlarda istikrarı yakalamak Orta Vadeli Programın temel ve revize edilmiş 
hedefleridir. 

Programın birincil amacına katkıda bulunmak için, İKG OP ile alakah 201 l -2013 Orta-Vadeli 
Program' ın temel amaçları ; 

1. insan kaynaklarınlll geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliği artımıa 
2. Sosyal içerme ve yoksullukla mücadele 
3. TeşebbOslerin rekabet edebilirliğini artırı lması 

4. Bölgesel gelişme ve bölgesel farklı lıkların azaltılması 
5. Kamu sektöründe iyi yönetim 
6. işgücü piyasasında esnekliği sağlamak 

şeklinde belirlenmiştir. 

"insan kaynaklarının geliştirilmesi ve İstihdam edilebilirliği artınna" amacına, İKG OP'nin 1, 2 ve 3. 
öncelikleri aracılığı ile doğrudan işaret edilmiştir. 1. öncelik istihdaın la ilgili olup, hedef gnıplann 
(kad ınlar, genç işs izlik) istihdam edilebi lirliğini artırma ve kamu istihdam hizmetlerinin kapasitesini 
giiçlendirmeyi amaçlar. 2. öncel ik eğitim ile ilgili olup, özellikle kızların daha fazla nitelik 
kazanabi lmelerine ve iş gücü piyasasına girmek bakımından daha iyi fırsatiara sahip olmalarına imkan 
verecek şekilde kızların ok\ıla kayJL olma oranını artırınayı amaçlamaktadır. Bu öncelik kıtrumsal 
düzeyde özellikle iş pi yasas ı bağlantısını geliştirerek eğitimin niteliğini zenginleştiren faa liyetleri 
destekler. 3. öncelik Yaşam Boyu Öğrenme (YBÖ) ve Uyumluluk ile ilgilidir. Bu öncelik, yaşam boyu 
öğrenme için gerekli beceri ve ehliyetlerin geliştirilmesi ve YBÖ ile resmi eğitim ve iş gücü piyasası 
arasındaki bağlanıının güçlendirilmesi yo lu ile YBÖ'yü destekleyerek bu amaca hizmet etmektedir. 3. 
öncelik; işçilerin, işverenlerin ve işletmelerin uyumluluğunu destekleyerek "işletmeleriıı Rekabet 
Edebilirliğinin Geliştirilmesi" amacına da işaret eder. "Sosyal içerme ve Yoksullukla Mücadele" 
amacına; bu alandaki aktörler arasında koordinasyon un geliştirilmesini, mekanizmatar kurulmasını ve 



bu mekanizmaların iş piyasası ile bağlantılı bala getirilmesini ve sosyal koruma hizmetlerine erişimin 

daha kolay bale getirilmesini anıaçiayan 4. öncelik ekseni tarafindan işaret edilir. 

1.2.3. TSKUR 2011-2015 Stratejik Planı (201 5 Vizyonu) 

2011-2015 dönemini kapsayan ISKUR'un Stratejik Planı: 

• İşgücli piyasası talepleri ile işe yerleştirmelerde aktif bir rol üstlenerek istihdam hizmetlerinin 
çeşitlendirilmesi 

• İstihdam edi lebilirliğin artıniması na yönelik olarak AiPP'Ierin geliştiril mesi, 
yaygınlaştınlınası ve etkinliğinin maksimize edilmesi 

• işgücü piyasasının etkin olarak izlenmesi ve değerlend i ri lmesi 
• Güçlü bir kurumsal yapının tesisini amaçlamaktadu. 

Bu strateji, stratejik amaçlan istihdam hizmetlerinin geliştirilmesi (Tedbir 1.4), istihdam edilebilirl iğin 

artırılması (Tedbir 1.1, 1.2 ve 1.4), işgücü piyasasının izleme ve değerlendirmesi ne ilişkin etkili 
yapıların oluşturulması ile kununsal kapasitenin güçlendirilmesi (Tedbir 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4) ile 
doğrudan ilgili olduğundan IKG OP altında özellikle Öncelik Ekseni 1 için önemlidir. 

1.2.4. Bilgi toplumu stratejisi 

28.07.2006 tarihli Resıııi Gazetede yayınlanan bilgi toplumu stratejisi hedefi, 201 O yılında kadar 
sosyal refahta aıtış sağlayacak olan bir rekabetçi ve bilgi odaklı ekonomik ve sosyal ge lişmenin 
s!ird!irtllebilirliğini sağlaınakiır. Bu hedefi yakalamak için, bilgisayar ve internet kullanıınıııın 

artırı lması, bu alandaki sayısal aç ı ğın azal tı l ması, resmi ve resmi olmayan eği timde mümkün olduğu 

kadar çok bilgi ve i letişim teknolojilerinin kullanılmasının artırılması, bilgi ve iletişim teknoloj ileri 
yoluyla nitelikli insan gücünüıı desteklenmesi ve bilgi teknolojileri sektöründe çalışan insan gücünün 
desteklenmesine yönelik çabalara girişilecektir. 

İKG OP, çalışan lara yönelik olarak BiT kullanımı konusunda eğitimler verilmesi ve eğitimde BiT 
kullanımının geliştirilmesi yoluyla bu strateji yi desteklemeyi amaçlar. 

1.2.5. Ortak Sosyal içerme ve Sosyal Koruma Belgesi (OİB) 

OİB 'o in amacı, Avrupa'nın sosyal dtşlaoınaııııı ve yoksull uğun ortadan kaldmiması amaçları 
doğnıltusunda, Türkiye' de fiilen yaşanan sorunlar yanında temel sorunlar ile siyasi tedbirlerde yer 
verilen sorunlan ortak olarak bel irlemektir. OiB, istihdam, gelir dağı l ıını ve parasal yoksul luk, eğiti m, 
konut, sağlık, ulaşım, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar gibi oldukça gen iş bir dizi 
konuyu içerir. OIB'de belirlenm iş olan öncelikler, Türkiye ile Komisyon arasında kabul edi lmiş 
olduğu ortak bir tutunıda lKG OP' taslağuıın oluşıurulıııasuıda temel olmuştur. 

Tüm ilgili kamu kurum ları, sosyal taratıar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ile 
işbirliği çerçevesinde görevlerin yürütüldüğü ÇSGB AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 'nın 

koordinasyonunda OİB, AB Komisyonu ile Türkiye arasındaki ortak bir iaaliyettir. Bu kapsamda, 
Türkiye tarafında hem siyasi düzeyde hem teknik düzeyde yapılan çok say ıdaki temalik toplantıya 

ilaveten, ilgili kurum ların temsilci leri ile AB Komisyonu yetkililerinin buluştuğu beş adet 
bi lgilendirme semineri ve birkaç toplantı gerçekleştirilmiştir. 



Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülen gen iş kapsamlı çalışına lar sürecinin 
sonucu olarak yoksullukla ve sosyal dışianına ile mücadelede Türkiye'nin temel sorunları !KG OP'nin 
mevcut revizyonu öncesinde hazırlanan taslak versiyonda ortak olarak aşıdaki şekilde belirlenmiştir 

• Ücretsiz aile işçi leri, serbest çalışan l ar ve günlük ücrete tabi çal ışan lar, mevsimlik işçi ler, 
asgari ilcretten <!aha düşük gelir elde ederek kayıt dışı sektörde çalışanlar için zorunlu 
sosyal sigortanın bu kişi leri gerektiği ölçüde kapsamaması 
Çalışanlar içinde y!lksek yoksulluk durumu, 

• Kadıniann iş giicüne katılını oranının düşiiklüğü, 

• Esas itibariyle sağl ık tedavi hizmetlerine erişimdeki yetersizliğe bağlı olarak kırsa l 
alanlarda yüksek oranda bebek ve anııe ölüınleri, 

• Yatak, doktor ve hemşire sayısı bakım ından sağlık hizmetlerinin sunulmasında kent-kır 
eşitsizliği yanında bölgesel eşi tsizlikler, 

• Sağlık tedavi hizmetlerindeki düşük kalite, 
• Öğretmen, ma Ize me ve oJ.:ul sayısındaki yetersizi ik, 
• Özellikle kırsa l alanlarda olmak üzere eğitime katılıında cinsiyetler arasında eşitsizlikler, 

Bütçeden eğitime ayrılan payın d!lşük o lması, 

• Kadına karşı ai le içi şiddet, 
• Çocuk yoksulluğunda ve nesiller arası yoksulluğun aktarılmasında yüksekl ik, 
• Hem evde hem de sokakta şiddete maruz ka lan çocuklar, 

ÖzürlUlerin istihdanıa , eğitime ve sosyal hizmetlere erişimlerinin yetersiz oluşu, 
• IDP ile MPID de "Roman vatandaşlar" olarak işaret edilen hassas grupların sosyal 

içerilıııesi , 

• Eski tutuklu ve biiküınliil erin yeterli mesleki niteliklerden yoksun olma ları ve işgücü 
piyasasına sıııırl ı erişim i, 
Sosyal koruma, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanında etkin planlama ve tedarik 
eksikliği, 

• Büyük kent lerin varoşlarındaki gecekondu a lan larında6 yaşayan insanların yaşam 
koşu llarının kötii olması ve bunların kamu hizmetlerine sın ırlı erişimi . 

OJB'uin yeniden düzenlenmesi sürecine değişen sosyoekonomik çerçeve temelinde yeni şablon 
dikkate alınarak 201 1 yılında tekrar başlanmıştır. Revize edilmiş taslak OIB, ilk iki böiUnıiiyle birlikte 
Şubat 2012'de Avrupa Komisyonuna gönderilmiştir. 

1.2.6. Ortak Değerlendirme Belgesi (ODB) 

OOP, aday ülkelerin, AB'ye üyelikleri için onları hazırlayacak istihdam politikalarıru belirlemelerini 
sağlamak ve katılımdan it ibaren AB'ni.n geniş istihdam politika koordinasyonuna tam olarak 
katı lmalarına izin verecek şekilde, kurumlarını ve politika ların ı aşamalı olarak uyum laştırmalarını 
amaçlamaktadır. 

Avrupa İstihdam Stratejisi ile uyumlu olarak istihdam Durum Rapoıunuıı düzenlenınesi ile birlikte 
2003 yılında OOP'nin hazırlanması süreci başlamıştır. OOP üzerinde halihazırda tartışınalar devam 
etmektedir. Bir sonraki adım, OOP kapsamındaki alanlarda bir "Ulusal Refom1 ProgramınLn" 
hazırlaıuı1ası olacaktır. OOP taslağının temel bulguları İKG OP'nin hazırlanmasında dikkate 
alınmıştır. 

6 Kırsal alanlardan biiyük kentkerin dış çeperlerine göç eden insanlar tarafından izinsiz olarak çok kısa bir süre 
içerisinde inşa edilen düşük maliyetli apartınan daireleri veya cv ler. 



ODB, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında ortaklaşa olarak hazırlanan bir strateji 
belgesi olaıak, Türkiye'nin ana sorunlan ile birlikte iş piyasasının geniş bi r analizini, kurumsal 
çerçevesini ve istihdam önceliklerini içermektedir. Taslak ODB'de yer alan temel sorunlar şunlardır: 

• işgücüne katılımda azalma eğilimi 
• Özellikle kadınlar arasında olmak üzere iş gücüne ve istihdanıa katılıının düşüklüğü 
• Yatırım ve iş yaratılması eksikl iği 

• İstihdama erişi mde gençlerin dıırumunda kötüleşıne 
• İşverenler üzerindeki ağır vergi ve sigorta yükleri 
• Yüksek oran lı kayıt d ı şı istihdam 
• Başta istilıdam lıizmetleri olmak üzere işgücü piyasası kurumlarıııın modemleştirilmesi ve 

güçlendirilmesi 
• Ekonomik göçün uygun şekilde yönetilmesi 
• tş gücüne katılım, istihdama ve MEÖ'ye katılımda bölgesel farklılıklar 
• Kırsal nüfus için alternatif istihdam fırsatlarının yaratılması 

• İstihdam ın çok parçalı yapısı 
• MEÖ ile işgüeli piyasası arasındaki zayıf bağlantı 
• Y BÖ stratejisinin zayıflığı 
• Okuldan erken ayrılanların sayısıruıı yüksekliği 
• Yeni ihtiyaçları , kilit mesleki becerileri ve ilave becerileri karşılama ihtiyacı (mesleki 

niteliklerin tammlanınası ve şeffatlığı, resmi olmayan öğrenim ile diğer öğrenim şeki llerinin 

etkin şekilde kabulü ve geçerl i l iği) 

• Eğitim ve öğretimin cazibesini, herkese açık o lması nı ve kalite standartlarını artırma ve 
sağlama ile, eğitim ve öğretim fırsatlarını yayma ve esnek öğrenim yol l arı sunma, 

• Politika belirleme, uygulama ve izlernede idari kapasite (örgütler, mekanizmalar, personel) 

1.2.7. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Stratejisi 

İ nsan kaynakları ile ilgili başka bir sektörel strateji, İŞKUR tarafından uygulanan AB-destekli Aktif iş 
Gücü Piyasası Programları Projesinde önerilen bir proje çtktısı olan İnsan Kaynaklarının Gel iştirilmesi 
çalışması dır. Stratejinin iiç bileşen i bulunmaktadır: 

• Eğitim ve mesleki eğitim ve öğretim yoluyla insan kaynaklarını ve işgücü piyasasına erişimi 

artırmak, 

• İşgllcü piyasasma erişimi artırarak özellikle sosyal içernıeyi kolaylaştırmak için yaşam boyu 
öğrenmeyi güçlendirmek, 

• Sosyaltaraflarla ortak sağlamak. 

İnsan Kaynakları nın Geliştiri lmesi Stratejisi bem içerik bakımından bem de hazırlık sürecinde 
yürütülen çalışmalar ve kazanılan deneyim bakımından İKG OP için yararlı olmuşnır. 

1.2.8. Yaşam Boyu Öğrenme (YBÖ) Stratejisi 

Yaşam boyu edinilen ve bilgileri, tekn ik uzrııanlığı, becerileri , sosyal ve/veya iş amaçlı kiş isel 
yeterlilik ve özellikleri gelişlinneyle sonuçlanan tüm öğrenme faaliyetleri yaşam boyıı öğrenme olarak 
adlandırı l maktadır. Yaşanı Boyu Öğrenme Stratej i Belgesi ile eki olan Türkiye Yaşanı Boyu Öğrenme 
Strateji Eylem Planı, AB nıi"ıktesebatına uyum çerçevesinde Milli Egitim Bakanlığı koordinasyonunda 
ilgili kuruınlarca hazırlanarak 2009 yılında Türkiye Yüksek Planlama Konseyi tarafından 
onaylanınıştır. Yaşam Boyu Öğrenme Strateji Belgesine göre, "yaşam boyunca öğrenmenin 
devamlılığı türler ve eğitim düzeyleri arasındaki nitelik esaslı yatay ve dikey geçişlerin mümkün 
lulınmasıyla yakından i l işki lid ir. 



YBÖ Stratej i belgesi AB tarafıııdan desteklenen ve Projeler Koordinasyon Merkezi ile sosyal ortaklar 
tarafindan Türk Mesleki Eğilim Sistemine yeni açılunlar gerinneyi amaçlayan Mesleki Eğitim ve 
Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında MEB'in Strat"jik Planıyla uyumluluk 
içerisinde revize edilmiştir. 

2002-2007 dönemini kapsayan MEGEP, Türk MEÖ sisteminin sosyo-ekonomik ihtiyaçlar ve yaşam 
boyu öğrenme ilkeleriyle uywıılul uk içerisinde güçlendirilmesini amaçlamaktadır. AB tarafında n 
fonlanarı MEGEP'in faydalanıcısı olarak Milli Eğitim Bakanlığı mesleki ve tekn ik eğitim a lanlarında 
önemli faali yetler yürütmüştür. MEGEP'in temel hedefi Türk MEÖ sistemini AB standartlarına 
ulaştırmakttr. Proje, AB standartlannın üzerinde daha kaliteli bir mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) 
sisteminin tesis edilmesine yönelik olarak 30 ilde 154 pilot kurumda uygulanmıştır. Proje 
çerçevesinde, okul mildürleri ve öğretmenierin yanı sıra öğrencileri eğitrneyc yönelik MEÖ modülleri 
ile mesleki eğitimiere ilişkin standartların geliştirilmesinden MEÖ Bilgi Merkezlerinin kumlmasına 
kadar birçok farklı faaliyet gerçekleştiri lmiştir. Proje arac ılığıyla oluştumlan Mesleki eğitim 

ınü frcdatı, söz konusu işlem kapsaınında ulusal meslek standartlarının tes is edilmesine yönelik olarak 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kullanılacaktır. 

YBÖ Stratejisi, Türkiye'de Yaşam Boyu Öğrenmenin mevcut durumona işaret eder ve Türkiye'de 
yaşam boyu öğrenmenin geliştirilmesi için kilit alanlan ortaya koyar. Bu kilit alanlar şunlardır: 

1. Yaşam Boyu Öğrenmenin koordinasyonuna i l işkin olarak tarafların yetki ve sonımluluklarını 
net olarak ortaya koyan yasal kuralların düzenlenmesi, 

2. Sosyal farkındalığın artırılması yoluyla yaşam boyu öğrenme kültürünün tesis edilmesi, 
3. Etkil i i ?: lenıe, değerlendirme ve karar alınaya yönelik olarak Veri Toplama Sisteminin 

güçlendirilmesi, 
4. Tüm bireylerin okur-yazarlık becerileri kazanmasının sağlanınası yoluyla okur-yazarlık 

oran ın ın artırı l mas ı, 

5. Temel öğrenimden başlayarak tüm öğrenim düzeylerindeki okuilaşma oranlarının artırılması, 
6. Eğitim kurumlarının fiziksel altyapısı ile eğitici personel sayısı ve kalitesin in ihtiyaçlar için 

yeterl i l iğinin sağlanması, 
7. Eğitim programlarının deği şen ihtiyaçlar doğrultusunda devamlı olarak güncellenmesi, 
8. Bireylerin yaşa göre değişen ihtiyaçlarına cevap venneye yönelik Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerinin aktive edilmesi, 
9. Yaşam boyu öğrenme sürecine katılımlan bakımından korunınaya muhtaç bireylere özel önem 

atfedi lınesi, 
10. Yaşanı boyu öğrenme kapsanı ında Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin güçlendiri lmesi, 
ı ı. Mesleki Yeterlilik Sisteıninin7 aktive edilmesi yoluyla bir Kalite Kontrol Sisteminin 

kumlınası, 

12. Eğitim progranıları arasında ve okuldan işe, işten okula geçişlerin o lanaklı hale getirilmesi, 
13. İşgücü kalitesinin uluslararası rekabet edebilirlik seviyesine u laştırılması , 
ı 4. Yaşam boyu öğrenmenin finansınanına i lişkin olarak taratıann pay larının sağlanması, 
15. Yaşanı boyu öğrenme kapsanı ında ul uslararası işbirliği ile hareketl il iğin artırılması, 
16. Yetişkinlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını artınnaya yönelik olarak yaşam boyu 

öğrenme faaliyetlerinin desteklenmesi. 

1.2.9. Strateji Uyum Çerçeve Belgesi (SÇB) 

BROP ile İKG OP' ye yönelik bir başvuru çerçevesi sağlamak için, ilgili kururolann katkıları, temel 
strateji belgelerindeki öncelikler ve Komisyonun kaktkıları dikkate alınarak Strat~j ik Koordinatör olan 
Kalkınma Bakanlığı'nın koordinasyonunda Strateji Uyum Çerçeve Belgesi (SÇB) hazırlanmıştır. 

7uıusal ve uluslararası meslek standartları ile mesleki nitelikleri geliştirmeye yönelik kural lar ve faaliyetler 
bütününe dayalı bir sistemdir. 



Temel bir strateji belgesi olarak, SÇB, özellikle Çok-Yıllı Planlama Belgesindeki (MIPD) temel 
politika belgelerinde beli rtilen şeki lde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonunun önceliklerini 
dikkate alır. Belge 2007-2013 dönemi için iki operasyonel program arasında uyum ve tutarlılık 

sağlamayı amaçlar. İKG OP, SÇB belgesi ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. SÇB ile uyumluluk 
sağlamak için Program Otoritesi(OS) ile Stratejik Koordinatör arasında birkaç danışına toplantısı 
düzen lenmiştir. 

SÇB belgesinde tanımlanan ki lit sonınlar şunlardır: 

• Kadın ların iş güc.üne katılım oranının düşük l üğü 

• Özellikle gençler arasında yüksek işsizlik 
• Tarım sektöründeki azalmalardan kaynaklanan sorunlar 
• Kayıt dışı istihdam 
• Okula kayıt yaptıran kızların oranının düşük olması 

• Kıziann eğitime geç yaşta kaydedihneleri, okuldan erken ayrılmaları ve eğitime katılınada 
karşılaştıkları sorunlar 

• Düşük kaliteli eğitim 
• İşgücü piyasası ile eğitim sistemi arasındaki yanltş eşleşme 
• Sosyal yarrlunlar ve sosyal hizmetlerin suouıuunda etkiulik sağlanamaması 

• Özel itina gösterilmesi gereken kişi lerin istilıdama, eğitime ve sosyal hizmetlere erişiıııindeki 
sorınılar 

Do l ayısıyla SÇB aynı zamanda iKG OP içinde bir temel de teşki l eden dört ana öncelik başl ığın ı 
ortaya koyar. Bu başlı klar şun l ardı r. 

• Özellikle kadın ların iş gücüne katı lımların ı artırarak daha fazla insanı istihdama. çekmek ve 
is tihdamda tutmak ve özellik le gençler arasında işsizlik oranın ı azaltmak 

• Eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağiantıyı gelişti rerek eği t im i n niteliği ni artırıp beşeri 

sermayeye yatırımı artırmak ve özellikle k ızlar açı sın dan eğitimin tüm düzeylerine kayıt olma 
oranını yükseltmek 

• Özellikle yaşam boyu öğrenmeye destek vererek çalışaniann işletmelerin ve girişimcilerin 
uyumluluğıınu artımlak ve işletmeler ile çalışanlarca insan kaynaklanndaki yatırımı teşvik 
etmek. 

• Özel itina gösteri lmesi gereken kişi lerin iş gücü piyasasına daimi entegrasyon larını n 
sağlanması bakımından onlariçin kapsayıcı bir iş gücü piyasası yaratmak ve iş gücU 
piyasasındaki tüm ayrımcılı k türleri ile mücadele etme k. 

Böylelikle lKG OP'de bel irlenen öııc.elik eksenleri, SÇB ile tamamen tutarlıdır. 

1.3. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ HUSUSUNDA 
TOPLVLUK STRATEJi ÇERÇEVE BELGESi 

1.3.1. IPA ve ASF Tüzükleri 

IPA ilc ilgili 1085/2006 sayı lı Konsey Tüzüğü, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bi leşen in in politika 
alanını tanımlar. Tüzüğiin 1 I. maddesine göre, İ.KG Bileşeni '"Avmpa Parlamentosu ve Avrupa 
Konseyinin Avrupa Sosyal Fonu Jıakkmdaki 5 Temmuz 2006 tarilı/i 1081/2006 (EC) Tüzüğü 

çerçevesinde öngörülen eylemlerinfinansmanı yoluyla özellikle katkıda bulunabilecektir.,. 



İKG OP'nin öncelik eksenleri, 1085/2006 sayılı Tüziiğüo 3. maddesi ve "Yardım alemları ve yardım 
türleri'' konusundaki !PA Uygulama Tilzüğünün 151. maddesi ile uyumlu olarak ASF tarafından 
desteklenebilen müdahale alan l arı ile uyumluluk arz etmektedir. 

"Avnıpa Sosyal Fonu - insana yatmmın 50 yılı" na göre öncelik, ekonomik değişimierin öngörülmesi 
ve iyi idaresinin geliştirilmesi yoluyla işçi lerin, ıeşebbüs lerin ve girişimcilerin adaptasyonunu 
arttırınaktır. Bu öncel ik altmda ASF, !KG OP'nin "eğitim" ve "yaşam boyu öğrenme" öncelik 
eksenleriyle doğrudan ilgili olan şirketler dahil aktif iş gücü p iyasası tedbirleri ile yaşam boyu 
öğrenme faaliyetleri konularında iş gücü piyasası kurumların ın modernizasyonu ve güçlendirilmesini 
desteklemektedir. Işgücü piyasasına katı lımın teşvi k edilmesi, iş alan larına erişim in sağlanması, sosyal 
d ışlanmanın önüne geçilmesi 2007-2013 döneminde ASF'nin en çok öne çıkan hedefleriııdendir. Ek 
olarak, "politika ve hizmet sunmaya yönelik olarak kamu kurumlarının kapasitelerinin 
güçlendirilmesi" ile "istihdam ve içerme alanlarındaki reformları gerçekleştirmek yönünde iş verenler, 
işçi sendikaları, STK' lar ile kamu kurumları arasında işbirliklerinin tesisi" ASF'nin amaçlarındandır. 
Bu amaçlar ayııı zamanda, tüm öncelik eksenleri ve tedbirlerle ilgili yatay hususlar ol maları 

bakımından lKG OP'nin altındaki hedefler arasuıdadır. 

Tablo !2· ASF Yardım Alanları ve Yardım Türleri ve İKG OP tedbirleri 
ASF IKG OP 

Yardım Alanlan ve Yardım Faaliyetler 
Türleri 

Öncelik Önlem 

Ekonomik d~işiın beklemis ini Yaşam lıoyu öğrenmeye ve işletıneler ve çalışanlar 3 
geliştinne ve değişimin olumlu tarafindan insan kaynaklarına daha fazla yatırı m 
yönetim ini sağlama açısından yapılına.o;ı 
çalışanlann, işleınıelerin ve 
giriş iıncilerin ııyuınlulıığıınıı aıtırma 

iş arayaniann ve aktif olmayan lş gucu piyasası kıınıınlarının olıışrunı lması, ı 
insaniann istihdama ve iş gUcti modernizasyonu ve güçlendirilmesi 
piyasasına sürdürülebilir içeınıeye 

erişimi, işsizliği önleme, aktif 
yaşinnınayı ve çalışma ömrunon 
uzarılınasını teşvik etme, iş gUcO 
piyasasına kanlıını artırma 

Kadınların isıilıdama erişimlerini 
gel işıinııc ve istihdama daimi şeki lde 
katılımlarını ve istilıdanıda 
i lcrlcındcrini sağlama 

Beşeri sennayeyc yapılan yatınmı 
yayma ve artırma 

Sosyal alanlar yanında isı.ihdanıda, 
e~it inı ve ~reıiıııdc reformlar 
yapıl ması ve iyi yönetim bakış 

açısıyla, Ulusal, bölgesel ve yerel 
dtızeyde kanıu idarelerinin ve uygun 
oldu[\u durunıda sosyal tarallann ve 
sivil toplum kıırulıışlaruıın kurumsal 
kapasitesini güçlendimıe ve kamu 
hizmetlerinde ed<iıılik sa<>lama 

ltıtiya,ıarın erken teşhis i için aktif ve önleyici 
önlemlerin uygulanması 

İstihdama erişimin geliştirilmesi ve kadınların 
io1ibdaına sürekli katılım lannın ve isıihdanuLıki 
ilerlenıelı:rinin sal!lanması 
Ozel itina gösterilmesi gereken kişilerin isıihdanıa 1 
entegre olmalan ve isıilıdaıııa yeniden kaıılı ınları için 4 
yolların aranması 

4 
İşyerierinde çeşitl ili~ in kabul edilmesi 
İstihdam edilebilirl iği ve uygun iş gücü piyasasını 2 
gel iştirmek için c:ğ itiın ve öğretim sistemlerinde 3 
reformlar yapı lması ve uygulunması 

Yaşarn döngüsil yolu ile eğitim ve öğreti me katı l ırnın 2 
artıniması 3 

ı 

15 

3.1 
3.2 

3.2 

1.4 

1.4 

1.1 

1.4 
4.1 
4.2 
1.1 
4.1 
2.2 
3.1 

2.1 
3.1 

1.4 
5.[ 
5.2 



1.3.2. Avrupa İstihdam Stratejisi-Avrupa 2020 

3 Mart 2010'da, Avrupa Komisyonu "Avrupa 2020- akı l lı , sürdürOlebilir ve kapsamlı bir büyüme için 
Avrupa stratejisi" başlıklı bir bildiri yayımlamıştır. 

Komisyon ayrıca 27 Nisan 201 O'da, Avrupa 2020 Entegre Kılavuzunun k ısımlarını teşkil eden Birl iğe 
Üye Ülkelerin ekonomik politikalarına yönelik kapsamlı rehber ilkelere i l işkin Konsey Tavsiye Kararı 
üzerine bir Tavsiye Kararı ile Üye Ülkelerin istihdam politikaları için rehber ilkelerle ilgili Konsey 
Kararına yönelik bir Öneriy iı onaylam ıştır. 

Avrupa 2020 Entegre Kı lavuzunun (nihai KOM(2010) 193) I. Kısmı - Birliğin ve Üye Ülkelerin 
ekonomik politikalarına yönelik kapsanılı rehber ilkelere ilişk in 27.04.201 O tarihli Konsey Tavsiye 
Kararı üzerine 26 Mart 201 O tarihl i Tavsiye Karanının Açı klayıcı Belgesinde belirtildiği üzere: 
"Avrupa Konseyi, Avrupa'nın sürdürülebilir bliyüme ve rekabet edebilirlik potansiyelini artınııak için 
müdahale gereken alanlara odaklanacak olan ekonomik politi kaların koordinasyonunun 
ge l iştiri lmesini esas alan yeni istihdam ve büyüme stratejisini, Avrupa 2020, harekete geçiren Avrupa 
Komisyonu önerisi Uzerine mutabık kalmıştır." 

istihdam ve ekonomik politikalara yönelik Avrupa 2020 Entegre Kılavuzu aşağıdaki yasal araçlarla 
onaylarunışıır: 

• Avrupa 2020 Entegre Kdavuzımım /. Kısmı - Birliğin ve Üye Ülkelerin ekonomik politikalarma 
ytilıelikkapsamlı rehber ilkelere ilişkin 13 Temmuz 2010 tarihli Konsey Tavsiye Kararı; 

• Avrupa 2020 Entegre Kılavuzunun ll. Kısmı- Üye Ülkelerin istihdam politika/anna yönelik rehber 
ilkelere ilişkin 21 Ekim 2010 tarihli Konsey Kararı. 

Avrupa 2020 stratejisi, Avrupa Birl iği' nin mevcut sorunları nı ortaya koymakla birlikte Avrupa 2020 
hedef ve önceliklerine ulaşmak için uygulanacak yem stratejileri de belirlemektedir. 

Bu öncelikler: 

• Akıllı bii yü me - bilgi ve yen i likçi liğe dayalı bir ekonominin tesis edilmesi. 
• Sürdlirülebilir büyüme - daha yeşi l, kaynaklann daha etkin kullanıldığı ve daha rekabetçi 

bir ekonominin teşvik edilmesi. 
• Kapsamlı büyüme - ekonomik, sosyal ve sıııır bütünlüğü gözeten yüksek-istihdam 

ekonomisinin temin edilmesi. 

Eğitim ve öğretim, Avrupa' nın taleplerinin karşılanması yönünde temel taşlarıdı r. Ünivers itelerin 
modernleştirilmesi ve üniversite eğitiminin daha çok insana açıl ması akıllı büyllme açısından 
önemlidir; kalite tesisi ve temel eğitime erişim ile yaşam boyu öğrenme kapsamlı bir büyümenin 
sağlanmasına destek o lacakt ı r. 

Strateji, büyüme ve istihdamı canlandırmaya yönelik olarak 7 girişim önermektedir. Bunlar, yüksek 
öğrenim kııruınlanınızın perlormanslao ile uluslararası cazibesini artırmayı ve mükemmellik ile 
eşitliği birleştirerek AB'deki her eğitim düıeyi için kaliteyi yükseltmeyi amaçlayan "Gençlik Yolda'yı 

kapsamaktadır. 

Avrupa 2020 Stratejisinin uygulamasındaki ilerlemeyi ölçmek için tüm AB açısı ndan 5 temel hedef 
üzerinde uzlaşılınıştır. Söz konusu Avrupa 2020 hedeflerine göre: 

• 20-64 yas grubundaki nüfusun istihdam oran ı , kadın lar ile yaşlıların daha çok katı lı ın ı ve 
göçmenlerin işgücüne daha iyi entegresyonu dahil %69'dan en az% 75'e çıkınalıdır. 



• Halihazırda %ı S olan okuldan ayrılma oranının %1 O'a indirilmesi suretiyle okuldan erken 
ayrılma problemiyle mücadele eden eğitimsel kazanınun yanı sıra %31 olan 30-34 yas 
grubundaki üçüncü düzey eğitimini tamamlamış nüfusun 2020 itibariyle en az %40'a 
çıkarılması hedeflenmektedir. 

Ulusal yoksulluk sınırı altında yaşayan Avrupalı sayısı %25 dllşürülerek 20 Milyon insan 
yoksulluk sınırı d ışma çıkarı! malıdır. 

• AB'nin kişi başı GSYiH'sı n ın %3'ü (özel kamu birleşik) ile AR&GE/yenilikçi liğe yatırım 
yapılmalıdır. 

• 1990 düzeyine ya da %30'a kıyasla sera gazı emisyonları an az %20 azaltı lmalıdır, eğer 
koşullar yerindeyse; yenilenebilir enerji kaynaklarının Avrupa nihai enerji tüketimindeki payı 
%20 artacaktır; ve enerj i verimliliği nde %20'1ik bir artı ş sağlanacaktır. 

Söz konusu hedefler birbiriyle ilgildir. Örnek olarak, daha iyi eğitim seviyesi istihdam edilebilirliğe 
katkıda bulunurken, istihdam oranını artırmak yönündeki ilerleme yoksul luğu azal tınaya yardımc ı 
olmaktadır. Araştırma ve geliştirmenin yansıra yenilikçilikle ilgili ekonominin tüm sektörlerinde daha 
fazla kapasite artırılırtış kaynak etkinliği ile birlikte rekabet edebilirliği artıracak ve yeni mesleklerin 
oluşturul masını mümkün kı lacaktır. Daha temiz, düşük karbonlu teknolojilere yatırım yapı lınası 

çevrenıize yardımcı olacaktır, iklim değişikliği ile mlicadeleleye katkı sağlayacaktır ve yeni işler ile 
istihdam olanakları oluşturacaktır. Bu hedeflere, özell ikle de ilk üçüne, !KG OP'de istihdam, eğitim ve 
sosyal içerme öncelik eksenleri altında değinilmektedir. Istihdam oranlarının artırılması; kadınlar ile 
çalışına yaşındaki ııüii.ıs ve özürlü bireylerin daha iyi entegrasyona ise Öncelik Ekseni 1 ve 4 altında 
değinilmektedir. Eğitimse l kazanıının artırılması , okulu erken yaşta bırakmalar ile aynimaların önüne 
geçilmesinden Öncelik Ekseni 2'de bahsedilmektedir. Yoksulluğun azaltı lması Öncelik Ekseni 4'te 
geçmektedir. Ilave olarak, dördüncü hedeflKG OP'nin 3.2. Tedbiri altında dolaylı olarak geçmektedir, 
daha belirgin olarak ise, yenilikçi ve sürdürülebilir iş organizasyonu çeşitleri ile işgücü verinıliliğinin 
desteklenmesi vasıtasıyla "insan kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması yoluyla çalışanlar ile 
işverenlerin uyum yetenekler inin artırılması için" şeklinde geçmektedir. 

1.3.3. İstihdam Rehber İlkeleri 

IKG OP'ııin kapsamı ile ilgili olan Avrupa 2020 Stratejisi Entegre Rehber ilkeleri aşağıda 
be lirtilmektedir: 

Rehber ilke 7: iş gücü piyasasına katılıın ın artırı lması ve yapısal işsizliğin azaltı lmas ı 

Rehber ilke 8: işgücü piyasasının ihtiyaçlarına duyarlı kalifiye iş gücünün geliştirilmesi, iş kalitesi ile 
yaşam boyu öğrenmenin teşvik edi lmesi 
Rehber ilke 9: her düzeydeki eğitim ve öğretim sistemine ait performansının geliştirilmesi ile üçüncü 
düzeydeki eğitime katılımın artırılması 
Rehber ilke 10: sosyal içermenin teşvik edilmesi ve yoksullukla mücadele. 

İKG OP'nin hazırlanmasında bu rehber ilkeler dikkale alınmıştır ve bu tavsiyelerle uyumlu olacaktır. 

1.3.4. Stratejik Topluluk Rehber İlkeleri 

2007-2013 Stratejik Topluluk Rehber leri, Lizbon amaçlarına ve büyüme ve iş için biltüncül rehberiere 
odaklanarak eğitim sistemlerinin geliştirilnıesini vurgular. Topluluk Rehberleri yapısal fonlar 
vasıtasıyla bölgesel ve sosyal farklılıkları azalımay ı amaçlar. IPA Tüzüğü aç ık bir şeki lde, özellikle 



ASF'nin uygulanması olmak üzere, insan kaynaklannın geliştirilmesi ve Topluluk uyum politikasının 
uygulanınası ve yönetimine hazırlık alanlarında Türkiye'ye destek veri lmesinin amaçlandığını ifade 
etmektedir. Bu amaç 2014 yılına kadar ASF'nin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. 

Dört ana a1auı kapsayan 2007-2013 Uyum Politikası Rehberleri aşağıdaki şekilde ortaya konulmuştu r. 

ı. Avnıpa'nuı ve Avrupa' daki bölgelerin yatırım ve iş için daha fazla c az ip mekanlar haline 
getiri lmesi: 

İKG OP, Türkiye'deki datıa az gelişmiş Öncelik I bölgelerine odaklanılarak uygulanacaktır. Bu 
yaklaşımın bu bölgeleri, Türkiye'nin çok daha gelişmiş bölgeleri ile uyıunlu olarak daha çekici 
kılnıa>ına katkıda bulunması beklenmektedir. 

2. Büyümeye yönelik olarak bilgi ve yeniliğin geliştirilmesi 

• AR& GE' ye yapılan yatırunları artınııa ve gelişt irme 

• Yenil iği kolayiaştırma ve girişimciliğe katkıda buluruna 
• Herkes için bilgi toplumunu destekleme 
• Mali imkanlara erişimi geliştirme 

Bu rehber daha çok Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program ı (BROP) ile bağlantılı 
bulunmaktadır; bununla birlikte İKG OP Beşeri Sermayeye yatırım yapılınasını destekleyerek bilgi ve 
yenil iğe katkı için temel teşkil edecektir. BROP girişiınciliğin desteklenmesini amaçlarken İKG OP 
girişimciliği işsiz hedef gruplann i stilidam edilebilirliklerini artınnada bir araç olarak öngönnektedir. 

3. Daha fazla ve daha iyi iş 

• İstihdaına daha fazla insan çekmek ve istihdaında daha fazla insanı tutmak ve sosyal koruma 
sistemlerini modemize etmek 

• Çalışanların ve işletmelerin uyumluluğunu ve iş gücü piyasasının esnekliğin i geliştirmek 

Daha iyi eğitim ve beceri kazanıını yolu ile beşeri sermayeye yapılan yatırımı arıınnak 
• İdari kapasite 

Bu rehberiere 1, 2 ve 3.öncelik eksenleri çerçevesinde işaret edilecektir. 

1.3.5. Çok Yıllı EndikatifPlanlama Belgesi (MIPD) 

Çok Yı ll ı Endikati f Planlama Belgesi (MIPD), Türkiye'de lPA'nın temel programlama belgesidir. 
MlPD, 2007-2011 ve 2011 -2013 programlama dönemleri için Türkiye'de desteklenecek AB 
önceliklerini beli rlemektedir. 

2011-2013 MIPD, reformlara olan vurgusuna işaret ederek Avnıpa 2020 gündemine atıf yapmaktadır. 
Ayrıca, 9""''' Ulusal Kalkınma Planı (UKI') 2007-2013, Müktesebata Uyum için Ulusal Program 
(MUUP), "Tiirkiye'nin Katılım Sürecine yönelik AB Stratejisi- 2010-20 11 Eylem Planı" gibi ulusal 
stratejilere de göndermeler bulurunaktadır ve MlPD önceliklerinin doğrudan bu strateji belgelerinden 
esinlendiği vurgulanınaktadır. 

MIPD kapsaınında IPA tarafından desıeklenecek öncelikler aşağıda belirtilmektedir: 

• Yargı ve temel haklarla ilgili temel reformları gerçekleştirmeye yönelik olarak kritik bir alan 
hukukun üstünlüğünde ilerleme kaydedilmesi. 



• Taşımacılık, tarım, gıda güvenligi, çevre, iklim degişikligi ve enerji gibi AB standarrlarıyla 
uyuınlaşlırmaııın yiiks~k maliyetler ile kanuaşık yasal düzenlemeler gerektirdiği alanlarda 
mill<tesebat uyumunun sağlanması. 

• Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gel işiminde desteklenmesi ile rekabet edebil irliğin tesis 
edilmesi. 

Kesişen konular (cross-cutting) adı a ltında desteklenecek yatay öncelikler; sivil toplumun katılımının 
desteklenmesi, AB programiarına katılıının arttırılması, yüksek düzeyli bir çevre koruması, iklim 
değişi kl iğine i l işkin kaygı ların yaygın kabulünün sağlanması, kadın ve erkek için fırsat eşi tl iğinin 

yaratılması, dezavantajlı ve yardıma muhtaç kesimlerin desteklenmesi ile iyi komşuluk ilişkilerinin 
geliştirilmesi olarak sıralanabilir. Bu yatay öncelikler bağımsız olarak desteklenebileceği gibi diğer 
öncelik alanlarındaki programlar ve projelerin bir parçası olarak da ele alınabilecektir. 

2009 - 201 1 yılı MlPD'nin gözden geçirilmesi sonrası ilgili belgenin Türk tarafiyla İstişaresini takiben 
Avrupa Komisyonu, 2010 yılı başında biten değerlendinnesi ile 2010 yılı programlamasında esas 
alınan stratejik öncelikierin bir programlama yılı daha geçerli olabileceğine karar vermiştir. 2011 -
20 13 yılına ait MJPD'de, katılım oranının arttırılınası ve daha fazla sektör odaklı bir yaklaşım ı n 

benimsenmesine vurgu yapı lmaktadır. Bu öncelikierin belirlenmesi, Türk otor itelerince daha yüks~k 
düzeyde katılımın sağlaması, farklı alanlardaki siyasi reform öncelikleriyle daha yakın bağların 

kurulması ve mevcut ulusal sektör stratejilerinin uyum kapasitelerinin arttınlmasıyla mümk(in 
olacaktır. 

Bu istişıırclerin sonuçları, seçilen öncelikler ve sektörlere yönelik geniş bir desteğin olduğunu 
gösterm iş ve taslak belgenin revi2'.e edilmesine imkan tanımıştır. MIPD'de özellikle a_5ağıda belirtilen 
düzenlemeler yapılmıştır: 

• Kamu Yönetimi Reformu alanında yer alan aktiviteler, ayrı bir sektör olacak şekilde ele abıınıış ve 
MlPD'de geçen diğer alaolara entegre edilmişt ir. 

• Cinsiyet eşitliği ve sivil toplum desteği gibi yatay öncelikiere daha fazla vurgu yapılmıştır. 

• Sektörlerin b edef ve göstergeleri ile mevcut durumun özetlenmesine ilişkin olarak daha fazla 
ilerleme kaydedilmiştir. 

MIPD 201 I -2013 döneminde AB'nin destekleyeceği temek sektörleri ortaya koymakta olup lPA'nm 
fV. Bi l eşen i ile doğrudan ilgi li sektörlerden biri olan sosyal gelişme bu sektörlerden birisidir. 

UKP haricinde, söz konusu sektöre yönelik bütiln olarak kapsamlı bir strateji hal ihazırda mevcut 
değildir. Ancak, IPA'nın Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklannın Geliştirilmesi bileşenleri altında 
yer alan lPA yardımlarının programlaması için stratej ik çerçeve sağlayan MUUP, UKP, SÇB gibi bir 
takım belgeler bu lunnıaktadlır. Özellikle, lPA'nın IV. Bileşenine ait Operasyonel Program bu sektör 
altıoda destektenecek öncelikiere temel teşkil etmektedir. Et.kililiğio sağlanınası bakınundan !PA 
bi leşenleri arasında odaklı ve iyi koord ine li bir yaklaşım gerekecektir. 

Bu bileşen altında sağlanacak yardıınlar, temel vurgu dezavantaj l ı gnıplarda olmak üzere Avnıpa 2020 
eğitim, beceri ve yaşanı boyu öğrenme, sosyal içermenin teşviki ve yoksullukla mücadele stratejilerine 
ait öncelikleri desteklemektedir. 

IV. Bileşen altındaki mali yardımlar, 4 temel öncelik ile birlikte her bir öncelik altında yer alan bir 
grup tedbiri içeren insan Kaynaklarının Geliştiri lmesi Operasyonel Program ı (IKGOP) aracı l ıgıyla 
uygulanmaktadır. !KG OP'nin uygulaması, merkezi olmayan yetki devri kararuurı Komisyon kararı ile 
onay l anması ve Finansman An i aşınasının 2009 yılı n ın ikinci yarısıııda imzalanmasıyl a başlamıştır. 



!KG OP 2010 ve 201 ı y ılı tahs isatlarının da eklenmesi ve bu bağlamda ilgili göstergelerinde 
uyumlaştırı lması suretiyle 2010 yılında revize edi lmiştir. 

iKG OP, program stratejisinin geliştirilmesinde MTPD'de yer alan beklenen sonuçları dikkate almış 
bulunmaktadır. öncelik eksenlerinin ve beklenen sonuçl arın düzenlenmesi ikinci bölümde açıklanmış 
olup karşılaştırmalı bir tablo eklenmiştir (EK 4). Tablo ASF'nin öncelikleri ile MlPD' in öncelikleri 
arasındaki uyuma fKG QP ile karşılıklı olarak yer vermekte ve beklenen sonuçlara ulaşmak için hangi 
faaliyetlerin finanse edileceğirıi göstermektedir. 

MIPD'ye göre, progranılama ve uygulama aşamalarındaki cinsiyet meseleleri nedeniyle eşit imkanlar 
ile ayrımcıl ık yapılınaması ilkeleri dikkate alınacaktır. Dezavantaj lı grupların beklenti leri özellikle 
konu kamu hizmetleri, yasal konular ve sosyoekonomik gelişme o lduğunda TPA altmda yer alan 
faaliyetlerde yansıtı lacaktır. 

1.4. ORTAKLARLA YAPILAN İSTiŞARE 

1.4.1. IKG opllnin Tasarlanması 

Ortaklık ilkesini uygulama EPA müdahalelerinin temel faktörüdiir. Bu ilkenin uygulanması paydaşlar 
arasmda deneyim ve bilgi paylaşımı için gereken mekanizmaları geliştirecek, problemlere yönelik daha 
yaratıcı yöntemler iç in fırsatlar ol uşturacak, çok yönlü boyutlara daya l ı eylemlerin etkin olarak 
idaresini (geniş çapta paydaşları veya görUş açılarını içeren)ve çok boyutlu mUdahale düzeylerini (yerel 
ve mahalli), ihtiyaçları ile or.aııtıh olarak seçilmiş eylemlerin uyumunun garantisini mümkün kılacaktır. 
Bu ilkenin temel hedefi sosyal ortakların ve diğer paydaşların lPA desteğinin hazulık, uygulama, 
izleme ve değerlendirme süreçlerine katı lımın ı sağla maktır. 

1.1 bölümünde de belirtildiği üzere lKG OP; OiB, ODB ve YBÖ Stratejisi gibi birkaç stratej ik belgeyi 
dikkate alır. Burada bahsedilen tüm belgeler ilgi li kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, sosyal 
ortaklar ve üniversiteler ile sürdürülen danışma süreci sonunda hazulanmıştır. Bu danışma süreci 2004 
ve 2006 yılları arasında sUrmUştür ve sonuçları, iKG OP'nin içeriği hususunda halihazırda etkileri 
btılunınuştur. 

Bir önceki geniş danışma siirecine ek olarak Ortaklık ilkesi, fKG QP hazırlanması sırasında aşağıda 
belirtilen mekanizmalar dahilinde başarılınışıır: 

Değişi k alanlardan sosyal ortaldar ve STK ' lar, TKG OP'nin gel iştiri lmesine aktif katı lım 
sağlamıştır. 

İKG QP taslağıııın bazırtanması için iki komite oluşturulmuştur. ilk olarak, etkili bir 
farkındalık yaratmak için, tüm ilgi li paydaşlardan üst düzeyde temsilcilerin katılıını ile üst 
düzeyde bir IKG komitesi kuıulınuştur. Ayrıca, tüm ilgi li paydaşl ardan gelen uzmanların 
oluşturduğu bir Teknik IKG Komitesi de oluşnııulmuştur. 
Kamu da larkındalığın artırılınasına yönelik bir temel faaliyet de !KG OP'nin tas lak olarak 
yazımı s ırasında gerçekleştiri lm iştir: 18-19 Aralık 2006 tarihinde, Avrupa Eğitim Vakfı'nın 
desteği ile genelde IPA ve özelde IKG OP'nin çeş itli kamu kwuluş larına ve sosyal ortaklara 
tan ıtırnma yönelik bir konferans düzenlenmiştir. 

Ortakhk ilkesi, iKG OP'nin uygulama aşamasında da aşağıda belirtilen mekanizmalar aracılığı ile 
sağlanacaktır: 

İKG bileşen i Sektörelizleme Komitesi, ana paydaşlardan oluşacaktır. 

8 Ilu kısımda yer alan kurum isimleri ilk TKG OP'nin hazırlık döneminde geçerl i olanlardır. 



İKG İzleme Komitesinde yer alan başlıca kamu kurumlarının temsilcilerinde yer a ldığı İKG 
İzleme Komitesi a ltında kurulacak olan Geçici Değerlendirme Komitesi 
Bireysel eylem uyg~ılanması halinde, ortaklığa teşvikler ile teklillerin değerlendirilmesi için 
kriter kullanılacaktır. 
Sosyal taraflar ve STK'lar, önlemlerin uygulanınasında dahil edilecektir. 
IKG OP'nin Teknik Yardım Bileşeni etkin bir programlama için proje oluşturma, uygulama 
ve politika belirlenmesi hususlarında kapasitenin artırı lınasını sağlamayı hedefler. 

Aşağıdaki ilgi li kurumlar ve sosyal ortaklar, İKG OP (ilk tas lak)'oin hazırlanınasında rol alm ış lardır: 
• Maliye Bakanlığı 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

• Sağlık Bakanlığı 

• Ulaştırma Bakanlığı 

• Tarım ve Köy iş leri Bakanlığı 
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

• Çevre ve Onnan Bakanlığı 

• Devlet Plani ama Teşkil atı 

• Hazine Müsteşarlığı 

• Avrupa Birl iği Genel Sekreterliği 
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk EsirgemeKuruımı Genel Müdürlüğü 

• Sosyal Yard ımlaşma ve Dayanışma Genel Mildürlüğü 

• Vakıflar Genel Müdürlüğü 
• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
• Aile ve Sosyal Araştırınalar Genel Müdürlüğü 
• TUiK 
• Yüksek Öğretim Kurumu 
• Toplu Konut İdaresi Başkan lığı 
• Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
• Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB) 
• Milli Prodüktivite Merkezi 
• Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu (TiSK) 
• Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-iŞ) 
• Hak İşç i Konfederasyonu (HAK-İ$) 
• Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 
• Türkiye Kamu Çalışan ları Sendikaları Konfederasyonları (KAMUSEN) 
• Kamu Emekçileri Sendikaları Konl:ederasyonu (KESK) 
• Memur Sendika ları Konfederasyonu (MEMURSEN) 
• Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) 
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB) 
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 

Ortaklık danışına süreci, Üst Düzeyde insan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi 'nin kunılması ile 
başlanı ışıır. lPA ve yeni progranılama süreci hakkındaki bilgi lendirme konusunda ilk toplantı 8 Mayıs 
2006 tarihinde gerçekleştiri lmiştir. Bu toplantıda, güçlü bir ortaklık yaklaştınma olan ihtiyaç, 
paydaşların üst düzey temsilcileri ile paylaşılınıştır. Ayrıca İKG OP'nio yazıını sırasında aktif 
katılıma duyulan ihtiyacın da altı çizi lmiştir. 

İlk Teknik İKG Komitesi toplantısı 24 Temmuz 2006 tarihinde düzenlenmiştir. 15 Ağustos 2006'da 
düzenlenen Teknik İKG Komitesi toplantısında ise, Teknik İKG Komitesi üyeleri ile ÇSGB arasında 
yapılacak yazışmaların e-posta vasıtası kullamlarak gerçekleştirilmes ine ve çalışma şeklinin bu şekilde 



devam ettiri lmesi gibi iç i ş leyişe dair kararlar al ınmıştır. Ayrıca, Teknik il<G Komitesi üyeleri 
arasmda hızlı bir iletişim mekan i zması kumıak iç in e-posta i letişim grubu kumlnıuştıır. 

Teknik Komite Üyelerine, OP'nin içeriği hakkında bilgilendirme ve OP'nin tedbirler ve uygun 
eylemler için öneri sunabilecekleri taslak model sun ulmuştur. lik planın taslağı Eylül 2006'da 
aşağıdaıı-yukarı yaklaşımıyla paydaşların geribildirimleri ile oluşturulmuş ve görüşleri alınmak üzere 
tüm paydaşiara gönderilmiştir. 

iKG OP taslağının revizyonu sırasında özellikle MEB ile birçok karşılıklı toplantılar düzenlemek 
sureti ile yakııı işbirliğinde bulunulmuştur. iKG OP'nin ikinci taslağı, e.ş zamanlı olarak Komisyon'a 
ve Teknik İKG Komitesi'ne gönderi lmiştir. Daha sonra, I O Ağustos 2007 tarihinde 12 iBBS ll 
Bölgesinin valiliklerine gönderi lmiştir. Ayrı ayrı fikirler ve yorumlara da iKG OP içinde yer 
veri lm iştir. Öte yandan her vilayet, IPA i KG OP için bir irtibat kişisi tayin etmiştir. 

Valiliklerden alınan geribildirimler sonucunda, aşağıdaki hususlar dikkate alınmış ve iKG OP içine 
dahil edilmiş/ güçlendirilmiştir: 

• Öncelik al anl arı tedbirler, yerel yönetimlerin gereklilikleri ve yorumları ile aynı doğrultudadır. 
• Yerel yöneticiler eğitimierin verilebileceği rnekanlara duyulan ihtiyaca vurgu yapmışlardır. 

iKG OP'de bu sonınun BROP uygulamaları ile yakııı i letişim halinde çözülebileceği sonucuna 
varı lmıştır. 

• Proje hazırlama ve uygulama noktasında idari kapasitenin eksiklikleri olduğu değinilmesi 
gereken bir husus olarak bel i rlenmiştir. Bu bağlamda teknik yardım bileşen i , gereken eğitim 
ve desteğin sağlanınasında bir araç olarak kullan ı lacaktır. 

• Bilinç artırıcı faaliyetlerin, yeterli sayıda yüksek kal itel i projelerin hazırlanması ve farklı 
OP'Ierin müdahale alanlarının açıklanması için gerekli olduğu belirtilmiştir. iKG OP de yer 
alan teknik yardım bileşen, bu sorunu gidermek için farklı bir redbir içermektedir. 

Taslağın hazırlanması sürecinde, ortaklık danışması içiıı diğer platfonnlar da kullanı !mıştır. AB 
tarafından finanse edilen "Türkiye'de Yenilik ve De~işinı için Sosyal Diyaloğu Gliçlendimıe Projesi" 
altında bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Proje, sosyal ortaklar ile işbirliğinde bir araç olarak 
kullanılmıştır. ASF ve !PA süreçlerinin temel pol itika alanların ın sosyal ortaklar ile tartışı ldığ ı beş 
çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalışma grubunun sonucunda, iKG OP"n,n öncelikleri ve tedbirleri 
doğnıltuswıda dört operasyon teklifi hazırlanmıştır. Çalışma grubunun verimi, 24 Mayıs 2007 
tarihindeki bir farkındalığı artırma konteransı sırasıoda paylaşılınıştır. 

Diğer Operasyonel Programlar ile bütünlüğü ve tutarlılığı sağl amak için yukarıda belirtilen Sosyal 
Diyalog Çalışına Grubu'nun bazı temsilcilerinin diğer OP"niıı çalışınalarına katılına ları sağlanm ıştır. 

Dahası, yakın işbirl iği gerektiren TKG OP ve BROP'nin müdahale alanları hakkında düzenli bilgi 
akışuu ve karşılıklı bilgi alışverişi ni sağlamak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yakın bir temas 
kurulmuştur. Teknik iKG Komites i çerçevesinde, üç toplantın ın düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.(S 
Ekim 2006, 3 Kas ı nı 2006 ve 29 Haziran 2007 tarihlerinde). Bu iki OP'niıı uygulanması sırasında 

STB ile koordinasyonun sağlanmasına devam edilecektir Kırsal Kalkınma Bileşeni ile ilgili olarak, 
Tarım ı•e Köy İşleri Bukarıbğı ile de iki toplantı gerçekleştirilmiştir. 

ÇSGB ayrıca, Ulaştırma ve Çevre Operasyonel Programları için koordinatörler atamış ve bir bakıma 
bütünlüğü sağlamak ve TKG OP ile bu OP'Ier arasındaki s ınırı tan ımlamak için bu OP'Ierin hazırlık 
sürecine katkıda bultınmak amacı ile IPA Kırsal Kalkınma Programı Yönlendirme Komitesi'ne de 
dahil olmuştur 

iKG OP, ortaklık ıııekaııizınasını geliştirmek için, Teknik Yardım Bileşen i altmda özel düzenlemeler 
öngörmektedir. Teknik Yaniını Bileşeninin, paydaşların hem proje tasariama ve uygulama, hem de 



gelecek progranılama dönernlerinde politika gel iştirmeleri komılarında kapasitelerinin artırılınasına 
yardım etmesi planlaıuııaktadır. 

Tablol3:0rtaklık Konusunda Toplantı ve Faaliyetler 

Tarilı Toplantılar 

8 Mayıs 2006 Üst IJü7..eY h<G Komitesi Toplantısı 
27-29 Haziran 2006 Teknik iKG Komitesi Üyelerinin Eğitimi 
2- 8 Temmuz 2006 Teknik iKG Komitesi üveleriııin Eğitimi 
6 Temmuz 2006 Sosyal Diyalog Projesi Çalışınası Grup Toplantısı 

24 Temmuz 2006 Tekınik iKG Komitesi Toplantısı 
31 Temmuz 2006 Istihdam, Eğitim ve Sosyal lçenne Konularında Teknik !KG Komitesi Toplantısı 

1 Ai:,>tıstos 2006 
1 5 Ağustos 2006 Teknik IKG Komitesi Toplantısı 
1 9 Eylül 2006 Sosyal Diyalog Projesi Çalışınası Gıup Toplantısı 

5 Ekim 2006 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler 

3 Kasım 2006 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler 

2 ı Kasını 2006 Sosyal Diyalog Projesi Çalışınası Grup Toplantısı 
17-18 Aralık 2006 Farkındalığı Artırma Konferansı 

Ocak- Şubat 2007 Tamu ve Köy işleri Bakanlıoı i le görüşmeler 
21 Subat2007 Sosyal Diyalog Projesi Çalı~ınası Grup Toplantısı 

Şubat 2007 MED ile oörlişmeler 
3 Nisan 2007 Soşyal Diyalog Proje Calışması Grup Toplantısı 
24 Mayıs 2007 Farkındalığı Amnua Konferansı 

Haziran-Temmuz 2007 MEB ile ~örüşmeler 
1 O Ağustos 2007 12 iBBS ll bölgesindeki 43 valilik ile daııı~ına süreci 

1.4.2. lK COP'nin 2012- 2013 için Rcvizyonu 

2012-2013 dönemi için revizyon sürecinde katılırncı bir yol izlenmiştir. Temel paydaşlar davet edilmiş 
ve isıişareterde yer almıştır. Etkin bir istişare slirecinin sa~lanması, uygulama, izleme ve 
değerlendirme a~amalarında elde edilecek başarı için kritik görüldüğünden revizyon süreci boyunca, 
bir önceki dönemde edinilen tecrübeleri dikkate alnıayı amaçlayan ortaklık İstişare lerine özel önem 
veri lm iştir,. Bu kapsamda, tüm paydaşiann aktifkatılımını temineıı İstişare toplantıları düzenleıımiştir. 

lik İstişare toplantısı 27 Aralık 2011 'de gerçekleştiri lmiştir. Toplantının ana amacı !KG OP'de 
tanımlanan "göstergeler''in tartışı tınası ve revize edilmesidir. Bu uğraş, süreci koordine eden ve ilgili 
tüm kurumlardan girdi talep eden !KG PO'nin liderliği altında yürütü lmüştür. Bütün bir dönem 
boyunca zaten göstergelere yönelik olarak yapılan çalışmalara ek olarak revizyon sürecine temelteşkil 
etmesi bakıınıııdan paydaşlardan veri sağlaına l arı talep edilmiştir. 

ıstişare süreci boyunca, lKG PO tarafından organize edilerek ilgili tüm kurumların katılımıyla 29 
Aralık 20 ll'de toplanan ikinci i stişare toplantısının ana konusu olan uygun eylemler ile nihai 
faydalanıcı lar tartışı lmıştır. Benzer olarak !KG PO, uygun eylemiere entegre edilmek üzere yaratıcı ve 
yenilikçi tavs iyeler ile potansiyel nihai faydalanıcılara yönelik öneriler istemiştir. 

Tablo 14: !KG OP 2012 Revizyon Toplantı ların ın Katılımcı Kuruıniarı 

AB !şleri Bakanlığı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

(alısnıa ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Sağlık Bakan l ığı 



Tarım ve Kırsal Kalkınınayı Destekleme Kurumu 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştı rma Kurumu (TÜBİTAK) 
Türkiye Belediyeler Birliği 
Türkiye Işveren Sedikalan Konfederasyonu (TlSK) 
Türkiye İsci Sendikaları Konfederasyonu (TURK-IS) 
Hak-ls Konfederasyonu (HA K-İ Ş) 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Tiirkive İs Kuruımı (ISKUR) 
Tfırkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 
Türkive Odalar ve Borsalar Birlill,i (TOBB) 
Yüksek Öğretim Kurumu (YOK) 
Yatırun Destek ve Tanıtım Ajans ı 

Ankara Kalkınına Ajansı 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Gel işti rme ve Destekleme idaresi Başkan lıilı (K OSGEB) 

IKG OP'nin 2012-2013 yılları için revizyonundaki mevcut durumu ortaya koymak amacıyla Avrupa 
Eğitim Vakfı, (AEV) Program Otoritesi, Avrupa Komisyonu, faydalanıcılar, sosyal ortaklar ve diğer 
paydaşların katılımıyla 20-21 Mart 201 2'de bir çalıştay organize etmiştir. Çalıştayın temel amacı, 
AEV tarafından hazırlanan IKG incelemesi ışığında IKG OP'nin gözden geçirilınesidir. Bu inceleme 
rcvizyon sürecine kaydadeğer şekilde katkı sağlamıştır. Çalıştayların çıktıları, revise IKG OP'nin 
ilgili öncelik eksenleri ve tedbirleriyle entegre edilmiştir. 

1.5 ÖN (EX-ANTE) DEGERLENDİRMP: 

İKG OP'nin ön değerlendirmesi !PA Uygulama Tüzüğünün 166. maddesine göre yürütülmüşliir. 

Ön değerlendirme, Devlet Planlama Teşkilatı'nın "Ekonomik ve Sosyal Uyum Tedbirlerinin Merkezi, 
Bölgesel ve Yerel Düı.eyde Uygulanınasın da Kapasite Artırı lmas ı nın Desteklenmesi" başlıklı teknik 
yardmı projesi tarafından yapılmıştır. Bu proje ile GTZ başkanlığındaki bir konsorsiyum OP'nin 
değerlendirme çalışınalarını gerçekleşt irmektedir. 

Projenin, DPT Stratejik Koordinatör tarafından hazırlanmasına rağmen, SÇB ve OP'nin lll. B ileşen 
uyarnıca değerlendirmesi, ÇSGB personeli ve bağımsız uzman arasındaki yapıcı diyaloğa dayalı 

interaktifbir süreç ile ÇSGB 'nin soruml uluğu altında İKG OP'nin değerlendi rilmes i yürütü lnıüştiir. 

OP'nin ilk tasiağına i lişkin 3 Mart 2007'deki ara değerlendinne raporunu müteakip, gözden geç i rilm iş 

nihai ön değerlend irme raporu 5 Ekim 2007 tarihinde sunulmuştur. Güncel OP ilk tas lak OP'nin bir 
parçasını oluşturan ön değerlendirme görüşleri dikkate alarak revize edilmiştir. İKG OP'nin 
değerlendiri lmesi ve hazırlanması sırasında, öncelikler ve tedbirler arasındaki sin eıjinin oluşturulması 

ve programın geııel etkisin in artırılmas ı için gözden ges;irilınişti r. 

Nihai ön dcğcrlendinne raporunda belirtilen ieıııel hususlar ve yapı lan eleştiriler, aşağıda 
gösterilmektedir. 

9 Du kısımda yer alan kurum isimleri ön değerlendimıelerin yürütiildüğü döneminde geçerli olanlardır. 



Tablo 15: Ön Değerlendione Bulgu ları ve Yapı lan Eylemler 

Ön De<ierlendirme Raporu İKG OP 
Sayfa Bulgu Eylem 
16 Ortııklık ya klasımı 

24 

29 

57 

61 

63 

64 

69 

• Danışma sürecine katılan kurumlar 
STK'lar ve yerel islihdam kuruUarını ve 
hedef grup leınsilcilerini de içerecek 
biçimde genişletilmelid ir. 

• Yerel id"relerin görüşlerinin dahil edilmesi için, 
uygun 12 mos o bölgesindeki 43 valiliğin fokirieri 
alınmıştır. 

• ÇSGB. ortakitğın geliştiri ınıesi 
hususundaki ta vs iye notlarını iıkınci i ve 
böylece, paydaşl ar ile işbirl iği yollarının 

daha etkin bir şekilde şekillenmesini 
sağlamalıdır. 

• Daha tutarlı bir ortaklığın oluşrurulması için, Teknik 
Yardı m Bilc~en i doğrultusunda ÇSGB, daha iyi bir 
ortaklığın kurulması için hem ÇSGB ve hem de 
paydaşiara yardımcı olacak eylemler ortaya 
koyrnu~tur. 

• ÇSGD d"nışma mekanizmaianna STK ve 
onların temsilcileri i le bölgesel aktör ve 
kurumları ve hedef grup temsilcilerini de 
içerecek şekilde gcn iş lctmclidir. 

• STK ' lar ile aha etkin bir danışma mekanizması 
oluşturmak ve Izleme Komitesi'nde bunların sununıu 
için OS, Teknik Yardım Bi leşcni hususunda STK' lar 
için forum oluşturulmasını desteklevecekıir. 

Mevcut d urumun analizi 
• Küçük ve orıa ölçekli iş letınelerirı • 

ekonomik performansiarına ve Türk 
ekonomisinin verimlili~ine ilişkin 
verilere yer verilmelidir. Du veriler 
BROP den ahı.al>ilir. 

Sosyal içerme böliimüode hedef gruphınıı • 
durumları hakkında daha ayrıntılı bilgilere yer 
verilınci id ir. 
Planlanan stratejinin etkinliği 
• Progranı Oıoritesi, sosyal ortakların ve • 

özel kurumların daha fazla katılınıını 
vurgulayarak ve kamu ve özel sektör 
arasında daha kapsamlı bir işbirliğine 
katkıda bulunarak, öngörOien eylemleri 
<enginleştirmelid ir. 

• 1.2 numaral ı tedbirc ilişkin eleştiride " • 
kariyer planlanmasına ilişkin ıedbirler 
k;ıdınların katılımına imkan vermeyecek 
şekilde planlanmıştır'. denilmektedir. 

Bu öneri, BROP'nin konusu olduğu için iKO OP 
içine dahil edilmem iştir. Uyunıluluğu ile ilgilendiği 

için, gerekli veriler, iki OP arasmda nıtarlı bir eylem 
sağlamak için BROP'den ön kın ahnmışıır. 

ü zel i ıina gösterilmesi gereken kişiler için hedef 
gnıplarla ilgili gerekli bilgiler ıııetine eklenmişt i r. 

faaliyetleri içeren böltimlerde yer alan tedbirlerde 
kamu ve özel sektör işbirl iğine vurgu yapılmıştır. 
Tüm tedbirler için kamu- öze l scklör işbirl iği seçim 
kriterleri arasında sayılmıştır. 3.1 numaralı tedbirde 
özel sektörOn katılımının arttırı lması ve 3.2 numaralı 
tedbirde i~verenlerin etkin katılıınınm sağlaomeısı 
Yönünde cevizvon vaoılınısıır. 

Bu tedbir altında kadın ları kariyer planlanıasma 
katıluruna yönelik faaliyetlere yer verilmiştir. 

3.2 numaralı tedbire i lişkin ele~tiride 
"işverenl er için eğilime yer verjlmemiştir. 
Bu durum on lann katılımını 
zorlaştıracaktır" denilmektedir." 

• Işverenlerin 
eklenmiştir. 

katılımına yönelik faaliyeller 

Gecekondu bölgeleri söz konusu • 4.2 numaralı ıedbir altında bahsedilen faaliyetlerde 
toplum merke7.1erinin kullanılması da planlanmıştır 

ama yeni toplum mcrkezleıinin kurulına.ı;ı bütçe 
sınırları gözönüne alındığında öngöıiilıııemiştir. 

oldugunda, sıklık la 1..ayıfalıyapıyı dikkate 
almak ve kişilerin orada kalmalarına ve 
kamu hizmetlerini mahallinde 
kullanmalanna izin vemıek üzere 
oluşturu lan topluluk merke-ılerine daha 
gUçiU bir vurgu yapılmalıdır. 

Hedeflerin Olçülmcsi 
• Genellikle, Avrupa Komisyonu, <lııha az 

gösı.rge dizileri öngörür. 155. madde no. 
2 lit. D) ye göre; hedefler, •·s ı nırlı sayıda 
bir sonuç göstergesi kullanılarak, uygunsa 
ölçUhnelidir. Bu göstergeler öncelik 
ekseni ve önlemlere bağlı Itedellerin 
elkioliğini de iyerecek şekilde, seçilen 
ıedbirlerin uygulanması için gerekli 
sürecin belirlenınesini olumlu kılmal ıdır. 

Genel olarak. 
Komisyon'un 
edilmiştir. 

KG Ol''nin tüm göstergeleri. 
yaklaşımı doğrultusunda revize 

• Arasttmıa ve analize. vönclik tilali •etler lKO Of' den 



. Araştımıalata ve analizlere yönelik olarak çıkarılmıştır . 
Program Oınıitesi, henOz tillll hedef 
bölgeleri \'C büı•üınc ın erkezleri ni 
kapsayamamıştır. böylesi bir hedefi n 
başarılınasının gerçckleştirilcmeycceği 

çok ola.<ıdır. 

71 Göstergeler . Çocuk ve yaşlı bakım merkezlerinin . Yatırım ve. inşaat harcamaları İKG OP içinde yer 
sayısı ve bunları kullanan kadınbırı sayısı verilemeyeceğinden çocuk ve yaşlı bakım 

gibi yeni göstergeler eklenmelidir. merkezlerinin sayısının da gösterge olarak konulması 

anlamlı bnlunmarnışıır. Diğer göstergeler revize 
edilmiştir. 

72 . isıihdaınla ilgili hiçbir fualiyeı, gidişatı . Faaliyetlere yer verilmiştir. 
garanti leınemişıir.Herl1angi h ir faaliyet 
eklenmemiş ya da göstergeler 
cıkarılmamısıır. 

73 . Eklenen gösterge: Veritahanı ~ayı~ı ve . Gösterge eklenmcmiş ama faaliyet çıkarılmıştır. 
bilgi sistemlerinin sayıları 

74 . h.leme nıekani rmaları eklenınclidir sonuç . Gösterge sayısı artırılmışıır. 
göstergeleri arttırı lmalıdır. 

75- 79 . Eğiıi m ve YBÖ göstergelerine il işkin . Eğitim bölümünde kapsamlı bir rcvizyon yapılmıştır. 

yorumlar 

82 . Gösterge tfyumlu değil: "mesleki eğiti nı . Eğitim sistemine ilişkin cümle yeniden 
sistemleri, geliştiri lmelidir. Hedef düzeıılcıımi~tir. Çalışma organizasyonuna ilişkin 

la ali yeıler ile uyumlu değildir. yorum göstergeler içine ahnmışıır. Işveren eğitimi 
işverenlerin eiiitimi eklenmelidir. eklenmiştir. 

83-84 . Program sayıları na ilişkin gösterge . Program helgedcn çıkanlınıştır. 

eklenmelidir. . Göstergeler revize edilmiştir . . Rehberli k hizıne1lerinden yararlanan kişi . Komisyon ilc ön del\erleııdirıue uzmanları arasında 
sayısı arlırılmalıdır. yaklaşım farkı oulumnaktadır. Komisyonun . Gerekli gösterge: farkındalığı artıncı yaklaşımı bcnimsenınişıir. 

eylemlerin sayısı (verim), ulaşılan insan . Araşıınna cklenıni~tir . 
sayısı (sonuç) . Rcvizyon yapıJmı şlı r . . Doğrulama kaynaklarına araştırmalann 

cklenıncsi . Egitimler ve egiı.ime ilişkin katılııncıların 
sayısındct l : 1 O or•m a~ görünmektedir. 
Arlınlmalıdır. 

85-86 . Veritabanının kullanımı konusunda . Halihazırda yansıtılmı.ştır. 

eğitim alacak personel sayısı . Yonım net değildir. Herhangi bir değişiklik 
artın lmalıdır. yapılmadı. . faaliyetlerin yerine getiri lmesinde . Halihazırda yansıtılımştır 
gösıergelere ihtiyaç vardır. . Ek oöster>eler konulmalıdır. 

87-88 . Göstergeler gerekmektedir. . Tablolara ekleme yapıldı . Yeni gö;.1ergelerekleudi. 

91 Sonuçların sürdürülebilirli~i . Teknik yardım faslında yer alan . Sonuçların sürdürülebilirliği konusunda proje 
f.1aliyeıler yerine getirilebildiğiode uygulayıcılardan sOrdUriliebiiirliği nasıl 

sürdürülebil irlik sağlanabilir gibi sağlayacakları konusunda bilgi istenecektir. Bu aynı 

görünmektedir. Fakat proje yürütücüleri zamanda proje seçim kriteri olacaktır. Ayrıca teknik 
söz konusu olduğunda Teknik Yardım yardım bi leşeni altında eğitimiere yer verilmiştir. 
faslında ciddi zayıflıklar göze . Bu hususıa bir pnıgrumlanıa Unite>i öngörülmüştür . 
çarpnuıktadır. Bu ünitenin amacı 12 1BBS ll bölgesinde bi lginin . Stratejinin her alana yaygınlaştınlınası yaygınlaşurılması olacaktır. 

konusundaki ek&iklik mali ve daha da 
önemlisi politik sOrdOrülebilirlik 
konusunda S()nınlara yol açabilir. 

H azınetme kapasitesi 
1 Hibe uygulamalarına STK'laruı. özel 1 ÇSGB ve bağlı kuruluşlannın ve diğer kamu 

sektör kuruluıjhorınuı ve şirketlerinin kunımlarıııın hibe programı uygulanması konusunda 
katılımı SÖZ konusu olduğunda bazı yeıerli deneyinı leri bulunmaktadır. Bundan uyıı 



~Upheler bulurımakladır. Bilyürne 
merkezlerinde }'eterli ekiprnana sahip 
kuruluşlarının bulunması gUç olabilir. Bu 
da onların Program Ülorilcsinc yeterli 
kalitede başvuru yapmasını 
engelleyebilir. 

129 IKG OP uygulamaları konusunda sonuç ve 
Oneriler 
• İKG OP içindeki birimlerin öngörülen • 

ayrım ı revize edilmeli ve ESC projesi ile 
formüle edilen [PA yapıları hakkındaki 
öncrilerin ışı~ında daha etkin hale 
getirilmelidir. Böylece, ~ birim yerine 
üç birim olacaktır (Programlama, 
lzleme&Değerleodiıme, Teknik yardım& 
Uygulama ve kalite konırol.) 

• Airiın lerin işlevleri ve personel ahmı, en 
azından uygulama el kitaplarında ayrıntılı • 
bir şekilde tanı nılanmalıdır. 

• Sektörel izleme komitesine üyelik için • 
çajlfılan üyeler, detaylı bir şekilde 
lislelennıelidir. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Izleone komitesinin kuruluşu, hedef 
gösterilmiş 12 iBBS ll bölgesinden ve 15 • 
bOyOme merkezinden bölgesel ve mahalli 
leıusili sağlamalıdır. Bu, tiinı hedef 
alan ların temsil edilmesi getektiği 
anlamına gelmez. fakat progr•m. sadece 
bir merke:t.i hlikliınet ve Ankanı-lemelli 

paydaşiara odaklanmaktan kaçınmal ıd ır. 

izleme Kanıilesi'ndeki cinsiyet dengesi, 
açık tüzükler uygulanarak, Program 
Oıoriıesi ıarafınca sağlannıalıılır. Usulüne 
ilişkin kurallar ise mOmkün oldu~unca 
kı,;a ~Orcdc hclirlcnmclidir. 
YBS 'nin yönetim işlevleri, programın 

amaçlarının gerçekleşiirilmesi için OP'de 
belirtilmelidir. G~nel olarak diğer 
Progranı Otoriteleri ile ve özellikle DPT 
ile işbirliğinin tanı mlanmasına da 
gereksinion vardır. 

Değerlendirme (<>il) Komitesi ile 
birb iriyle çakışan görevler üreınıemek 
için işlevsel bir bağımsız 
değerlendirmenin kurul masından 

kaçınılmalıdır. 
!KG OP'nin uygularunasında PrO<,;mm 
Üloı1tesini destekk>·en kurumların rolleri 
ve iş levleri, akredite edilmiş Uygulama 
Birimleri'ne aktarına yolunda ayrıntılı bir 
şekilde formüle edilmelidir. 
Seçme Komitesi. Sekıörel izleme 
Komitesi ·nin bir all komitesi olarak 
düzenlenmelidir. 
DPT, şeftafhir teslim mekan izması 

gelişıirmes için ÇSuB'yi uyannalı ve bu 
mekaninnayı İKG OP'nin 5. faslında 
ayrı ntılı bir şekilde tnaımlamalıdır. 
CSGB, nihai fardalanaıılanıı akitf 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

olarak proje uygulanınası konusunda proje 
başvurusunda bulunanlara teknik yardım bileşeni 

kapsanımda teknik destek sa~laııaeaktır. 

Öngörülen yapı, ulus.1l akreditasyondan sorumlu 
olacak olan NIIO ile yapılan danışma süreci ile 
alakah olarak gclişnıiştir. Her birimin iş levleri ve 
sorumluluklanyla ilgili olarak Progranı Otoritesi, 
teknik yardım ve uygulama biriınieri de dahil olmak 
üzere Programlama, izleme ve Değerlendirmenin. bir 
birim altında toplıınnıası hususunda hemfikir 
değildir. 

OP el kitaplarında bahsedilen hususlara yer 
veri leeektir. 
Üyelik için davet edilen kurumlara halihatırda 
ortaklık billtımOnde yer verilmiştir. Belgenin 
ç.oğ31tıl nıa.<tının önlenmesi için, uygulama 
hölOınOnde, farklı bir yaklaşım izlenmiş ,.e bu 
yaklaşırnlara grup halinde deginilmiştir. 

Yeni kuruluş ile birlikte, bölgesel ve mahalli aktörler 
de izleme Komitesi'nde yer alahilcecklerdir. 

Cinsiyet dengesi uygulama el kilaplnnnda 
gözetilecektir. 

Uygulama el kitabının kesinleşmesinden sonra 
birtakım detaylara değinileeeklir. 

işlevsel bir bağımsız değerlendirme takınıının 

kurulması. Komisyon'un lavsiyesiydi . 

Uygulama el kitabının kesinleşmesinden sonra 
birtakım detaylam değinileceklir . 

Uygulama el kitabının kesin leşmesinden sonra 
birtakını detaylanı değinilecektir . 

Uygulama cl k itabının kcsinlcşıncsindcn sonra 
hirtakıın detaylara de~nilooektir . 

Uygulama el kitabının kesinleşınesinden sonra 
hirtakıoıı detaylara de~in ilecektir . 



katılımına yöneltilen öğeler ile iletişim 
stratejisini zengini eştirrneli ve IKG 
OP'nin etkisini ı;aglaınk için orta yolda 
bir strateji haıırlamalıdır. 

1.6 ARA DEGERLENDİRME 

2011 yılmda yürütülen TKG OP ara değerlendirmesi tüm paydaşiara güvenilir veri, analiz ve geri 
bildirim sağlanması bakış açısıyla !KG OP'niıı uygulamasındaki ilgili liğin, etkinliğiıı ve etkiliğin 
bağımsız bir değerlendimıesin i yapmı ştır. 

Ara değerlendirme, IKG OP'ııin Teknik Destek Öncelik Ekseni altıoda JBF Uluslararası Danışmanlık 
tarafindan yöntendirilen konsorsiyum vasıtasıyla yapılmıştır. 

Ara değerl endirmenin özel amaçları : 

- Programın ilgililiğin in, (özellikle Stratejik Çerçeve B le gesi, Çok Y ıllı Endikatif Planlama Belgesi, 
istihdam rehber ilkeleri, stratejik birlik rehber ilkeleri ve Lizbon Stratejisi gibi stratej ik belgeler le), 
verimlil iğinin ve etk inliğinin değerlendirilmesi, 

- IKG OP ile Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) arasındaki tamarntayıcıl ığın 
değedendiri 1 nı esi, 

- izleme sistemi aracı lığıyla erişi lemeyen IKG OP kapsaınında üzerinde uzlaşıya varılan çıktı ve sonuç 
göstergelerine ilişkin veri sağlanması, 

- Yatay ilkelere ulaşılıp ulaşılmadığıııın değerlendirilmesi, 

- En iyi uygulamalar, başarı ve başarısızlık faktörlerinin belirlenmesi ile IKG OP'nin kalan 
programlama ve uygulamasının geliştirilmesine yönelik tavsiyeler elde edilmesi. 

Ara Değerlendinne ekibi, maşabaşı çalışmaları ile temel fayda lanıcılarla hem merkezi hem de bölgesel 
düzeylerde 52'den fazla toplantı gerçekleştirmiş. niteliksel ve niceliksel anketler yürülınüşlür. 

Ara Değerlendirme takımı, aşağıdaki tabloda gösterilen 30 ana tavsiye belirlemiştir. Bu bulgular ile 
tavs iyeler doğrultusunda alı nacak tedbirler zaten PO tarafıııdan uygulanmaktadır. Ayrıca, raporun 
bulgu ile tavsiyeleri IKG OP'nin 2012-2013 dönemi için revizyonu süresince dikkate alınmıştır. 

T bl 16 An D • 1 1' a o a eger ell( ınne B 1 1 uıgu arı 

Ara Delerlendirme Raııoru 
Savfa Bııleu 

9 IKG 01' yönetim yapısının etkinliği ilc vcrinılilii;i 

. ÇSC:B, dar kapsanıdaki idari prosedürlere odaklanmak yerine ıeknik bilgi ile "içerik" bilgisine 
dayalı daha fa?Ja faydacılık ve esneklik temin etmelidir. . ÇSGB. Operasyon Yararlanıcılarının daha gilçlü katılımları ile taahhüılcrini ıcnıin eıınctidir . 

9 Izleme Oüzenlrmrleri, özellikle Izleme Bilgi Sistemi, !llS 

. ÇSGB, [BS sisteminin iliılıa kullanıcı dosıu bale getirilmesi veya en azından sisteme düıcnli 

veri girişlerinin yapılınasına yönelik diyaloğun açılına~ırı ı •ağlaınalıdır. . ÇSGB, sistemin mevcut ihtiyaçları karşılamasını sa~laıııalıdır. (yeniden tanımlanması gereken 



göstergelerin sayıları ve kaliteleri mesele.<i) 

• ÇSG!l. r~smi i.1alistil<kr ik idari .kayıtlar dahil l~mel veriler arasındaki baglanııyı ölçünıkr 

için gerektiği nd~ sağlumalıdır. 

• ÇSGB. kalite kontrol alarunda rum seviyelerde. özellikle de ' 'eri leri n girildiği mikro düzeyde 
katı bir eğitim temin etmelidir. 

• ÇSGB, SGK, ISK UR ve r..ffiR başta olmak ü>.crc koruyucu kurumları n idari kayıtlarıyla yakın 

işbi rliği içerisinde tünı kayıti lan si lmelidir. 

• ÇSGB, sUrekli olarak kalite koııtrollcri yarmalıdır. 

1 O fı<C OP' nin sözleşme, ihale ve mali yöntemlerinin etkinli~i ile verimlili~i 
• ÇSGB. değerleLıd irnıe yöntemlerinde hıılılık ile çok daha çeYiklik tesis etmelidir ve merkezi 

düzeydeki tepki lerin uygulama düzeyine etkilerinden kaçınmaya ç.al ışmalıdı.r. 

• ÇSG I:l, tüm bölgelerin yerel düzeydeki i htiyaçlarını yansıtan enazından belirli sayıda projelerinin 
olması için kotalar koymayı dlişünmd idir. 

j O Iı<G OP Göstergelerio in etkinliği ilc verimliliği 

• ÇSGB, bir refomı ihtiyacı acil oldo~undan mevcut göstergeler grubunu revise etmelidir. 

• ÇSGB, uygun ve uygulanabilir bir hedefe ulaşılana kadar gÖStergeleri revitie etmdidir. Ara 
Değerlendirme l.üııı göstergelerin sayısını 18'e indirmeyi önermektedir: 6 Çıktı, 6 Sonuç ve 6 Etki 

Göst~rgesi. 

• ÇSGB değerlendirmeni n temelini anlamalı ve bu bağlamda bonııı programııı temel fikir ve amacını 
özetleyen bir göstergeler listesi tasarlarnalıdır. 

• ÇSGB, ana dcğcrlcndiroıc raporunwı az s.ıyıda akıllı göstergeler içcnncsini sağlayan çok kaımanlı 

göstergeler sistemi kurmalıdır. 

• ÇSGB, sadece bölgesel dUzeyde izleme ve değerlendimıe, veri kontolo ile kalite gUveııce 

konularında sıkı eğitinı programları düzenlemekle kalmayıp bireysel olarak paydaşların amaca 

hizmet edebileceği yerlerde sahiptilik oluşturmalı ve görcvlcndirmekrdc hulunınahdır. 

1 O Çevresel Kor u ma 

• rı<G OP'ııin siirdürülebilir gelişme ya da enazıııdan bu yönde bir ilerleme kaydctnıesini sağlayacak 
şekilde nihai değerlendimıe için programın etki göstergelerinin entegre edilmesi. 

• Sonuç göstergeleri ile etki göstergelerinden özellikle çevresel korumaya odaklananlar yeniden 
tanıınlannıalı ve oluştunılmalıdır. 

• Çevresel koruma eğit i m sektöründe özellikle de Mesleki EğitinvTekııik Mesleki Eğilim düzeyinde 
(yeni müfredatım bütünleyici bir parçası yapılarak) gelecek döneme i l işkin bir talep olarak kabul 
edilmelidir. 

• Çevresel kornınayla ilgili konutann Öncelik 3 allındaki Yaşamboyu Öğrenme Eğitimleri nin 
bUtUnleyiei bir parçası haline gctiril ıııclidir. 

• Çevresel koruma konuları cinsiyet eşitliğinin yanısıra sosyal içermeye yer veren öncelikler ile 
tedbirler arasında önceliklendirihııelidir. 

• Hcnı zanıanJıea talepleri karşılamak ve lıenı de iş verenler arasmda konuya ilişkin fiırkındalığı 
artıırmak için çevresel koruma konusuna yer veren Eğitim İhtiyaç Analizleri yapıl malıdır. 

ll Ortaklık Yaklaşımı 

• Merkezi düzeyde ortaklık yaklaşımının güçlendiri lmesi sadece Sektörel fzleıııe Komiteleri 
bağlanıında değil, pro~diirler i de yeriııe getirmek bakım ından d.ı desteklenmeli ve sürdüıiil melid ir. 

• Bölgesel düzeyde daha uygulanabili r onakhk yaklaşım ı nıevztwtlarla güçlendiri lmelidir. 

1 1 Uygulanıanın bölgesel düzeyde etkintiğ·i 

• ÇSUB. daha profesyonel bir sekreterlik kurulması ile BKA'Iann kurulumundan esinlenerek Uçlü bir 
yapıyla yönetimi sağlamaya yönelik olarak bölgesel dü~eyde birleşt irilmiş ve daimi bir yapı iixerine 
sıkı bir platform kurmalıdır. 

• Bölgesel bazda ve her bir aşamada destek amaçlı faaliyet gösterebi lecek "tanıtınıcılar" (elçiler) 
temin edilınelid~r. 

• Ç$GB, programlama, iı lcmc ve değerlend irme aşaıııalrına doğrudan katılımtarla sabipliliğ.in 
yerleştirilmesi ardcthğıyla bölgesel bazda Sosyal Ortaklar ik diğer temel bölgesel aktörlerden 



taahhiltler alınaltd ır. 
Hem ISKUR hem de »KA' Iarın bölgesel prognınıalama, planlama, göstergeler ile hedeflerin 
tasarlannıasında daha fa71a aktifkatılım ı sağlanmalıdır. 

Bölgesel d!lzeyde amaçlar, tedbirler, göstergeler ve hedcner tasarlannıalı, lKG OP'ye bölgesel 
katıl ıını teşvik etmeye ve gOçlendirnıeye yönelik merkezi dozeyde hazırlailan şablona uygun bir 
nıpurlama ~istemi kurulınalıdır (SAR gibi, değerlendione mpurlarını doğrudan besleyen). 
ÇŞGB, programiono bölgelerde daha fazla aktif dağılunını sağlamaya yönelik olarak yerel üyelerin 

sürecin bir parça<ı (sadece BtıyUmc ıncrkczilcrindcn tcınsilciler değil) olmalan temin edilmelidir. 
IK(i OP'nin t1lm danışma kurullarında cinsi)'et eşitl iği , yerel temsiliyet ilc hedef gruplann 
teınsi l iyeti konularının yer alması sağlanmalıdır. 

2. ORTA V ADE Lİ İHTİYAÇLARIN, HEDEFLERiN VE 
STRATEJİK ÖNCELİKLERİN DEGERLENDİRİLMESİ 

2.1. SOSYO-EKONOMİK ANALİZ VE GZTF (SWOT) 

2.1.1. Mevcut Sosyo-Ekonomik Durum 

2. ı. ı . ı . İş Gücil Piyasası ve Istihdam 

2. 1.1.1. ı. İş Gücü Piyasasına Genel Bir Bakış ı o 

Türkiye'de işgücü piyasasının en belirgin ilk özelliği, işgücüne katılım oranının düşiiklüğüdür. 1988-
2010 dönemi HİA verileri, bu dönem aralıkların da iş gücünün yaklaşık %53'ünü yansı tan 15-64 yaş 
arasındaki nüfusun %55 arttığını ancak istihdamcia ise yalnızca %27 or.ınında bir artış olduğunu 
göstennektedir. 

İkinci özellik ise, özellikle 2001 yılıııdaki ekonomik kriziıı arduıdan yüksek büyüme oranlarına karşın 
ekonominin sınırlı iş yaralma kapasitesidir. Özellikle 2002 yılı sonrası hızlı biiyüıne eğilimi istihdaına 
aynı düzeyde yansınıamıştır. 2001'den 201 O'a kadar birikmiş GSYİH'deki büyümenin o/o45 artmış 
olmasına rağmen bu dönemde istihdam sadece %15 artmıştır. 2002- 20 1 O yılları arasındaki net iş 

yaraıma 1.5 Milyon civarında gerçekleşirken aynı dönemde 15-64 yaş grubu nüfus 3.5 Milyon ve iş 

glicü de 2 Milyon civarında artmıştır. Bu durum temel olarak, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 
yeterli ve dengeli bir istihdam yaralmadığını göstermektedir. 2002'den 20 10'a kadarki azalan işgücüne 
katı lını oran ı Türkiye'deki işgücü piyasasında i l i şkin bu dunımun bir başka faktörüdür. 

Tablo 17: İşgücü, 2004- 201{) (15-64 yaş aralığı) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 ıo ı o 

1~4 yaş aral$odaki 4..l065 4.1.838 44.590 45.3ıo 45.963 46.776 47.SJS 
nüfus 

iş Gücü ıı .J18 21.851 22.199 22.577 2.1.242 24.166 25-041 

İş Gücü Katılını Oranı 
50 so 50 so 51 52 53 

('Y•) 

Kadın(%) 25 25 26 26 27 28 30 
Erkek(%) 75 75 74 74 75 75 75 

10 Aksi belirti lınedikçe, işgücü piyasası verileri çalışma yaşındak i nüfus için kullanılınaktadır,ör., 15-64 yaş 
grubu. 



Istihdam 19.000 19.468 ı9.876 20.205 20.636 20.703 2!.0()4 

isıihdaoı Onını ('Y•) 44 44 45 45 45 44 46 

Kadın (%) 22 ıı 23 23 24 24 26 

Erkek(%) 66 67 67 67 67 65 67 

işsiılilı 2:.378 2.383 2.323 2.372 2.606 3.462 3.037 

işsizlik Onını ('Y•) ll ll tO ll ll 14 12 

Kırsal (%) 6 7 7 7 8 9 8 

Kentsel(%) 14 13 12 12 13 ı7 14 

Genç 'Işsizlik Oranı(%) 21 20 1? 20 20 25 22 

Kaynak: TUIK. l şgoco lsıaıısııklen, 2011 

İş gücü piyasasının üçüncü özelliği, ekonomide ve bunun sonucu olarak da istihdamda gerçekleşen 
tarımsal çözlilmedir. Ekonomide gittikçe tarımının azalan payı ve kırsal alanlardan kentsel alanlara 
göç, kentsel alanlardaki iş gücü piyasasını biçimlendirmektedir. Tarım sekörüııden gelen vasıfsız iş 
gUcü ve şehirlere göç özellikle kadınları iş gücli piyasasının dışına itınişiir. 

Tablo 18, lKG OP altındaki kaynakların dağılımında en büyük paya (2007-2013 dönemi için %50'den 
fazla) sahip Öncelik T bölgelerindeki işgücü piyasasın ın genel durumunu göstermektedir. 

Tablo 18: Öncel ik I bölgelerindeki iş piyasasını n genel durumu, 20 1 O 

Turkey TR63 TR72 TR82 T R83 Tl~ 90 TR TR TR TR m cı TR TRC3 
Al A2 lll lll cı 

15 yaş ve üstii 52 541 ı 989 1655 565 1988 ı 897 716 665 ı 162 ı 138 ı 559 ı 932 ı 165 
nüfus 

IşGücil 2564ı 980 731 J ı3 ı OOiı 1 104 37H 339 551 500 69H 647 420 

! Iş Cü cü 48,8 49,3 44,2 55,3 50,6 58,2 sı,s 50,9 47,4 43,? 44,8 33,5 36,0 
Katilim Or.ını 
(%) 

Çalışanlar 
22 594 847 63ı 287 934 ı 037 354 304 485 4.15 6ı4 56.1 370 

Tarını(%) 2S,2 35,5 29"~ 48,8 45,6 54,7 56,3 58,4 42,9 38,4 24,4 28,0 28,2 

Sanayi(%) 26,2 24,8 26,7 15,2 15,1 12,7 8,0 9,2 15,7 13,6 32,3 17,2 19,3 

Hitmeller ( '!.) 48,6 39.7 43,9 36,0 39,3 32,6 35,6 32,4 4ı ,4 48,0 43,3 54,8 52,5 

İstihdam 43.0 42,6 38,1 50,8 47,0 54,6 49,5 45.7 41,8 36,4 39,4 29.ı 31,8 
Oranı (~v) 

işsit. 3 046 ı33 ıoo 26 n 68 24 35 66 85 85 85 49 

lşsı,llk 

i (%) 
o ram 11,9 13,6 13,7 8,3 7.2 6,1 6,2 10,1 11.9 17,0 12,1 13,1 11 ,8 

Tarım dış ı 14,8 17,5 18.2 14,8 ıı.4 ı ~s 13,0 21,2 19.0 24,5 ı4,5 14.5 ı4,9 

iısi:ılik orarıı 

i (%) -- - .. Kaynak: TUIK. Jşgucu ısıaustıklen 2010 

Yukarıdaki rakamlardan çıkarılabilecek ilk sonuç Öncelik 1 bölgelerinin yarısına ait iş giicii katı lım 
oranı, Ttirkiye ortalamasından az olmasıdır. İkinci olarak, birçok Öncelik I bölgesindeki istihdam 
oranı Türkiye ortalamasının altındad ır. Üçünc[i olarak, birçok Öncelik 1 bölgesindeki istihdam 
oranının Türkiye ortalamasından düşük olmasma rağmen bu durum işgücüne katılım ile ilgi lidir. 
TRCI hariç, istihdaıııda tarımın ortalama payı ülke ortalamasından yüksektir. TR72 ve TRCl hariç 
sanayinin istihdamdaki payı ise Türkiye ortalamasından düşüktür. Hizmet sektöründeki istihdam 
açısından da sadece TRCJ ve TRC3 Türkiye ortalamasından yüksektir. 

Tarım dışı işsizlik, TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de en yilksektir ve yaklaşık olarak Ulke 
ortalamasından % ı O yüksektir. 



T ı 9 T bö ı d k'. ab o 1 üm " [ge er e ı ıç gücü d d l in ~ 20 urumu bakınını an kururnsa o ıavan ııü us, ll 

15 yaş \'C DSIO lş~ücO Işgücüne 

Bölgeler kurumsal Işgücü 
o e kahlım 

Iş sahibi i~s iz İşsizlik or.anı 
İstibdaoı 

dahil o mn ı oranı olmayan nürus 
nüfus W•J 

(%) w. ı 
TR-

S3 593 26 725 26 867 49,9 24 11 0 2 6ı5 9,8 45,V 
TÜRKiYE 
IRI O 9173 4773 5 000 48.8 4 211 562 11.8 43,1 
(Istanbul) 
TR21 
(Tc kirda~ 

1252 693 559 55.4 632 61 8.8 50.5 F.dime. 
Kırklardil 

TR22 
(Balıkesir. ı 2R9 607 6R2 47.1 575 32 5.3 44,6 
Çanakkale) 
TR31 (buir) 3 099 ı 653 1446 53.4 1410 243 14.7 45,5 

TR32 (Aydın, 
Deniıli, 2 ı88 ı ı90 998 54.4 ı 088 ıo2 8.5 49,8 
Mugla) 
TR33 (Manisa, 
Afyonkarahisar 

2 123 ı ıı9 ı 004 52.7 ı 001 >3 4.7 50,2 Korabya. 
lJ ak) 
TR4 ı (ll u""'. 
Eskiı<hir. 2 753 ı 339 ı 4 ı4 48.6 ı 237 102 7.6 44,9 
Bilecik) 
TR42 (Kocaeli, 
Sakaıya. 2 511 ı 373 ı 138 54.7 ı 210 ı63 ıı.9 4$,2 
DllZce. U olu, 
Yalova) 

TR51 (Ankara) 3 590 ı 706 1884 47.5 ı 545 16ı 9.4 43.0 
TR52 (Kunya, 

ı (ı08 796 812 49.5 742 54 6.8 46,ı Karaman) 
TR6ı 
(Antalya, 

ı%4 ı ı38 826 57.9 ı 032 106 9.3 52,6 
1spaıu., 
Ourdur) 
TR62 (Adana, 2675 ı 390 ı285 S2.0 ı 241 ı49 ı o.7 46,4 Mersin) 
TR63 (Haıay. 
Kahrdmanmara 2.050 ı 010 ı 040 49.3 889 ı2ı ı2.0 43,4 
s. Os.m:ıni •e) 
TR7ı 

(Kınkkalc. 

Aksaray, 
ı 110 515 595 46.4 474 4ı 8.0 42,7 

Nigde, 
Nevıebir. 
Kırsc:h i r) 

TR72 (Kayseri. 
ı66 ı 832 829 50.ı 743 89 ıo.7 44,7 

Siva Yowıl 

TR8ı 
(7.mıguldı.tk, 793 451 342 56.9 4ı 7 34 7.6 52,6 
KarabOk, 
Dar1ın) 

TR82 
(Kastamonu, 
Cankın. Sinool 

579 344 235 59.5 324 20 5.7 56,0 

TR8J 
(Samsun. 2004 ı 052 953 52.5 996 56 5.3 49.7 Tokat. Çorum, 
Amasvai 

TR90 
(Tmbzon, 

1930 ı 107 823 57.4 ı 036 7ı 6.4 53.7 Ordu, Giresun. 
Rize. Artvin. 



Gümii~hane 

TR Al 
(Emırum, 

689 348 341 50.5 326 22 6J 47,3 
Erz.in~ı:t. 

Raybıırt) 
TRA.2 (Ağrı. 
Kars, l~dır~ 704 383 321 54.4 344 39 10.2 4$,8 
Ardahan) 
TRBI 
(Malatya. 

ı 203 578 624 48.1 519 59 10.2 43.2 
Elazı~. Bingöl, 
Tunceli) 
TR.f\2 (Vıın, 
Muı;. Bill is, ı 197 566 630 47.3 497 1>9 12.3 41.5 
Hakkiril 
TRCI 
(Gaziantep, 1 592 679 9ı4 42.6 58ı 98 ı4.4 36,5 
Adıyaman. 

Kilis) 
TRC2 
(Şanlıurfa. 2 022 663 ı 359 32.8 608 55 8.4 30.1 
Divarbakır) 

TRCJ (Mardin, 
Bauruın. ı 234 4ı9 sı5 33.9 365 53 ı2.7 29.6 
Sımak.Sii~) 

Kaynak: TUlK, HlA. 2011 

Tablo ı 9'a göre Ö ncel ik I bölge le ri dışında bazı bölgeler de TR ortalaması altında düşük istihdam 

oranl arından mağdurdur. Özellikle de 2 büyükşehir, İzmir ile istanbul çok değişken işgücü 
piyasalarına sahiptir. istihdam oranına bakı ldığında, Türk iye'nin başkenti olan Ankara'da da istihdam 

oran ları TR ortalamas ın ın altındadır. Bu tablo, ana büyükşehirler dahi l farklı bö lgelerdeki Türk işgücü 
piyasasının dengesiz yapısını o rtaya koymaktadır. 

Tab lo 20: Çalısına D urumuna Göre istibdam Verileri ve Ekonomik Faalivetler, 2011 

lslihd:ımd:ıki 
Toplam Tan m Sanayi Jliımct Tarım Sannı·ı Jlamct durum 

Nuınb~r % 
TR · Turhv 24 11 0 6143 6380 ll 587 25.5 26.5 48,1 
TRIO (lstıınbul 4211 22 1677 2 512 0.5 39.8 59.6 
TIUI (Tekirdağ. 632 12) 244 265 ı9.4 JS.7 41.9 Edirne.. Kırklareli) 

TR22 (Balıkesir. 
575 228 107 240 39.6 18.6 41.8 Çanakkale) 

TR31 ( zmir) 1410 178 433 799 12.6 30.7 56.7 
TR32 (Aydın, 
Denill i Muğla) ı 088 400 214 414 36.8 19.7 43.5 

TRJJ (Manisa, 
Af.,.onl:ttrahi')ar 
KOtahy•. Uş:ıkl 

1066 477 233 356 44.7 21.9 33.4 

TR41 (O UNa. 
ı 237 ıso 536 55 1 12.1 43.3 44.5 

Eskişehir, Bil<<ik) 
TR42 (Kocaeli, 
Sakarya, Dtizcc. 1210 261 414 536 21.5 34.2 44.3 
Bolu Yalova) 
TR51 (Ankara) ı 545 11 352 ı 115 5.0 22.8 72.2 
TR52 (Konya, 742 257 179 306 34.6 24.1 41. 3 Karaman) 
TR61 (Antalya. 

ı 032 347 12$ 560 33.6 12.1 54.3 
lspa~a, Burdur) 
TR62 (Adana, 

1241 375 242 624 .10.2 19.5 50.3 Mersin) 
TR63 (Hatay, 
Kahrtı.mj.nmaraş., R89 305 210 374 34.3 23.6 42.1 
Osmani ·e.) 
TR71 (Kırıkkul<. 
Aksaray. Nigde. 474 170 85 219 35.8 18.0 46.2 
Nevşehir Kırşebi;) 
1R72 ()(ayseri, 743 298 192 m 40.1 25.8 34.1 



Sivas, Yoııt-at 
TRSl (Zonguldak. 417 ıso 90 148 43.0 21.6 35.4 
Karnbllk, Bamn) 
TRS2 (Kıısıaıoonu. 324 174 43 107 53.6 13.4 33.0 
Çankırı, Sinop) 
TRS3 (Samsun. 
Tokat. Çooım. 996 453 175 368 45.5 17.5 37.0 
Amasva) 
TR90 (fr.ıbıon. 
Ordu. Giresun. Rize. ı 036 555 153 329 53.6 14.7 31.7 
Artvin. GümO hane> 
TRA ı (Erzurum. 326 158 41 126 48.5 12.7 38.8 Erzincan. Bavbun) 
TRA2 (Ağrı, Kars, 344 192 47 105 55.8 13.6 30.7 !M ır. Ardahan) 
TRJll (Malatya. 
ElaLığ, Bingöl. 519 ı 93 102 225 37.1 19.6 43.3 
Tunceli) 
TRB2 (Van. Muş. 497 210 84 202 42.3 17.0 40.7 
Bill i•. Hakk6ri) 
TRCI (Gaıianıep. 

581 129 204 248 22.2 35.2 42.7 
Adıvamaıı, Kilis) 
TRC2 (Şanliurfa. 

608 171 113 324 28.2 18.5 53.3 
Divarbakır) 

TRC3 (Mardiıt 
Bntman, S ırnak. 365 62 82 221 17.1 22.5 60.4 
Siirı) 

TR Türkiye - 24 110 6 143 6 380 l l 587 25.5 26.5 48.1 
Tıırkev 

Kaynak: 1 UI K, H lA, 2011 

Yukarıdak i tablodan anlaşı lacağı iizere, tüm Türkiye'deki işgücü piyasaswda tarım sektörünün payı 
1990'1ardan bu yaıı.a süregelen hızlı ayrı şmaya rağmen tarım dışı sektörlerden yüksektir. Türkiye için 
tarımdan tanm dışı sektörlere daha iyi bir geçiş, kentsel alanlarda artan kadın istihdam oranları ve 
ücretsiz aile işçiliği sayısındaki düşme gibi farklı açılardan ele al ınmalıdır. Yukarıdaki tablo, konu 
tarımdan tarım dışına geçiş olduğunda tüm Türkiye'nin ele alınması gerektiğini göstermektedir. 

T bl 21 T' böl 1 a o üm "ıge er ıçın tarını d . l'k IŞI IŞSIZ 1 oran arı, 2011 
BÖLGELER Tarını dışı işsizlik oranı % 

TR TÜRKİYE 12.0 
TR 1 O (istanbul) 11.8 
TR21 (Tekirdağ, Edirne Kırklareli) 10.4 
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 8.1 
TR3 1 Oz.ınir) 16.2 
TR32 Aydın, Denizli, Muğla) 12.4 
TR33 Manisa, Afvonkarahisar. Kütahya, Usak) 8.0 
TR41 ~ursa, Eskişehir, Bilecik) 8.5 
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzcc, Bolu, Yalova) 14.5 
TR5 1 (Ankara) 9.8 
TR52 (Konva, Karaman) 9.7 
TR61 (Antalya Isparta, Burdur) 12.5 
TR62 (Adana, Mersin) 14.2 
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 15.7 
T!UI (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, I LI 
Kırşehir) 

TR72 (Kayseri Sivas Yozgat) 16.4 
TR81 (ZOnguldak. Karabük Baıtuı) 12.6 
TR82 (Kastamonu, Çankın, Sinop) 11.5 
TR83 (Samsun Tokat, Çorum Amasya) 9.2 
TR90 (Trabzon, Ordu, Gireswı, Rize, Artvin, 12.7 
Gümüşhane) 

TRA 1 (Erzunıın, Erzincan, Bayburt) ı 1.5 
TRA2 (Ağrı, Kars. Iil.dır Ardahan) 19.8 



TRB 1 (Malatya, Elazıı:\, Bingöl, Tunceli) 15.2 
TRB2 (Van, Mııs. Bitlis, Hakkari) 18.9 
TRC ı (Gaziantep, Adıvaman, Ki lis) 16.2 
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 9.6 
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 14.3 ... Kaynak: 1 UlK, Hanehalkı lşgtlcu lsıatısııklen Sonuçları, 201 1 

Meslek danışmanlıgı ISKUR tarafından iş arama aşamasında olan öğrenci leri gençler ve bireylere 
sunu l arı bir hizmet olup kariyer danışman lı~ı, i ş bulmada güçlük çeken ya da iş hayatı nda uyumsuzlık 

problemleri yaşayan ve mesEeki becerilerini geliştimıek veya mesleğini değitirıııek isteyen yetişkinlere 

verilen hizmeti ifade etmektedir. 

Bu çerçevede, Nisan 2012'de, iş arayanlara mesleki ve profesyonel destek suıııuak üzere 2800 meslek 
danışman ı atanmışhr. Meslek danışman ları, istihdam konusunda bilgi noktaları olan ISKUR 'un 
bölgesel bürolarında taaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Kurumu tarallndan sertifıka almaktadır. 

Yeni göreve başlayan meslek danışmanları iş arayanlara yüz yüze destek sunmak suretiyle hizmet 
vermektediri er. 

2.1.1.1.2. İşgiiciine Katılım 

1 988'de % 57.5 olan iş gücüne katılım oranı 1 999'da % 51 'e düşmüştür. TUİK verilerine göre, 
200 1 'deki ekonomik krizin ardından bu oran2005'te% 46.4'e, 2010'da da %48.8'e düşmüştür. 2005-
2010 periyodu haricinde iş gücüne kahlım oran ı bir azalma eğilim i gösterınİştir ve geçtiğimiz 
yıllardaki artışa rağmen 2010 yılı iş gücüne katıl ı nı oranı hala 1999 yı lındaki seviyenin altındadır. 

1988- 201 O yı lları aras ında iş gücü kan lım oranı hem kentsel hem kı rsal alanda düşüş göstermiştir. 
Fakat bu düşüş kırsal alan larda (1988'de% 67'den 2010'da% 53.S'e) tarımı n payının gittikçe azaldığı 
kentsel alanlara göre (1988'de% 48.3'teıı 2010'da% 46.8'e) daha belirgindir. Halen kısmen de olsa 
tarımsal ekonominin var oldluğu kı rsal alanlarda iş gücüne katılım oranı kentse l alanlardaki iş gücüne 
katılım oranından daha fazla olmaya devam etmel'tedir. 

EUROSTAT 2012 yılı verilerine göre 15-64 yaş grubunda AB-27 ülkelerinde işgücüne katılını 
oranı 2010 yılında %71 .O iken Türkiye'de bu oran %51.9 olarak gerçekleşmiştir. 

Kadı n larda iş gücü katıl ım oranı hem kentsel hem kı rsal alanlardaki erkeklerin oranından kayda değer 
şekilde düşüktür. 20 lO 'da iş gücü katılım oranı , kentsel alanlarda erkekler için % 7 1.6, kadınlar için 
%36.3 iken kırsal alanlarda s ı rasıyla %70.4 ve %23.7'dir. Görüldüğü üzere kadın ve erkek arasındaki 
iş gücüne katılım oran ı farklı lı~ ı kentsel alalarda daha belirgindir. 

Yaş gruplarına göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, erkeklerin işgücüne katılını oranlarının AB 
27 ortalamasına yakın olduğu; ancak kad ınların iş gücüne katılım oranlarının AB 27 ortalamasından 

önemli ölçüde gerilerde ka ldığı gözlenmektedir. 25- 54 yaş aralığındaki kadınlarda farklılık daha da 
belirgindir. (AB27'de;% 78.1 Türkiye'de% 33.4). 

Türkiye'de iş gücüne katılını oranındaki diişüklüğün başlıca nedenlerinden biri kadın la rın iş gücüne 
katılımlannın düşük olmasıdır. Kadınlarda iş gücü katı lı nı oranını düşüklüğünUn başlıca nedeni; 
kad ınların isliltdanı edilebil irliği ile çocuk ve yaşl ı bakımı o lanaklarının s ınırl ı oluşwıun yan ı sıra 

özellikJe de ikinci ve üçüncü düzey e~ time katılını oranlarındaki düşüklüktür. 

Eğitim seviyesindeki artışa ve kadınlarda doğurganlık oran ı ııı n aza l masına rağmen, kadınların iş gücü 
pi yasası ndan çekilişinin sonucu, tarım al anındaki istilıdaınm azalması ve kırsal alanlardan kentlere 
göçteki artıştır. Vasıfsız kadınlar ve eğitim seviyeleri iş gücü piyasasının artan ihtiyaç ların ı 
karşı layaıııayacak dummdaki kadınlar iş bulma umutlarını kaybetınektedirler. Kadın ların işgücü 



piyasasına katılımlarını önleyen engellerin de buna eklenmesi ve sın ırlı istihdam fırsatlarıy la, 
kadın ların iş gücü piyasasında yer alma 'cesaretleri kırı lmış' kırılm ı ş ve böylece işgücü pi yasas ına 
girmeye teşebbüs etmemişlerdir. 

Türkiye'de AB 27 ile kıyaslandığında, 14-64 yaş grubu için kadın ların iş&ıücüne katılını oran ı oldukça 
diişiiktür. Eurostat İstatistiklerine (20 l 1 için) göre; erkeklerinin işgücüne katıl ım oran ları %75,6 iken 
bu rakanı AB27 ortalaması olan %77,6'ya çok yakınken; kadınları n işgücüne katılını oran l arı ise 
%31 ,O olup, AB27 ortalaması olan %64,9' dan oldukça azdır. 

1988 - 2010 yılları arasında, iş gücü içinde yer alınayan nüfus artmış ve % 87'lere ulaşmıştır. 2010 
yılında 7.5 milyonu erkekler (2.1 milyonu kırsal 5.3 milyonu kentsel alanlarda) 19.3 mi lyonu kadınlar 
(5.2 milyonu kırsal 14.1 milyonu kentsel alanlarda) olmak üıere toplam 26.9milyon kişiye ulaşmıştır. 
Iş gücü nüfusu içinde yer alınayan erkeklerin biiyük çoğunluğuou öğrenciler ve emekliler 
ol uşturıırken, 11.9 milyon ev kadını da kadınlar arası ndaki en büyük grubu oluşturmaktadır. 

Kadınların işgücüne katıl ını mın artırılınasına yönelik olarak hem kamudave hem de öze l lnırııın larda 
çeşitli çalışmalar ve projeler yürütülmektedir. Mevzuat an lam ı nda, ''Hamile ve Emziren Kadı n ların 
Çalışına Şartları, Eınzirıne Odaları ve Çocuk Bakım Evlerine i l işkin yönetmelik", "Kadın Çalışan ların 
Gece Vardiyalannda Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik" ve "Kadın-Erkek eşitliğine" dair 
Başbakanlık Genelgesi bu alanda sağl anan önemli tüzüklerdir. AB tarafındau finanse edi len aktif 
işgücü program ları projesinin hedef grup larından biri kadınlardır. Bunların yanında, kamu kurumları, 
sosyal ortaklar ve STK· (ar tarafından kadınların istihdamı üzerine yürümekte olan proje mevcuttur. 

Öncelik 1 bölgelerindeki kadınların iş gücüne katılım oranını göz önünde bulundurursak, kadın 
nüfusunun sınırlı eğitim durumu tablo 22'den de çıkarılabileceği gibi oldukça açıktır. 

Tablo 22: lsgiicunde ver almavan nüfus, kadınlar, 20 10 (bin kisi) 
Bölgeler Okuryazar Lise ıı liı Lise ve Dengi Üniversi te Toplam 

olmayanlar Meslek 
Liseleri 

TR63 211 440 74 15 741 
TR 72 145 418 83 14 660 
TR82 40 109 18 3 169 
TR83 l68 433 73 18 692 
TR90 146 286 76 IS 523 
TRAI 59 147 31 4 240 
TRA2 100 129 17 2 249 
TRBI 129 259 52 7 447 
TRB2 214 235 25 2 477 
TRCI 178 405 53 lO 646 
TRC2 391 428 68 12 898 
TRC3 231 271 38 4 544 
Ka).ıak:TUIK, HTA, 2010 

Tüm bölgelerde, lise öğrenimden düşlik eğitim almış kadınların oran ı , en büyük grubu 
oluşturmaktadır. Okuryazar olmayan kadın nüfusu bu bölgelerde en yaygın şekilde görülmektedir. 
Ayrıca, bu bölgelerde okuryazar olmayan kadınların sayısı yüksektir. 

2.1.1.1.3. istihdam 

1988'den beri% 50 civarında olan istihdam oranı 1999'dan sonra diişiiş göstermiştir. Ekonomik krizin 
ardından daha da düşen bu oran, 2006'da% 44.6 'ya (% 66.8 erkekler, kadınlar% 22.8) ve 2010'da 



%46.3 'e (%66.7 erkekler, %26.2 kadınlar) ulaşmıştır. AB27 ile kıyaslaııdığında (%64.1) 
Türkiye'deki istihdam oranı (%43) çok daha düşüktür. Bu durum iki ana sebepten 
kaynaklanmaktadır; bunlar da başta kadınlar olmak üzere i şgücüne katılmayanl arın 

sayısındaki yükseklik ile yüksek kayıtdışı istihdam düzeyidir. 

Kırsa I-kentsel istihdam söz konusu olduğunda, TUİK 201 O İşgücü İstatistiklerine göre kentsel 
alanlarda istihdam oranı yaklaşık % 43 iken, tanındaki istilıdama bağlı olarak kırsal alanlarda bu oran 
201 0 için yaklaşık% 54.4'tilr. 

Eurostat verilerine göre işgücüne katı lım oran larına benzer şekilde, erkeklerin istihdam oranı AB27 
ortalamasına daba yakın (AB 27 için %70.1 ve Türkiye için %69.2, 2011) iken kadınların istihdam 
oranı AB27 ortalamasının yarısından daha düşüktür (AB 27 için %58.5 ve Türkiye için %27.8, 201 1). 

Tablo23· istihdam Oran ları 2004-20 ı O 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Türkive 44,1 44,4 44,6 44,6 44,9 44,3 46,3 
- Erkek 664 66,9 66,8 66,8 66,6 64,6 66,7 
-Kadın 22,3 22,3 22,7 22,8 23,5 24,2 26,2 
Kentsel 39,8 41 ,1 41,7 41,8 42,1 41,0 43 ,0 
- Erkek 64,0 65,4 65,4 65,5 65,1 62,7 65,1 
-Kadın 15,8 16,9 17,7 18,0 18,9 19,3 21,0 
Kırsal 55,4 52,8 52,0 51,6 52,0 52,5 54,4 
-Erkek 72,7 71 o 70,7 70,3 70,6 69,2 70,5 
- Kadın 

38,9 35,8 34,9 34,4 34,8 36,4 38,8 

Kaynak: 1 UIK, H lA 2010 

Toplam istihdamdaki tarımsa l sektörtln payı son yirmi yıld ır sürekli diişmektedir.1980 yı lında 

nUfusun yarıdan fazlas ı tarımda istihdam edilir iken bu oran 1990'da %46.8'e 2000 yılında 

%34.3 'e, 2006 yı lında %25.8'e ve son olarak 2010'da %23.7'ye düşmliştür. 22.6 milyon 
kişinin yaklaşık olarak 5.3 milyonu tarımda istihdam edilmektedir. 

Tarımdak i istihdam düşüşü kendini, hizmetler ve özellikle 2001 krizi sonrasındaki sanayi 
sektörlindeki istihdam artı şı şeklinde göstermiştir. 2004-2010 dönemlerinde toplam istihdam 
içerisinde tarımın payı %5.5 oranında düşerken hizmetler sektörünlin oranı %3.5 oranında 
artm ıştır ve sanayinin pay ı %2.0 artmJştır. Türkiye'deki hizmet sektörlindeki istihdamm payı, 

mukayese edildiğinde hala düşüktür ve özellikle kırsal alanlardaki paynun artması için boş l uk 

vardır. 

Tablo 24: Çalışına Duruınuıııa Göre İstihdam Verileri ve Ekonomik Faaliyetler, 2009-2010 
Toılam Erkek Kadın 

2009 2010 2009 2010 2009 20 10 
istihdam 100 100 100 100 100 100 
durumu 
Sürekliigeçici 
i şçi 61,5 62,4 65,0 66,5 52,4 52,0 
işveren 5,6 53 7,3 6,9 1,3 1,3 
Serbest çalısan 19,6 18,9 22,4 21,6 12,3 12,4 
Ücretsiz aile 
işçi leri 13,3 13,4 5,4 5,1 34,0 34,4 
Ekonomik 100 100 100 100 100 100 
Faaliyetler 



Tarım 23,1 23,7 16,6 16,7 40,2 41, 1 
Sanayi 25,9 26,8 29,8 31,0 15,6 16,3 
Hizmetler SI 0 49,5 53,7 52 3 44,2 42,7 .. 
Kaynak: TUJK, HlA 2010 

Tablo 24'te belirtildiği gibi, bem erkekler hem de kadınlar hizmetler sektöründe yoğun olarak 
çalışmaktadırlar. Çal ışma durumları göz önüne alınd ığında, neredeyse tarı mda çalışan bütün kadınlar 
ücretsiz aile işçisidir. Kadın çalışanların yaklaşık yarısı ile erkek ça lışanların yarısından fazlası ücretli 
çalışanlardu. Bu veriler, işgücüne katılıını ve istihdam oranlannı artırmak için kadınların hizmet 
sektörüne yönlendirilmesinin gerekliliğini açığa çıkarmaktadır. 

Tablo 20'den de anlaşılabileceği gibi; Öncelik l bölgelerindeki istihdam göz önüne alındığıoda ilk 
olarak, Öncelik 1 bölgelerinde tarımdaki istihdam orta laması , ülke ortalamasından (%25.5) fazl ad ı r. 
Bu, TRA2 (%55.8), TR82 (%53.6) ve TR90 (%53.6) gibi bölgelerde kayda değer ölçüde yüksektir. 
İkinci olarak, tarımsal islihdanııo yoğun olduğu bölgelerin d ışında, bu bölgelerde istihdam oranlarının 
ülke ortalamalarının altında olduğu görülmektedir. Bu durum, bir yandan bölgedeki iş imkanlarının 

sın ı rlı oluşuna, d iğer yandan ise işgücilnUn niteliklerinin yetersizl iğine işaret etmektedir. 

2.1.1.1.4. İşsizlik 

1988-1995 dönenılerinde yaklaşık% 8 olan işsizlik oranı, 1995-1999 dönenılerinde ortalama % 7'ye, 
2000 döneminde ise %6.72'ye düşmüştür. 2001'de yaşanan ekonomik krizle birlikte işsizlik artnıış ve 
2004-2008 döneminde ortalama %10.8 ile sabit kalmış tu. Ancak, dünya çağındaki 2009 ekonomik 
krizi işsizlik oranında bir dalgalanmaya sebep olmuştur. 

201 1 'de Türkiye'nin işsizlik oraııı (Eurostat'a göre %8.8) AB 27 işsizl ik oranından (%9.7) düşkrtir. 

Erkekler de %13.2 kadınlard.a %20.2 olan ve ortalama %14.8 olan tarım dışı işsizl ik oranı Türk işgücü 
pi ayasasındaki ge l işmelere rağmen hala yüksek görünmektedir. Bu durum, Türk işgücü piyasasının 
tarı nısa l istihdamdaki çözölmeyi henüz hazıııedeıııediği ni göstermektedir. 

Tablo 25: İşsizlik oranlan (%), 2004-20 1.0 15-64 yaş aralığı) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Türkiye ıl,1 10,9 10,5 10,5 11,2 ı4.3 12,1 

-Erkek 11.0 10.7 10,1 10,2 1ı ,o 14,2 11,7 
-Kadın 

l ı,3 1 ı .s ı 1.4 ıl,3 ı ı,9 ı 4,6 13,3 

Kentsel 13.7 12.9 ı ı.J 12.ı 12.9 16.6 14.3 

-Erkek ı2,6 ı 1,7 ı i ,O ıo,s ı ı ,7 ı 5,4 l2,i 

- Kadın 18,0 17,1 ı 6,5 16,2 ı 6,7 20.5 ıs,s 

Kırsal 5.8 6,7 6,5 7.1 7,6 9,4 7,7 

·Erkek 7.3 8.2 7.8 8.7 9.2 11 .3 9.2 
• Kadııı J.l 3,9 4. ı 4.0 4,6 5.6 4.8 
, Kaynak: fUlK, H lA. 2010 

Tablo 25 işsizl ik ile ilgili iki büyük problemi ortaya koymaktadır. İlki, işsizliğin tarımın daha 
yoğun olduğu kırsal alanlara kıyasla kentsel alanlarda daha yaygın olduğudur. Bu durum 
yetersiz iş yaratılması ve sunulan becerilecin ve arzın veya tam tersinin birbirini tam 
karşılayamadığına işaret etmektedir. Ekonominin iş yaratabilıııesi çok farklı politikalarla 
gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, bu farklı politikaların birçoğu lPA fonlan ile önerilen 



müdalıale alanlarının kapsamı dışında olduğundan, İKG OP'de daha çok iş arzı ile ilgili 
tedbirlere yönelinilecektir. 

İkinci olarak, en yüksek işsiı:lik oranı kentsel alandaki kad ı nlar arasında gözlenm iştir. Kusal alanlarda; 
özellikle Ilcretsiz ai le i şçi s i şekl i nde olan tarımdaki istihdam, düşilk i şsizl ik ile sonuç l anmaktadır. 

İKG OP'nin üzerinde durduğu işgücü piyasasındaki diğer bir temel sorun ise genç 
işsizliğidir.(örneğin, 15-24 yaş aralığında bulunan nüfusun işsizlik durumu). İş gücü 
piyasasındaki gençlerin dezavantajlı konumu gençlerin işsizlik oraıunın ortalama işsizlik 

oranl arıyla karş ılaştırı lması yoluyla analiz edilebili r. Genç işsizlik oranı neredeyse işsi z lik 

oranının iki katıdır.(2010 'da sırasıyla %21.7 ve% 12.1). 

Genç i1s izl i ğinin azaltı l ması ile ilgili olarak Türkiye !LO tarafından başlatılan "Genç istihdam ı Ağı 
(GlA) 1

" teşebbüsüne üye olmuştur. !LO 2007 yılında genç istihdamının bugünkü dmwnuna ilişkin 
bir analitik rapor hazırlamıştır. Bu rapor Türkiye'nin mevcut makro-ekonomik, demografi k ve sosyal 
durumunu analiz eden 6 bölümden oluşmaktadır. Raponın sonunda, genç işsizliği konusunda işçi 

birlikleri ile üniversiteler gibi farklı kurumlarla işbirliği içerisinde hükümete yönel ik tavsiyelere yer 
verilmektedir. Bu kapsamda TLO ve İŞKUR ortaklığında 201 ı yılında ulusal genç istihdamı eylem 
planının hazulanmış ve ibraz edilmiştir. 

Uluslararası Ça lışma Örgütü (TLO) ile Türkiye Tş Kurumu (fŞKUR) ortaklığında hazırlanan Ulusal 
Genç İstihdamı Stratejisi ve Eylem Planında genç işsizliğini azaltmaya yönelik faal iyetler ile 
uygulanması gereken politikalara yer verilmektedir. 

Söz konusu belgenin politika tavs iye leri bölümünde aşa~ıdaki tavsiyeler yer almaktadır: 

• Istihdam dostu büyüme ve bu yönde belirli politikaların uygulanması, 

• Başta i şçi sendikaları olmak üzere Kamu Kunım ları ile STK'lar arasındaki işbirliklerini n 
artırılması, 

• Işgücü piyasası tıleplerine uygun bir eğitim sistemi, 
• Cinsiyet ve bölgesel farklı lıkları azaltan okıı llaşma, 

• Mesleki Yeterl ilik Sisteminin son landırılınası , 

• Gençlerin girişimci liğinin desteklenmesi ve cesaretlendirilınesi, 
• Kentsel yaşanı koşullan için k ırsal alanlardan göç eden genç bireylerin adaptasyonuna yönelik 

destek sağlanması , 

• Gerçekleştirilecek analizlerle uyumluluk içerisinde, işçi ücretlerinin OECD uygulaınalarıyla 
uyumlaştuılması, 

• Kırsal alanlardaki !SKUR bürolarının artm lınası , 

• Tarını sektörlinde yüksek katma değere sahip alanlar oluşturulınası ve nitelik li i şgücünün 

desteklenmesi, 
• Istihdamı artırınaya yönelik uygulamalar ile politikalar bağlamında ilgili tarafların 

bilgileııdirilıııesi. 

IKG OP operasyonları altında, uygun faaliyetler, büyük ölçiide Ulusal Genç İstihdamı Stratejis i ve 
Eylem Planı ile uyuın i udur. 

Bu bağlamda genç i stihdamı için, "gençler için istihdamı artırm ak'' ad ı altında özel bir tedbir 
bulunmaktadır ve uygun faal iyetler desteklenecektir. Kamu kurumları ile STK'lar arasında sağlı klı bir 

11GIA, gençlere yönelik geliştirilmiş istihdam olanakları sunmak için akWr işe almak, eğitmek ve mnli,•e elmek 
için çalışmaktadır. Politika tavsiyesi, yenilikçi pilot projeler, bilgi paylaşımı ve ortaklıklara aracılık komılaruıa 

odaklanan bir platfonn ve servis sağlay ıcısıdı r. 



ağın tesis edilmesi için "kamu istihdam hizmetlerinin kalitenin arttrılması" isimli özel bir tedbir 
kapsaınında uygun faa liyetler desteklenecektir. Eğitim ve okuilaşma hedeflerine yönelik olarak, 
öncelik ekseni 2 altındaki belirli faaliyetler uygulanacakllr. Bu çerçevede, öncelik ekseninin amacına 
uygun olarak "eğitim kalitesinin arlmlmas1 yoluyla insan kaynaklanna yallmnm teşvik edilmesi, 
eğitim ile işgücii piayasası arasmdaki bağlanimm giiç/endirilmesi ile özellikle kızlar için tüm eğitim 
seviyelerinde okula kayıt oranlarının artm/ması "başlıklı okuilaşma ve eğitimle ilgi li faaliyetler 
desteklenecektir. 

T bl 26 15 24 b d . l'k 2004 2010 a o : · yaş gru un a LŞSız ı , -
Yıl Ortalama Erkek Kadın 

2004 20,6 20,5 20,7 
2005 19,9 19,5 20,5 
2006 19,1 18 3 20,6 

2007 20,0 19,6 20,8 

2008 20,5 20,1 21,2 

2009 25,3 25,4 25,0 

2010 21,7 21,0 23,0 
Kaynak: TUIK, H lA, 2010 

Öncelik T bölgeleri ndeki genç işsizl iğine bakı l d ığında, aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere farklı 
eğitim seviyelerindeki genç işsizliği çoğu Öncelik 1 Bölgesinde ülke ortalamasının üzerindedir. Bu 
veri lerden, istihdam ve eğilim öncelik eksenleriyle olan yakın i lişkisi nedeniyle genç işsizl iğin in, !KG 
OP'nin temel politika alanlanndan biri olması gerektiği sonucu ç ıkarılmaktadır. 

Tablo 27: Cinsiyeteve el(itiıne oörc enç işsizlicri, 2010; (K: Kadın, E: Erkek) 
Bölgeler Cinsiyet Okur Lise al b Lise ve dengi Üniversi te 

yazar meslek liseleri 
olmayanbır 

TR63 M 22,5 21,6 25,6 32,4 
F ı 7,7 9,0 41,1 55,9 

TR72 M 25,7 21,6 22,0 37,0 
F 0,0 18,9 39,3 59,4 

TR82 M 0,0 9,4 12,8 28,1 
F 0,0 6,4 58,6 44,2 

TR83 M 0,0 12,3 14,6 25,3 
F 0,0 4,8 22,1 25,8 

TR90 M 0,0 18,4 24,8 49,7 
F 0,0 4,2 20,4 40,0 

TRA1 M 27,6 15,3 21,4 18,6 
F 0,0 3,3 26, 1 28,4 

TRA2 M 26,5 20,5 18,1 17,0 
F 0,0 1,5 34,0 47,9 

TRBI M 56,7 23,2 28,5 44,7 
F 14,0 18,4 30,4 56,8 

TR B2 M 16,4 28,3 28,9 20,8 
F 5,0 22,6 50,6 44,4 



TRCI M 0,0 20,0 18,4 26,0 
F 0,0 9,2 17,9 29,7 

TRC2 M 2 1,1 18,6 21,4 9, 1 
F 3,3 4,5 12,6 5,3 

TR C3 M 38,4 17,9 24,7 10,5 
F 22,5 21,6 25,6 32,4 

Kaynak: TUI K, H lA, 2010 

İkinci olarak genç işsizlik oranı bölgeler arasında cinsiyet ve yaşa göre de farklılık göstennekıedir. 
TR63, TR72 ve TRB l bölgelerinde lise ve üstü eğitiıne sahip kadınlarda işsizlik oranı yüksek iken 
(%50'den fazla) TRB 1 bölgesinde okuma yazma bilmeyen erkeklerde işsizl ik oranı oldukça yüksek 
seyretmektedir (%50'den fazla). 

Eğitim seviyesi ile ilgili olarak tablo incelendiğinde eğitim ile işsizlik arasındaki doğru oranıının 
kadınlarda daha bel irgin biçimde görülmektedir. Tüm bölgeler için kesin bir doğru oranıının 
varl ığından bahsedilemese d.e, veri lerden iş.~izli k oran ın ı n yüksek öğrenim görmüş kadın lar arasındaki 
işsizliğin eğitimsiz ya da düşük eğitime sabip kadınlar arasındaki işsizlikten daha yüksek olduğu 
görülmekTedir. Bunun temel sebebi; aşağıdaki k ı sımda açı k landı ğı gibi işgücü katı i nnının olumlu 
şekilde Türkiye'deki eğitim seviyesi ile alakah olmasıdır. 

Diğer yandan erkekler için, eğitim seviyesi ve işsizlik arasındaki doğru oranıının daha az olduğu göze 
çarpmaktadır. Üniversite mezunları arasındak i işsizlik oranı yüksek seviyelerde seyretse de okuma 
yaz.ınası olmayanlar için bu oran TRBI ve TRC3 bölgelerinde eıı yüksektir. 

Genç işsizlik oranının yüksek olmasının sebepleri üç başlık altında özetlenebilir. İlk olarak işgücüne 
katılım oranlarının yüksekliği eğitimle doğrudan ilgilidir. Yüksek eğitim almış gençler için yerli iş 
kapasitesi oluşturolamad ığında eğitimli gençler işsiz kalabilınektedir. İkinci olarak, eğitim ile iş gücü 
piyasası arasıııdaki bağlantının yetersiz oluşu ve bunun da okuldan işe geçişi zorl~tırdığı dır. Bu 
durumda gençler, ya eğitim de kalmayı ya da daha iyi bir iş pozisyonları için beklemeyi tercih 
etmektedirler. Üçüncü olarak, gençler iç in de geçerli olan iş güciinün gerekti rdiğ i nitelikler ile sunulan 
nitel ikler arsında ki yanlış eşleştirıne olarak belirtilebilinir. 

2.1. 1.1 .5. İşgücünün Eğitimsel Kazanımı 

Türk iş piyasasındaki iş gücünün eğitimse l kazanım düzeyi oldukça karışıktır. Tablo 28'e 
bakıl d ığında, eğitim düzeyi ile işgücüne katı lını arasmda bir düz orantı o l duğu açıkç.a görülmektedir. 
işgünü piyasasına okur yazar olmayanların katılıını oldukça düşüktür; bunun sebebi başta okur yazar 
olmayanlar olmak üzere yüksek düzeydeki kayıtlı olmayan istihdaındır. i şgücü piyasasından kayıtlı 
olmayanlar çıkarıldığw1da aşağıdaki tablo önemli ölçüde değişecektir. Bu bağlamda, kay ıtdışı 

istihdam ile eğitim arasında IKG OP'nin kapsamlı bir yaklaşım ile çözmeye ça lıştığı yakın bir ilişkin 
olduğu sonucuna varılabilir; ve böylece, istihdam politikalan eğitim politikalarına uyumlu olarak 
uygulanmalıdır ve aşağıda tablo da bu öneriye bir kanıt teşkil etmektedir. 

2010 yı lında iş gücünün % 63 'ü orta öğrenim düzeyinin altındadır ve toplanı iş gücünün sadece% 
37'si orta öğrenim ve üniversite mezıınudıır. iş gücü katı lım oraııı kuşkusuz eğitim düzeyi ile 
bağlantı lıdı r ve bu bağlantı kadınlarda çok daha çarpıcı düzeydedir. Kadın ların, orta öğrenim 
mezıınlarıııııı %34.6'sı iş gücüne katılır iken üniversite mezun larında bu oran % 72. 1 ' lere 
yükselmektedir. Eğitim seviyesinin yükselmesi, tarımdaki payın düşüşü ve hızl ı kentleşme gelecek 
yıllarda buna göre şekiilenecek istihdam politikaları ilc iş gücü katılım oranlarının artmasına yol 
açabilir. Böylece, planlanan isti hdam politikalan buııa göre şeki lleııınedikçe, işsizl i k oranlannın 
artmasına yol açabilir. 

işsizl ik, yüksek öğrenime sahipler arası nda daha yaygınd ır. Bu durumun arkası ndaki temel nedenler 



düşük eğitim düzeyinde olanlarla karşılaştırıldığında, vasıflı olanlar için artan etkinlikler, eğitim 
gerektiren i şlere girmek için gittikçe yükselen talepler ve vasıflı iş ler o luştunnada iş gücü piyasasının 
yetersiz kapasitesidir. Bu durum, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına ve daha iyi ve daha fazla istihdamın 
yaratılmasına yönelik eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ve okuldan işe geçişe ilişkin 

tedbirleri gerektiren işgücü piyasası gereksinimleri ile eğitim sistemi arasında uyı.ıınsuzluğun olduğunu 
göstennektedir. Özellikle, mesleki ve teknik eği tim ınezunlarıyla üniversi te mezunlarının da aralarında 
bulunduğu yüksek işsizlik oranı bu üç alandaki yetersizl iği ortaya çıkarmaktad ır. 

Tablo 28: Eğitim Düzeylerine Göre İş Gücü, ( 15-64 yaş grubu) 20 1_0 
İş Gücü 

İşsizlik Oraııı 
Iş Gücü Çalışan Işsiz Katılım Oranı 

('Yo) 
(%) 

Toplam 25 041 22 004 3 037 527 12 ı 
Okuryazar 
olmayan 966 899 66 26,2 69 
Lise altı 14 819 13 056 l 762 49,5 1!,9 
Ortaokul 5 225 4461 764 5R,6 14,6 
Üniversite 4 032 3 587 444 80,8 11 ,0 
Erkek 17 824 15 745 2 079 75,5 11,7 
Okuryazar 
olmavan 285 238 47 52 2 16,5 
Lise a ltı l l 068 9 699 ı 369 74,1 12,4 
Ortaokul 3 949 3490 459 75,4 11 ,6 
Üniversite 2 521 2 318 204 87 ı 8 ı 
Ka dm 7 217 6 259 958 30 2 !33 
Okuryazar 
olmavan 680 661 19 21,7 2,8 
Lise alu 3 751 3 357 393 25,0 10 5 
Ortaokul ı 276 971 305 34,6 23,9 
Üniversite ı 5ıO ı 270 241 72,ı ı5 ,9 
Kaynak: TUIK, HiA, 201 O 

2.1.1.1.6. Kayıtdışı İstihdam 

Kayıt dışı çalışma (veya kayıt dışı isti lı daın 12) Türk iş gücü piyasasının diğer bir sorundur. 2004 ve 
2010 yıllarında kayıt dışı istihdaında küçük düşüşler olmasına karşılık, kayıt dışı istihdam toplanı 
istilıdanıın neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Tablo 28'de sunulan rakamlara göz atıldığıııda; çalışına 
durumu bağlanı mda, ı 5-64 yaş grubundakilerin çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt 
dmırmlan ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, %85 oraııında kayıt dışı istihdamın olduğu tarım sektörüne 
göre ortalama kayıt dışı istihdam oran ının ortaya çıhığı belirtilmelidir. 

Tablo 29· İstihdam Dlırumu ve Sosval Güvenlik Kurumuna Kayıt 15-64 Yaş Grubu 2004-2010 , 
' 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Toplam 49,0 47,0 45,9 44,3 42,2 42,6 42,1 
Sürekli veya 
geçici isci 32,0 31,9 31 ,3 29,2 26,3 26,1 25,5 
İşveren 21,1 23,6 24,9 26,2 25,9 25,0 23,4 
Serbest çalısan 62,7 62,9 63,3 64,0 64,8 66,5 66,2 
Ücretsiz aile 
işçisi 96,0 94,7 94,8 95,7 95,3 9 ı,2 92,0 

12 TÜIK ' iıı t<ıııımıııa göre, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydolmaınış işçileri kapsar. 



Tarım 89,9 88,0 87,6 87,7 87,3 85,1 84,9 
Sürekli veya 
geçici işç i 87,8 87,6 86,9 89,6 90,4 87,0 86,3 
İşveren 72,7 66,5 64,0 62,0 60,6 58,5 57,1 
Serbest çalışan 79 4 776 773 76 8 75 7 74 8 73 9 
Ücretsiz aile 
iseisi 98,3 97,9 97,9 98,1 97,9 94,4 94,6 
Tarım dışı 33,6 34,1 33,8 32,0 29,4 29,8 28,8 
Sürekli veya 
geçici işçi 29,8 29,7 29,3 27,2 24,1 23,8 23,2 
İşveren 17,8 20,7 22,1 24,2 23,4 22,9 21,0 
Serbest çalışan 47,0 50,7 51,8 52,6 54,8 58,6 58,5 
Ücretsiz aile 
işçisi 83 2 80 o 80 8 84 o 82 o 75 o 76.5 

Kaynak: TUJK, lllA, 2010 

Tanm dışı istihdam kentsel alanlarda daha yaygın olduğundan, kentsel atanlarda hedef grubun sürekli 
çalışanlar o lması gerektiği sonucu çıkartılabilinir. Diğer yandan geçici işçiler, düşük sosyal koruma 
düzeyi ile birlikte her iki sektörde de en özel itina gösterilmesi gereken gruplardan birini 
oluştum1aktadırlar. Tarımda, ücretsiz aile işçilerinin neredeyse tamamı sosyal güvenlik kapsamının 
dışındadır. Ülkemiz tarım sektörü isti hdamında, bu seklörUn sosyal koruma sistemi dışında 
kalmasnıın, kayıt dışı istihdamın en fazla tarım sektöründe yaşandığı gerçeği göz önüne a lınarak 
açıklanması gerekınektedir. 

Geçici işçiler, mevzuattan kaynaklanan koşullardan dolay ı sosyal güvenlik hakkından yeterince 
yararlanamanıaktadırlar. Bu nedenle, geçici işçilerin kendilerine önerilen kısa süreli işleri kabul 
etmelerinden başka kısa vadede çözüm görünmemektedir. 

Sürekli çalışanlar için; özetliıkle bazı sektörlerde (tekstil ve inşaat sektörleri gibi) yapılan işin fazla bir 
nitelik gerektinııeınesi, katma değerin düşük ol ması ve bıınun sonucunda ücretlerio düşük kalması 
sonucunda kayıt dışı istihdam oranları yüksek seyretmektedir. Bu nedenle, kayırsızlığıo, tanm 
dışında, eskiden tarırnda çalışanlar, daha düşük nitelikli işgücüne sahip olanlar ve emeklilik ümidi 
daha az olanlar için mevcut olmaya devam ettiği sonucu kolaylıkla çıkartılabilir. 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yanısıra kayıt dışı çalışma ve kayıt dışı i stihdamın 

azaltılmas ı için, 2009 yılında Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele için Stratejisi Eylem Planı 
adıyla bir Başbakan l ık Genelgesi hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Bu strateji eylem p lanı 
kapsamıııdaki aktiviteler Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) takip 
edilmektedir. 

Buna ek olarak, söz konusu doküman 2011 yılında revize edilmiş ve Kayıt Dışı Ekonomiyle 
Mücadele için Stratejisi Eylem Planı 2011-2013 Ekonomi Koordinasyon Kurulunca kabul 
edi lmiştir. 

Belgede kayıt dışı ekonomiyle mücadele için uygulanacak aktiviteler 5 bölüm altında 

gruplandırılmıştır: 

Gönüllü uyuınun artırılması (kayıtdışı ekonomiyle mücadele için) 
Denetim kapasitesinin güçlendirilmesi 
Yaptırımlarm cayd ırıcı lığıııın artırılması 

Veri tabanı paylaşımı 



• Toplumsal farkmdalığın artırılması. 

Kayıt dışı istibdamın azaltılması için Çaltşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yerine 
getirilecek görevler aşağıdaki gibidir: 

işyerleri elektronik sicil merkezinin yanı sıra işyeri elektronik denetim sicilinin 
oluşturulması 

SGK denetim elemanlarının sayısının artırılması 
• SGK ve GiB arasında etkin ve elektronik denetim için işbirliği sağlanması 

İlgili dokümanların işverenlerin sigortalı çalışanlarını uluslar arası standartiara uygun 
olarak bildirmelerini sağlayacak şekilde revize edilmesi 
Kayıt dışı işyerlerinin tespiti için TÜİl<'in işyeri verileri coğrafi bilgi sistemlerini 
kullanarak karşı laştırma yapı lması 

• SGK bünyesinde kayıt dışı istilıdamla mücadelede etkinliği artıracak risk analizi 
merkezi kurulması 
Kayıt dışı istihdam la mücadelede için pilot denetimierin planlanınası ve uygulanınası 
İlgili yasal düzenlemeler gözden geçirilmesi ve gerekli değişiklikler yapılınası 
Girişiınci Bilgi Sistemi'nin tamanılanması ve ortak bir veri tabanının oluşturulması 

• Toplanan bilgilerin analiz edilmesi ve tüm kamu kurumlarıyla paylaşılması 
• liköğretim müfredatının revize edilerek "iş ve sosyal güvenlik" başlıklarının 

eklenmesi 
• Kayıt dışı istihdam hakkında tanıtım çalışmalan ve toplumsal bilincin artırı lmasına 

yönelik aktivitelerin organizı:: edilmesinin yanı sıra büyük çaplı medya 
kampanyalarının düzenlenmesi. 

Bu aktiviteler tüm Türkiye çapında kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam la mücadele için 
gerçekleştirilm iştir. 

Öncelik 1 bölgeleri için kayıt dışı çalışmaya yönelik veri bu seviyede mevcut olmadığından; istihdam 
dunıınu, sunulduğu lizere, kayıt dışı çalışınanın bir göstergesi olarak kullanılacaktır. 

Tablo 30: Öncelik I Bölgelerindeki istihdam durumu, 2010 (bin) 

TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR 
63 7l 82 83 90 Al A2 lll 1!2 cı cı C3 

Toıılanı 847 6.11 287 9.14 1 037 354 304 485 415 614 563 370 
Sür~kli ya da 466 353 115 385 35 1 125 9S 215 193 376 353 221 
geçici işçi 

Işveren ve 265 174 81 286 422 102 101 146 122 163 153 105 
kendi adına 

çalısan 

Ücretsi;,. aile 116 104 90 263 264 126 105 123 100 75 57 44 
işçisi 

Tarım 300 186 140 426 567 200 177 208 159 ıso 157 104 
Sürekli ya da 61 7 4 14 7 3 6 6 8 20 42 13 
Reçici işçi 

işveren ve 141 83 51 170 309 75 71 85 63 68 69 54 
kendi adına 

çalısarı 

Ocreısi.o aile 98 96 85 242 251 122 100 ı 17 88 62 47 37 
işçisi 

Tarım dısı 546 445 147 508 469 155 127 277 255 464 405 266 
Sürekl i ya da 405 346 lll 371 344 122 92 20() 184 357 31 ı 207 
gc.ç.ici işçi 



Işveren ve 123 91 30 115 112 28 30 61 60 95 84 51 
kendi adına 

çalışan 

Ücretsiz aile ıs 8 5 21 14 5 5 6 ll 12 lO 8 
i~isi 
Kaynak: TU IK, H lA, 201 0 

2. ı. \.1 .7. istihdam Hizmetleri 

Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakan l ığı (ÇSGB), istihdam pol itika ve programların ı n ulusal, bölgesel 
ve sektörel dilzeyde belirlenmesi, işgücü piyasasındaki değişimierin izlenmesi, istihdam ve işgücil 
verinıliliğinin arımlmasına yönelik tedbirlerin alınmas ı ile sonım i udur. 

Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye İş Kurumuna (IŞKUR), ulusal 
istihdam pol iti kasının o l uşturulmasına yarduncı olmak, işsiıliği azaltmak, işsizlik sigortası 
uygulamalarını sürdürmek, ulıısa ve bölgesel düıeyde işgüeli piyasası veri lerini toplamak, analiz 
etmek ve raporlaınak, İşgücü piyasası bilgi ve danışına kurulu çalışmalarım koordine ehnek, işgücü 
arz ve talebini belirlemek üzere işgücü piyasası ihtiyaçlarını belirlemek, iş ve meslek analizleri 
yapmak, kariycr rehbcrl iği ve danışmanlığı yapmak, işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılınasına 
yönelik olarak adaptasyon ve mesleki eğitim programları uygulamak ve çalışanlara hizmet eğitimleri 
vermek gibi görevler verilmiştir. 

Mart 2012 itibariyle, 2.074.656 işsiz (toplam işsizierin dörtte üçünden daha fazlası) İŞKUR 
veritabanına kayıtlıdır. Kayıt olanların eğitim düzeyi ortalaması orta düzeyden aşağıda olup, 
%54'ünün eğitim düzeyi <Orta öğretimden azdır, %31 'i ise (normal lise ve mesleki eğitim) 
düzeyinde eğitim alınış durumdadır. Bunların yalnızca %15'i üniversite mezunudur. Öte 
yandan işe yerleştirme oranı yaklaşık %26 düzeyindedir. İŞKUR'un uygun kamu istihdam 
hizmetlerinin temini aracdığıyla tüm işsiziere ulaşaınamaktadır. Verilen hizmetler de hala 
yetersizdir. 

Özellikle 2003 yılından itibaren İŞKUR'ıın kurumsal kapasitesi güçlenmeye başlamıştır. AB destekli 
Aktif İşgücü Piyasası Programı (AİPP), özellikle AİPP'nin uygulanmasma yönelik Kunımun 
kapasitesinin güçlendiri lmesinde önemlidir. Buna ek olarak, İŞKUR bürolarının kurumsal kapasitesini 
geliştirmeyi ve kadınların ve gençlerin belirlenen bölgelerde hibe projeleri ile istihdam edilebilirliği ni 
artı rınayı amaçlayan bir diğer AB destekli proje ile 2007-2011 dönemi boyunca iŞKUR'un kurumsal 
kapasitesi artmaya devam etmiştir. 

Bu gelişmelere karşın, ÇSGB ve İŞKUR'un kapasitesi daha uygun bir kamu istihdam hizmeti verıneye 
hala yeterli değildir. Çok boyutlu, ayrıntı lı ve uzun dönemli bir ulusal istihdam; hizmetlerin etkin bir 
şekilde uygulanmasının n iteliğini sınırlamaktadır. Bu bağlamda, 2009 yılında Ulusal İstihdam 
Stratejisi hazırlanması için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gözetiminde 
başlatılınıştır. Ça lışmalar henÜZ tamamlanmaınıştır ancak bu gelişme Türkiye'deki istihdam ve iş 

piyasasındak i gelişme ve ilerlemenin bir işareti olarak kabul edilebil ir. Birçok kurumun yanı sıra 
sosyal ortaklar da bahse konu Strateji'nin hazırlığına ortaklık yaklaşımı çerçevesinde katılun sağlamış 
ve diğerlerine ilaveten kadınların istihdamı, gençlerin istihdamı ve özel itina gösterilmesi gereken 
kişi lerin sosyal içerınesine yönelik çeşitli eylemler tespit edilmiştir. Her ne kadar kayda değer adımlar 

atı lmış olsa da hala İŞKUR tarafından sağlanan hizmetlerin ka lite ve çerçevesinin ve ÇŞGB'nin 
politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi gerekliliği ıııevcutttır. 

İstihdamı artıracak tedbirlerin alınmasından, işsizliğin azaltılması ve önlenmesinden, il 
düzeyindeki istihdam politikasının biçimlendirilmesinden ve keza il düzeyindeki işgücü 
programlarının idaresinden İl İstihdam Kurullar ve İŞKUR il müdürlükleri sorumludur. Kamu 



kuruluşları ve sosyal ortaklarının temsilcilerinin yer a ldığı bu Kurulların başkanlığıru Vali 
yapmaktad ır. 

2. 1.1.2. Eğitim ve Mes~eki Eğitim 

2.1.1.2.1. Eğitim ve Mesleki Eğitimin Genel Görünümü 

Eğitim ve mesleki eğitim, bir önceki böiUmde belirtilen "demogratik fırsat penceresi"nin avantajının 
kullanılmasında kritik öneme sahiptir. Türkiye, medyan yaşı 2011 itibariyle 29.7 olan genç bir nüfusa 
sahiptir. Aynı zamanda TOiK'in istatistiksel sınıflandırma yöntemine göre Türkiye'deki nüfusun 
%67.4'ü 15-64 yaş arası olan "çalışma çağı nüfusu"na dahildir. Eğitim ve öğretim alanında ki 
herhangi bir gelişme Türkiye'nin toplııınsal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunacaktır. Ancak, 
Türkiye'nin, eğitim ve öğretim ile ilgili özellikle eğitime erişim. mesleki eğitim ve öğretimin (MEÖ) 
kalitesi ve yaşam boyu öğrenim konularında halen mevcut olan problemlere yönelik gerekli ilerlemeyi 
sağlayamaması balinde fırsat penceresinden faydalanaınama riski bulurırnaktadır. 

Türkiye'deki lvlilli Eğitim Sistemi, ı 739 Sayılı Mill i Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenen 
Türkiye'deki sistemde belidendiği üzere ·'örgün eğitim" ve "yaygın eğitim" olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. 6rgün eğitim belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre 
hazırlanmış programlarla okul çatısı allında yapı lan düzenli e];itirndir. Örgün eğitim okul öncesi 
eğitinı 13, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını ' kapsamaktadır. Türkiye'deki eğitim 
sistemindeki son yasal düzenlemeler dogrultusunda temel eğitim sistemi 12 yıldır ve tamamen 
zorunludur. Temel egitim sistemi 3 aşamalı bir yapıya dönüştürülmüştür. İlk 4 yıl i lköğretinıe karşılık 
gelmekte olup, ikinci 4 yı l ikinci kademe ortaöğretime ve üçuncü dört yı l da uçüncü kademe 
ortaöğretiıue karşılık gelmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlıgı (MEB)'nın organizasyonel yapısı 25.08.2012 tarih ve 652 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile değiştiritmiş ve yeniden düzenlenmiştir. MEB'nin organizasyonel yapısını 
yeniden düzenleyen yasal düzenleme ile Bakanlık içindeki Genel Müdürlükler yeniden yapılandırılmış 
ve basitleştirilmiştir. 

Bu bilgi doğrultusunda MEB Eğitim Genel Mildürlükleri: 

Temel Eği tim Gene~ Mtıdllrlilgü 

Onaöğretim Genel Müdürl ilğü 

Mesleki ve Teknil Eğitim Genel Müdürlüğü 
Din Öğretimi Genel Mildürlüğü 
Özel Eğitim ve Relılberlik Hizmetleri Genel MUdUrlüğü 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Özel Öğretim Kuruıniarı Genel Müdürlüğü 
Yenilik ve Eğitim Teknoloj ileri Genel Müdürlüği.i 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 

insan Kaynakları Gelişimi açısından eğitİnı ve istihdam arasındaki bağlantının sağlanmasını temiııen 
eğitim politikalarının be lirlenınesi ve uygulanması için söı konusu Genel Müdürlükler önemli rol 
oynamaktadır. 

13Uiusal Eğitim istatistiklerine, Örg!ln Eğitim, 20 11·20 12; okul öncesi eğitim 3 ile 5 yaş arasındaki zorunlu 
ilköğretim yaşına gelmemiş çocukları n, isteğe bağlı eğitim lerini içermektedir. Okul öncesi eğitim lnırunılan, 

bağımsız anaokulları şeklinde lcunılabileceği gibi gerektiğinde ilköğretim bünyesinde ana sınıfı ya da diğer ilgili 
e~ıim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları şeklinde de faal iyet gösterebilir. 
1 Ulusal Eğit i m lsıaıisıikleri, Örgün Eği tim, 2011-2012 



Öte yandan, MEB'nin yeniden yapılandırılmasının ardından daha önce Çıraklık ve Yaygın Eğitim 
Genel lVIüdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ' ne dönüştürülmüştür. MEB'deki geçiş 
dönenıi sürecinde çıraklık ve mesleki eğitim ile ilgili düzenlemeler hala devanı etmektedir. Bu 
doğrul tuda iKGOP Operasyonel Tanııniama Belgeleri MEB'nin son yasal dOzenlemeleri ışığında 
hazırlanacaktır. 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 'nda belirtil diği üzere İlköğretim, ilköğrenim kurumlannda 
veri lir ve öğrenim çağında buhuıan kız ve erkek çocuklar için mecburidir. iıköğrelim Devlet 
okullarında parasızdır. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca ilköğretim kurum ları : 

a) Mecburi Kunınılar: 

ilköğretim olmilan (gündüzlü, pansiyon lu, yatı h i lköğretim okulları ve gezici okullar) 
Yet iştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar'5 

Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar 

b) İsteğe Bağlı Kurumlar: 
Okul öncesi eğitiın kurumlan 
Tamamlayıcı sınıflar ve kurs lar. 

Diğer taraftan, i lköğretim, 1997 Temel Eğitim Kanunu 'nun yürürlüğe ginnesiyle zonınlu idi ve 5 
yıldan 8 yıla çıkarılmıştı. 

Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi i lköğretimi ilgilendiren eğitim düıenlcmclerini 

yasallaştırarak 30.03.2012 tarih ve 6287 Sayılı Kanunu/6 kabul etmiştir. Bu çerçevede ilköğretim 4 
yıllık ilköğretim okulu vasıtasıyla sağlanan zorunlu eğitimdir. İlk seviye ortaokullar da zorunludur e 
öğrencilerin yetenek, gelişi ın ve tercihlerine uygun olarak tercilıli ve seçme! i dersler sağlanmaktadır. 

Ortaöğretim, i lköğretiine dayalı, dört y ı llık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki 
ve teknik öğretim kurunılannın tümünü kapsar. Bu okulları bi tireniere ortaöğretim diptoması veri lir. 

Yükseköğretim, iki yıllık mesleki ön lisans eğitim programları, lisans diptomas ı sağlayan dört yıllık 
progrdnılar, yükseklisans ve Doktora programlarını içermektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurunı lanndan mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programla ilgi li mesleki ve 
teknik önlisaııs yükseköğretim prograrniarına sıııavsız olarak yerleştirilebilir. 

Okul öncesi eğitim Türkiye' de zorunlu değildir. Okul öncesi eğitim, 60 ay dan küçük çocuklar için 
gönüllülüğe esastır. Bu yaşlan sonra okul öncesi eğitime elkileri olabilecek ilköğretimin baş laması 
gereklidir. Okul öncesi eğitimin 71 ilde yaygınlaştırılnıasın ııı ardından 201 I -2012 öğretim döneminde 
4-5 yaş grubu için okul öncesi eğitime kaydıılına oranı %43.10'dan o/o44.04'e yükselmiş, okul öncesi 
eğitimdeki öğrenci ve öğretmeııleriıı sayısı da %5.6 ve %15.6 oranında artış göstermiştir. Buna ek 
olarak, 201 l-2012 öğretim döneminde 3-5 yaş grubu için okul öncesi okula kaydolma oranı sırasıyla 
%30.87'den %65.69'a yükselmiştir. Ortaöğretim sistemi Türkiye'de genel ve mesleki ve teknik 
ortaö~'l'etim olarak sın ıllandırılmaktadır. 

15Ek dersler/sınıflar, !aşınma, mali konular ve diğer nedenlerle derslere katılanıayan ancak zorunlu eğitim 
yaşında olan öğrencilerin kayıplarını gidernıeyi amaçlamaktadır. 
1611köğretinı ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 



Yaygın eğitim, milli eğitim in genel amaç ları ve temel kural larıyla uyumlu olmak koşuluyla örgün 
eğitime dahil olmayan tüm eğitim faa liyetlerini kapsamaktadır. Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine 
hiç gimıemiş olan veya herl!ıangi bir kademesinde bu iLınan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, 
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel ivlüdürlüğiiııe bağlı Halk Eğitim Merkezleri, kamu kurıııııları, 
üniversiteler, STK'lar ve özel kuruluşlarca sağlan ır. Yaygııı eğitim, okuma-yazmaya yönelik eği t im 
programları, insanların istihdam edilebilirliklerini ve mesleki gelişim lerini atıırmak için gerekli olan 
yetenekleri kazanabilmelerine yönelik bi limsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kü ltürel programlar gibi 
çok çeşitli alanları kapsamaktadır. 

2010-2011 öğretim yıl ında eğitim sistemi yükseköğretim dışında 16.845 milyonu örgün, 7.786 
milyonu yaygın eği ti mde olmak üzere 24.631 mi lyon öğrenci eği tim alm ı ştır. 2010-2011 öğretim y ılın ı 
kapsayan örgün eğitim kap·samında, 1.1 LS milyon öğrenci oJ...'UI-öncesi öğrenimde, 10.981 mi lyon 
öğrenci ilköğretimdeve 4.748 milyon öğrenci ortaöğretİrnde eğitim görmektedir. 

Türk eğitim sistemi oldukça merkezi leşmiş bir yap ıdad ır. MEB polit ika ge liştirir, eğitimin tüm 
düzeyleri için amaçları belirler, okul inşa eder, mü fredatı hazırlar ve onaylar, öğretmenierin atamasını 
yapar ve finansmanı sağlar. Taşradaki milli eğitim müdürlük leri bölgelerinde bu ulusal politikalara 
uygun bir şeki lde faaliyetlerin koordinasyonu sağlarlar ve bu faaliyetleri izlerler. MEB'in kararları 
okullar taralindan takip edilir ve uygulanır. 

Öte yandan, öğrencileri ulusal sınavlar aracılığıyla seçen ve yerleştiren merkezi sistem, yetersiz 
kariyer rehberliği hizmetleri ve yatay ve dikey geçişlerdeki zorluklar temel sorun lardır. Öğrencilerin 
önündeki yetenek ve ilgi lerine uygun eğitim alma i mkanl arı kısıtlıd ı r. 

iŞKUR da dahil olmak üzere ÇSGB ve MEB ve bunların yanı sıra (Yüksek Öğrenim Kurulu) YÖK, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işveren örgütleri, sendikalar ve özel şirketler Türkiye'deki kariyer 
rehberliği sisteminin başlıca aktörleridirler. Fakat Türkiye'de kariyer rehberliği sistemi yaşam boyu 
öğrenirnin ve işgücü piyasasının taleplerini karŞılayacak yeterlilikte değildir. 

"Mesleki Yeterlilik Kurumu" (MYK) Kanunu Türkiye Biiyük Millet Meclisi tarafından Eylül 2006'da 
kabul edilmiştir. Bu yasal düzenleme ulusal yeterlilik sistemi için bir dönüm nokmsıdLr. Söz konusu 
Makam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kurum olup, ulusal yeterlilik sisteminin 
oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu kurumdur. 

5544 Sayılı MYK Kanunu'na 665 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ciddi değişiklikler 

getirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile Türk Yeterlilik Çerçevesi'nin Avrupa Yeterlilik Çerçevesi 
uyarınca hırıırlaoması görevinin MYK tarafından yürütüleceği Kanun'a eklenmiş ve konuyla ilgili tüm 
faaliyetlerin ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde olmak üzere MYK tarafından yürütüleceği açıkça 
belirtilmiştir. Bu değişiklikler çerçevesinde ikincil mevzuat revize dilmekle ve yeni yönetmelikler 
taslakları haZLrlanmaktadır. 30 Arahk 2008 tarihinde Resmi Gazete 'de yayı mlanan Mesleki Yeterlilik, 
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği MYK Kanunu 'na getirilen değişiklikleri yansıtacak şekilde 

revize dilmekle ve revizyon süreci 2012 y ı lı içerisinde taınamlanacaktır. Benzer şekilde Eğitim 

Akreditasyonu ile ilgili ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesi ile ilgili olmak üzere iki yeni yönetınelik 2012 
yılı içerisinde yayınılanacaktır. 

Dünya Bankası 'nın Türk kariyer rehberl iği sistemi üzerine yaptığı GZTF analizine göre17 kariyer 
rehberi i ği hizmetlerinin temel zayıflı klar şunlardLr: 

Okullardaki genel rebberlik sistemleri kişisel ve sosyal rebberl ikle eğitsel relıberliğe (özellikle 
iiniversiteye ginneye) odaklan ırken kariyer rehberliğin i ihmal etmektedirler. 

17 Dünya Bankası, Türkiye Ülke Raporu, Kamu Politikaları ile Kariyer Gel iştirme, 2003. 



• Üniversitelerdeki bıı hizmetler çok kısıtlıdır ve üniversite ö~rencilerini destekleyecek bir a~ 
yapısı bulunmamaktadır. 

• Bunlar, özellikle işgücü piyasasında mesleklere olan mevcut ve gelecekte öngörülen arz ve 
talep hakkındaki bilgiler kısıtlıdır ve bireylerin bunlara erişimi zordur. 

• Alanın tamamında stratejik liderlik ve koordinasyon eksikliği vardır. 

Bu zayıflıkların üstesinden gelmek için Türkiye, okullar, yüksekö~retim kurumları, kamu istihdam 
kurumlan ve özel ve gönüllü sektörler gibi farklı paydaşlarca tutarlı bir kariyer rehberl iği sistemi 
gel iştirınelidir. Kariyer rehberliği ve danışmanlık hizmetleri en iyi seçeneğin belidenebilmesi için 
bireylerin eğitim bayatınııı başından itibaren sunulmalıdır. Buna ek olarak, ortaöğretim ve 
yükseköğretim arasındaki bağ güçlend iri lınel idir. 

MEB çalışma grubunun bir dökiimanında, daha iyi bir kariyer rehberlik sistemine yönelik çeşit li 
faaliyetler öngörülmüştür. Bu taaliyetler beş amaca göre düzenlenmiştir: 

1. Rehberl iğin işlemesine yönelik biriınlerle yönlendinııe hizmetleri ve eğitimdeki pratikler 
a rasındaki koordinasyonu sağlamak. 

2. Yönlendirmedeki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini iyileştirmek 
3. Öğrenci ve rehberlik merkezl i bir tarzda, ortaöğretimden önce başlayan düzeylerle 

ortaöğretimdeki yön lendinııe pratikleri arasındaki geçişleri örglıtlemek ve desteklemek. 
4. Eğitim merkezli rehberliği, okul öncesindeki ve i lköğrenimdeki yönlendirme pratiklerini 

iyileştirmek. 

5. YBÖ için bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini iyileştirmek. 

Türkiye aynı zamanda eğitim sistemi içinde ve İŞKUR'un AİPP projelerinde kazanılan yeni 
deneyimlerden faydalanarak daha geniş ve esnek mesleki yönlendi rme sistemine geçmek 
amacındadır. 18 

Yatay ve dikey geçişler açısından, eğitim sistemindeki geçişlere il işkin sonuçlara ait çok kısı tlı veri 
vardır. Bu durumda, daha önce de değiniidi ği üzere, öğrencilerin merkezi sınavı geçmedikleri takdirde 
çalışına alanlarını değiştirmelerine izin veri lmemektedir. Bu çerçevede, öğrencilerin dikey geçişleri 

merkezi s ınava dayaıııııal..1:adır. Bu sorun öğrencileri beceri ve ilgilerine göre değil akademik 
başaniarına göre yönlendirme eğil imi gerçeğiy le yakından bağlantılıdır. Eğitim sistemi okul 
öncesinden )'likseköğretiıııe kadar eğitimin bütün düzeylerinde geçişlerin entegrasyonunu ve YBÖ 
fırsatlarını sağlayacak, bireyi tan ımaya ve yönlendirmeye dayanan sistematik, planlı ve sürekli bir 
uygulamaya ihtiyaç duyınaktadır. 

MEB bu sorunlarla başa çıkmak ve işgücü piyasasına, uygun becerilere sahip bir şekilde giren 
öğrencilerin say ıs ını arttırmak için gerekli adımları almaktadır. Temel politika amaçlan tüm 
öğrencilerin bem işgücü piyasasının gerektirdiği becerilerle, hem de yaşam boyu ö~renim fı rsatl arını n 

gerektirdiği temel becerilerle doııaıınuş ol masını sağlamaktır. 

2. 1. 1 .2.2 Erken Okul Terki 

28 Temmuz 2011 tarih li Konsey Tavsiye Kararı 19'ııa göre erken okul terk i üst ortaöğretimin 
tamaınlanmasının, zorunlu eğitimin tamamlanmasının ya da gerekli yeterliliğiıı kazanı lması veya 

18 wrürkiye' ııin Başarısı için Itici Güç" Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimi Güçlendimıe Projesi Raporu, 
2006. 
19 Erken okul terklerinin azaltı lınası üzerine Konsey'in 28 Temmuz 2011 tarih ve 2011/C 191/ Ol sayılı Tavsiye 
Karnrı. 



ınezıuıiyet belgesini alınmasının başarı laınaıııasıdır. AB düzeyinde, okuldan erken ayrılma oran ları 
nüfusun 18-24 yaş arasında olan ve sadece ilk seviye ortaöğretimi tamamlamış ya da daha düşük 
eğitim düzeyinde olan ya da daha fazla eğitim ya da kurs almamış olanların oranı olarak 
tanımlanmaktad ır. Aynı Tavsiye Kararına göre "erken okul lerki" terimi; ortaöğretimi tamamlamadan 
her tür eği timi bırakma durumunu ya da mesleki eğitim ve kursları ortaöğretime eşdeğer bir seviyede 
bırakmayı içerirken, "okuldan ayrı l mak" teriminin daba sınırlı bir anlamı vard ır: leriın temel ya da 
mesleki eğitimde devam eden bir kursa devamı terk etmeyi ifade eder. Tavsiye Kararuıa göre, erken 
okul terkin in birey, ekonomi ve sosyal düzeyde önemli etkileri bulunmaktadır. Birey düzeyinde, 
okuldan erken ayrılma sebebiyle işs izlik riski, yoksulluk ve sosyal d ışianına artmakta, hayal boyu 
kazanımlar ve bireylerin genel refahı olumsuz yönde etkilenmektedir. Ekonomik ve sosyal düzeyde 
genel anlamda yenilik, ekonominin büyüme ve üretim potansiyeli ise azalmaktadır. 

Erken okul terki Türkiye'nin baş lıca problemlerinden biridir. Bu kapsamda, düşük okula kayıt oranı ve 
ortaöğretimdeki yüksek okul bırakma oranı, özellikle de kızl arda olmak üzere, bilhassa mesleki 
ortaöğreıimde, bireyleri, ekonomiyi ve toplumun genelini etkileyen başlıca zorluklardır. Aşağıda yer 
alan EUROST AT verilerine göre, Türkiye'de erken okul terklerinin oranı AB'dekinden çok yOksektir 
ve genç eğiti msel kazanım düzeyi de AB-27'den oldukça düşüktür: 

Tablo 38· AB ve Türkiye'de Erken Okul Terkleri (%)20 

Okuldan erken 2005 2006 2010 
ayrılanlar 

AB (27 ülke) 15.6 ı 5.4 14.1 
AB_(25 ülke)_ 15.2 15.1 13.8 
AB( I5ülke) 17.3 17 15.4 
Türkive 51.3 50 43.1 
Kaynak: EUROSTAT 

Tablo 39: Cinsiyetine .göre en az ortaöğretimi tamamlamış 20-24 yas aralığındaki k is i ler _(%}' 1 

2008 2009 2010 
AB (27 ülke) 78,5 78,6 79,0 
AB (25 ülke) 78.4 78.5 79,0 
AB (15 ülke) 75 8 76,0 76 6 
TOrkiye 48,9 50,0 51,1 

' . rll Kaynak. EUROSTAT 

2.1.1.2.3. Devamsızlık dahil Eğitim Düzeyine göre Okula Kayıt ve Okul Terk Oranları 

Yetişkin nüfus (25-64 yaş) eğitim yılı ortalanıası 9.6 yıl23 olup, OECD ortalaması olan 12'den 
diişükrür. Temel Eğitim Kanunu 'nda yapı lan değişiklikler, projeler ve kampanyaların bir sonucu 
ol.arak okula kayıt oranı ve ilköğretimden ortaöğretiıne devamda ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, okula 
kayıt oranları açısından her eğitim seviyesinde olmak üzere bölgesel farklılıklar bul unmaktadır. 

20Göstergc aşağıdaki şartları ~ı yan 18-24 yaş aralığındaki kişilere atıf yapmaktadır: en yüksek seviyedeki 
eğitim ve öğretim ISCED 0,1, 2 veya 3c kısa olup katılımcılar anketten 4 hatta öncesine kadar herhangi bir 
eğitim almadıklarını belirtmiştir. Payda, sorulara cevap vermeyenleri dikkate almayarak '•edini len en yüksek 
düzeyde eğitim ya da öğrctiııı''c ilişkin aynı yaş grubundaki toplam nilfusu içenııektedir. Hem pay hem de 
~ayda, i\B işgücil Aııkeıi Çalışmasından gelmektedir. 

1 Gösterge, ISCED 3a, 3b ya da 3c uzun az.aoıi (pay) gibi en az. orta öğretime sahip 20-24 yaş aralığındaki 
genşlerin yüzdesini ifade etmektedir. Payda, sorulara cevap venneyenleri dikkate almayarak "edinilen en yüksek 
düzeyde eğitim ya da öğretiın"e il işkin aynı yaş grubundaki toplam nüfusu içermektedir. Heoı pay hem de 
~ayda, AB Işgücü Aııketi Çalışmasından gelmektedir. 
2http://epp.eurostaı.ec.europa.eu/tgmltable.do?ta1Ftable&init= 1 &plugin= 1 &language=en&pcode=tsiir 1 ı O 

230ECD, Bir bakışta eğitim 2005; 2003 verisi. Sadece örgün eğitim dikkate alınmıştır. 



İlköğretimde % 100 okula kaıyıt oranı hedefine neredeyse ulaşı lmıştır. Bunun yanı sıra ortaöğretim ve 
meslek i eğitim için belirlenen okula kay ıt oran hedeflerine, özellikle kızlarda, ulaşı laıııanı ıştır. 

Tablo 3 ı: En az ortaöğretime sahip nüfus, yaş ızrubuna göre yüzde 
En az üst Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 
ortaö~retim 
sahibi nüfus 

Ülkeler 25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 

OECD Ortalaması 73 81 77 71 61 
AB21 Ortalanıası 75 83 79 72 63 
Tiirkiye 31 42 28 25 19 

" . Kaynak.OECD, 13ır b:ıkışıa t&Jiım, 2009 

MEB' in 201~2011 istatistiklerine göre, eğitim düzeyine ve öğretim yılına göre okula kayıt oranları 
aşağıda verilmiştir: 

Tablo 32: Eğitim düzeyine ve eğitim yı lına ( 1997-20 1 1) göre okula kayıt oranı (%) 

ÖğretimYılı ı Brüt ı flköğrenim ı Ortaöğretim Y~kseköğrctim 

Net 1 Toplam Erkek Kadın 1 Toplam Erkek Kadın Toplam Er k ek ' Kadın 

1997-1998 Bıilt 89,51 ' 96,26 82,43 52,79 60,20 44,98 : 19,52 22,<}2 15,95 

Net 84,74 ı 90,25 78.97 • 37.87 41.39 34.16 
ı 

10,25 11,28 : 9,17 i 
1 - ... 

ı999:ıooo <n,sı··· ıoül : 91,47 - -58,84 67,1Ö. ·r --
17,42 Orüt 50,15 ' 21,05 24.55 

93,54 
.. 1 

98,41 88,45 40,38 44,05 36,52 ' 11,62 12,68 10,52 Net 

ı:inu 
- -. .. 

104.19 94,5·, · ' . - . -58,38- J 
- 26;59 ' i9~99 2001-2002 99,45 : 67.89 76.94 : 23,37 

Ncı 92,40 ' 96,20 88,45 4(11 53,01 . 4i,97 r - -·· 
ı 12)98 13,75 - ,i, t7 

.. -··-- --~-·· 
1 

2003·2004 
Bıilt ___ 96.3Ö --ı oo.f · · "9ı:T4 ·- -iıo.97 .. "9o~ö8- • 7o.67 i28'. ı5 --. 3Ü3 ; 2388--
Net 90.21 93.41 86.89 53.57 58.08 48.43 ı 

' 
15.307 16.61 13.93 

2004-2005 80,9o ; 30,48 " 
Bıilt 95,74 99,48 91,85 89,5 71,88 34,78 ' 25,97 

' 
Ne ı. 89,66 . 92,58 86.63 54,87 59 50.51 : 16,60 18,03 15,10 

't 98;83 ı 34,46 
.1. 

2005-2006 Bıiit 95,59 . 92,24 &5,18 95,07 . 74,8& 3&,7& 29,94 

Ne i f 92,29 
1 1 

89,77 87,16 56,63 61 ,1 3 51,95 
1 

18,85 20,22 17,41 

2006-2007 Brüt 96,34 . 99,34 93,37 &6,(.4 96.24 76,66 
ı . 
1 36,59 
1 

41,07 ; 31,&9 

Net 90,13 90, 13 87,93 56,51 6(),7 1 52,16 1 20,14 21.56 i 18,66 

' ···- 1 . 
2007-1008 Gr os s 104,54 106,41 102,57 87,55 94,04 80,70 i 38,19 42,62 ; 33,56 

Ne. ı 
-

97,37 ' 98,53 96,14 58,56 61,17 55,81 ! zı ,o6 22,37 i9,69 

2009·2010 Gr o ss 106,48 107,05 105,8R 84,19 89.14 78,97 ı 53,43 ' 58,14 48,48 

' 1 30,42 Net 98.17 : 98,47 97.84 64.95 67.55 62.21 31.24 29.55 

Gros'S ıo7,sf 107,36 
--

93,34 99.06 87,3l 
:. ~ .. --

2010-2011 . 107,81 ı 

98,4l ; 98,59 . ~-98,22 72,35-
L - -~ -- -

Net 69,33 66,14 
·-·- ·-· -- - ·- l - ·-· --'·- -
Kaynak: MEB, Ulusal Ellitim Istatistikleri. Örgun E~itim. 2010-201 ı 

İlköğretim kapsamında, 2009-2010 öğretim yılında okııla kayn oranı 3·5 yaş için% 26.92'yc ve 4-5 
yaş için %38.55'e, 2010-2011 öğretim yılı nda 3-5 yaş için %29.85'e ve 4-5 yaş için %43.J O'a 
ulaşmıştır. 1997 Temel Eğitim Kanunu'ııwı ve ilgili po li1ika faaliyeıleri ve projelerinin bir sonucu 



olarak ilköğretimde okula kayıt oranı önemli ölçüde artış göstermiştir. ilköğretimde net okula kayıt 
oranı 2006-2007 öğretim yılında %90.1 3 ve 2010-20ı 1 yılında %98.41 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim 
Refonn Girişimi 201 O Eğitim İzleme Raponı'nda yer alan istatistiksel verilere göre 6-13 yaş arası 
90.000 öğrenci herhangi biJ okula kayıtlı deği ldir. Raporda yer alan diğer bir veriye göre 233.956 
öğrenci okula kayıt olmamıştır. ÖZellikle ortaöğretİrnde problem daha ciddi boyutladır. Aynı kurumun 
" 2009 Eğitim İzleme Raporu" na göre Türkiye'de ı 5- ı 9 yaşındaki erkeklerin %26'sı ve kızların 
%50'si ne bir işte çalışıyor ne de okula gidiyor. Aşağıda verileri yer alan ortaöğretimdeki okul terkleri 
de bu tabloya eklcnmelidir. Tüm veriler Öncelik 1 bölgelerinde bu kapsanıda hedeflenmiş faaliyetler 
gerekmektedir14

• 

Türkiye her ne kadar cinsiyet eşitliğini sağlamayı başaramamış olsa da ilköğretimde cinsifıet ayrımı 
geçtiğimiz yıllara kıyasla azalmaya devam etmektedir. Net ilköğretim okula kayıt oranı 5 kızlarda 
%98.22'den %98.56'ya yUkselirken erkeklerde bu oran %98.59'dan %98. 77'ye yükselmiştir. 
Ortaöğreti me gelince, MEB istatistiklerine rağmen geçtiğim iz yıl cinsiyet ayrımı o/o4.31 'den %2.39'a 
gerilerkeıı, okula kayıt oraııı yükselmiştir. 201 J yılıoda net ortaöğretim okula kay ıt oranı erkeklerde 
%68.1 7'deo %68.53'e, kızlarda %63.86'dan %66. L4'e yükselmiştir. 

"Kız Çocukların ın Okullaşmasına Destek-Haydi Kızla Okula" kampanyası okula kayıt oranının en 
düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde 2003 yılında başlatılmıştır. Kampanya kademe! i olarak 
tüm Türkiye'de uygulanmıştı r ve 273 bin kızın okula kay ıt olmadığı an laşılmış ve bu k ızl arın %8 l'inin 
kampanya ile okula kaydı sağlanmıştır. Her ne kadar kanıpanyanın hedefi kıziarsa da kızların l/3'i 
oranında erkek de okula kayH olmuşllır. Bu projeyle okula kaydolan kızların say ı sı aşağıdaki gibidir: 

Tablo 33: "Kızların Okııla Kaydına Destek - Haydi Kızlar Okula" Kampanyasının etkileri 

2003 2004 2005 2006 Toplam Bilinen ama 
10 il 33 il 53 il Türkiye henüz kayıt 

yaptırmamış 

olan 
40.000 73.200 62.251 47.349 222.800 50.647 .. Kaynak: MEll ın web sayfa.~ı 

Kampanyanın bulgularına göre, kızların eğitiminiıı önündeki temel engeller şunlardır: 

Okul ve sınıfyetersizl iği 

Okullann evden uzak olması ve ailelerin çocuklarının, özellikle de kızlarının bu uzun 
yolcul uğu yapmasın ı istememesi 
Ebeveynterin çocuklarını kötü fiziki koşullara sahip okullara yollamak istememesi 
Pek çok ailenin ekonomik zorluk içinde olması 
Pek çok ebeveyn in çocuk larını evde çalışt ırarak hanenin ge lirini arttırmak istemesi 
Ailelerin toplumsal cinsiyete dair geleneksel önyargıları ve kırsalda kadınm toplıunsal rolü 
Pek çok ailenin kızlarını erken bir yaşta evlendirmeyi eğitimden önemli görmesi 

Kızların okullaşması nı izlemek ve sürdürmek için i lgili kamu otoritelerinden oluşatı bir birim 
kurulmuştur. Ayrı ca, TüiK'in "adrese dayalı nüfus kay ıt sistemi" de kızların okı.ıllaşnıasını ve 
kampanyadan sonra değişen eğitim le bağlantılı ih ti yaçlarını izlernek amacıyla kullanılınıştır. 

Buna ek olarak, iKGOP altında " Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasınuı Arttmlması (lER)" 
operasyonu uygulanmıştır. Operasyon kızların ortaöğretim ve mesleki eğitim ve öğretimine (MEÖ) 

24Eğitiın Reform Girişiıniniu Raponı hıtp:fferg.sabanciuııiv.edu/egitiınizlenıeraporlari adresinden indirilebilir. 
25Bu veriler 222 sayı lı Kanun ile eği time ilişkin yeni yasal düı<!nleıııelerle değişen 8 yıllık ıonıolu eğitimi 
yaosıtınah1adır. Yeoi 4+4+4 sistemine ait asıl veriler bir sonraki öğretim yılı sonunda edinilebilecekıir. 



erışımınııı geliştirilmesi ve kızların eğitiminin önemine yönelik farkındalığın arttı rılınasını 
amaçlamaktadır. Operasyon için 16 Milyon Avrodan daha büyük bir bütçe tabsis ed ilmiş ve bütçenin 
ı O Milyon Avrosu 89 hibe projesine aktarılmıştır. 

Operasyonla aşağıdaki projeler desteklemnişti~6: 

Öğrencilerin i lköğretim ve ortaöğretim okula kayıt oran larının arttırılınas ını amaçlayan 
projeler 
Mesleki beceri ve yeterlil iğin arttırı larak işgücüne katılım oranının arttın lmasını amaçlayan 
projeler 
Öğrencilerin aileleıri arasında eğitimin ve kızların okula kaydının önemine yönelik 
farkındalığın arttınlmasını amaçlayan projeler 
İlköğretim ve oırtaöğ:retimde okul terk oranlarının azaltılmasını amaçlayan projeler. 

Türkiye'de çocuk işçiliğinin azaltılması ve okula kayıt oranlarının arttırılınası için sosyal politikada 
bazı tedbirler uygu lanmıştır. Bu ç.erçevede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı altındaki Sosyal 
Yardım ve Dayanışma Genel Miidürlliğii (SYDGM)'nca yürütiilen "Sosyal Risk Azaltıııa projesi" 
kapsamındaki Şartlı Nakit Transferleri (ŞNT) yoluyla fakir ailelerdel7 çocuklarını okula 
gönderenlere kı zlar için eksıra %20 teşvik sağlanm ıştır. 

ŞNT Programı Türkiye'nin ihtiyaç ları doğrultusunda; ortaöğretime devamlılığına i lköğretime 

devanıdan daha çok fayda içeren ödeme yapacak ve kızların devamlılığına daha büyük oranlarda 
ödeme yapacak şekilde tasarlanrnıştu. Transfer ödemelerinin sağlık ve eğitiın hizmetlerinde 
kul lan ılması koşulu yatırım~! bir açı katmıştır. 

Amaç fakir hane halkının daha çok yoksullaşmasının önlenmesi ve çocuklarının gelecek Uretkenliğini 
ve gelirlerini geliştinnedir. ŞNT Programı uygıın hane halkını refah ve tüketimden yola çıkarak 
oluşturulan göstergeler yoloyla belirlemiştir. Program, okul çağındaki çocuklarını okııla gönderen ve 
okul öncesi çağdaki çocuklarını düzenli sağlık kontrolleri ve aşılama için kliniklere getirenlere ödeme 
ya pm ı şıır. 

Ş. T Programı nüfusun en fakir %6'sına ulaşırıayı hedeflemiştir. En başından beri hedef gruba tam ve 
kesin olarak ulaşılması hane ha lkının gelirinin (tüketiminin) direk olarak ölçtilenıemesi nedeniyle pek 
olası değildir. 

ŞNT programı hane ha lkına kı zlarını ortaöğret i me göndermeleri için ekstra teşvik sağlamıştır. 

ŞNT Programı a ltında 750.888 hane halkı eğitim desteği alırken 339.919 hane halkı hem eğitim hem 
de sağlık desteği almıştır. 1.659.713 yararlanıcı eğitim desteği almıştır. 

Şard ı Nakit Transferi (ŞNT) öğretim yı lı boyunca 9 ay süresince sağlanmaktadır ve ülke çapında 
çocukları ilköğretim ve ortaöğretime devam eden annelere direk olarak ödenmektedir. Transferler iki 
ayda bir olmak üZere sağlanıııaktadır (ilköğretiınde 20 TL erkekler ve 25 TL kızlar için; orraöğretimde 
35 TL erkekler ve 45 TL kızlar için). Transfer miktarı ortaöğretim çağındaki çocuklar için ve 

26 http:!iprojeler .m eb. gov .lf/pkmır/i ndex. php?option=cooı_ content&vie\,=article&id= 123%3 A oeze llikle-kz
cocııklarnn-okullamasnn-artırı mas-projesi&catid~70%3Adevam-eden-projeler&lteıııid=83&1ang:otr 
27 Fonların ı,ullanuııında kriter olarak geçen takirlik ve Hıkir kişilere il işkin lıerlıaııgi bir tanımlama yoktur. 
Bunun yanı sıra yararlanıcılann seçimine i lişkin neı bir açıklama yoknır. Yararlanıcıların %70'i aylık kazancının 
500 TL' den az olduğunu beyan ederek kendilerini fakir olarak tanınılamışlardır. Beyana dayalı gelir elbette ki 
sonuç olarak güvenilir değildir. Yararlanıcı hane halkının neredeyse yarısı gelirlerini aylık 200 TL'nin altında 
olduğunu rapor etmişlerdir ve üçte ikisinden çoğu da aylık gelirlerinin asgari ücret olan 380 TL'deıı az olduğunu 

rapor etmişlerdir ki bu da fakirleri hedeflernede uygun olarak added ilmektedir. 



ilköğretim ya da ortaöğretime devam eden kızlar için daha yüksektir. 2009 yılında 2. 1 Milyon öğrenci 
için toplamda 345 Milyon TL tahsis edi lmiştir.28 

İlköğretim kapsamında, okula kayıt oranı 2009-2010 öğretim yılında 3-5 yaş için %26.92'ye 4-5 yaş 
için %38.55'e ve 2010-201 ~öğretim yılında 3-5 yaş için %29.85'e 4-5 yaş için %43.10'a ulaşmıştır. 
2011-2012 öğretim yılında, 3-5 ve 4-5 yaş grupları için okula kayıt oranı sırasıyla %30.87'den 
%44.04'e yükse lm iştir. Yine de yukarıdaki rakamlar AB ortalamasının (%85) oldukça a ltındadır. 
Ayrıca i lköğretimdeki oi-'Uia kayı t oranlannda ciosiyet farklılığı bulunmaktadır. 

1997 Temel Eğitim Kanunu'nun ve ilgili politika faal iyetleri ve projelerinin bir sonucu olarak 8 yıllık 
zorunlu ilköğretinıde okula kayıt oranı önemli ölçüde artış göstenniştir. ilköğretinıde net okula kayıt 
oranı 2006-2007 öğretim yılında %90. 13 ve 2010-201 1 yılında %98.4 1 olarak gerçekleşmişti r. 

İlköğret im eğitimi alan kızlıırııı net oranı 1997-1998 öğretim yılında %78.97 iken bu oran 2010-20 11 
öğretim yı lında %98.22'ye ulaşmıştır. Ancak hedefilköğretimde %100 okuilaşma oranıdır. Erkeklerle 
kızların net okııla kayıt oranları arasındaki fark ise 1997-1998 öğretim y ılındaki %1 1.2'den 2006-2007 
öğret im yılıoda %4.32'ye gerilemiştir. Buna ek olarak, MED'nin en son istatistiklerine göre, 2010-
2011 öğretim yılında erkeklerle kızların net okııl a kayıt oranları arası ndaki fa.rk %0.37'ye geri lemişti r. 

2010-2011 öğretim yıl ında kızların net okula kayıt oranı %98.22 iken bu oran erkeklerde %98.59 
olarak gerçekleşmiştir. 201 1-2012 yılında kızlarm ilköğretinıde net okula kayıt oranı19 %98.22'den 
%98.56'ya u laşırken bu oran erkeklerde %98.59'dan %98.77'ye yükselmiştir. 
Ortaöğretinıle ilgili olarak, MEB istatistiklerine rağmen, geçtiğimiz yıl cinsiyet ayrımı %4.31 'den 
%2.39'a gerilerken net okula kayıt oranı ise arrmıştır. 2011 yılında erkeklerin net ortaöğretim okula 
kayıt oranı %68.17'den %68.53'e yükselmiş ve bıı oran kızlar için %63.86'dan %66.14'e 
yükselmiştir. 

Net okuilaşma oranının tek başına yeterli bir gösterge o l mayışı önemlidir. Düzenli devamlılık da 
ayrıca önemli bir göstergedir. Bu kapsamda, i l köğretimdeki devamsı zl ık oran ındak i artış da ayrıca 
önemli bir parametredir. 2010-201l'de öğrenci lerin %4'ü 20 gün ya da daha fazla devaınsızlık 
yapnıışken, 2011-20 12'de o/o4.5' i 20 ya da daha fazla giin devanısızlık yapm ıştır. Devamsızl ıktaki 
artışla cinsiyete göre dağılım; %4.4 erkekler ve %4.6 kızlar olarak gerçekleşmiştir. 

Buna ek olarak, mesleki ve teknik eğitim için okul terk sorunu da dikkate alınmalıdır. Mesleki ve 
teknik yiiksek okullarda ohıl terk yaklaşık %73 diizeyindedir. Örneğin, 2010-201 1 öğretim yılında 
1.177.725 öğrenciden sadece 314.448'i mesleki ve teknik yüksek okullardan nıezwı olabilrııiştir. 

Mesleki ve teknik dersler eğitimin ikinc i yı lın da baş lamaktad ır ki bu da öğren ci ler için çok geçtir. Bu 
nedenle, MEÖ öğrencilerinin milfredatın yapısı nedeniyle okulu terk etme eğilimi vardır. 

Ortaögretimde okula kayıt oranı hala yetersizdir. Ortaöğretim net okula kayıt oranı 2006-2007 
öğretim yılında. %56.51 iken 2010-2011 öğretim yılında %69.33'e ulaşmıştır.30 Brüt ve net okula kayıt 
oranları arasındaki farkın en çok ortaöğretİrnde olduğu açıktır. Gelişmiş MEÖ prograınlarnıın 
olmayış ı , verinıli kariyer ve mesleki hizmetlerin olmayışı ve fark lı tipteki programlar arasında yatay 
geçiş lerdeki zorluklar ortaöğretimdeki okul terklerinin asıl sebepleridir. 

Bunun yanı sıra, Eğitim Retorınu Girişimi "2009 Eğitim izierne Raporu" na31 göre Türkiye'de 15-19 
yaş aralığındaki erkeklerio %26'sı ve kızlarıo %50'si ne çalışmakta ne de okula gitmektedir. Uzun 

28 http://www.sydgm.gov.tritr/html/237 
29 Bu veriler 222 sayılı Kanun ile eğitime i lişkin yeni y.ı.sa l düzenlemelerle değişen 8 yıllık zorunlu eğitimi 
vansıtıııaktadır. Yeni 4+4+4 sistemine ait asıl veriler bir sonraki öğretim yılı sonunda edinilebilecektir. 
~o OP'nin ilk taslağında, en son veriler 2006 yılına aitti. 20 l l yılından itibaren kaydedilen gel işmenin tespit 
edilebilmesi için geçmiş istatistikler silinıneıniştir. 
31 Eğitinı Reformu Gi ri şimi Raporları aşağıdaki adresten indirilebilir 



dönem devaınsızlıkların (20 gün ve daha flızlası devamsızlıklar) bu veri lerde yer alınadığı dikkate 
alındığında sonınuıı daha da büyük olduğu anlaşılmaktadır. 

Cinsiyet ayrımı aza lırken, net okula kayıt oranı artmıştır, okula kayıt oranı açısından cinsiyet farklılı~ı 
ortaöğretiinde ilköğretimden daha büyüktür. 2006-2007 öğretim yılı net okula kayıt oranı kızlar için 
%52.16 iken erkekler için %60.71 'dir. 2010-2011 öğretim yılında net okula kayıt oranı kızlar için 
%66.14'e ve erkekler için ise %72.35'e yiikselıniştir. 

Ortaöğretimdeki bir başka önemli sorun ise; mesleki orta öğrelime olan talebin, genel orta öğretime 
olan talepten daha az ol masıdır. 2005-2006 öğretim yılında, 3 milyondan fazla öğrenci ortaöğretim 
kurumlannda eğitim görmektedir ve bunların %36'sı mesleki, %64'ü ise genel orta öğretimindedir. 
Genel ortaöğretim ve mesleki eğitim arasındaki fark geçtiğimiz yıllarda düşüş eğilimi göstenniştir. 
2010-2011 öğretim yılında, 4.748.610 öğrenci ortaöğretime devam etmekte iken bunların 2.072.487'si 
mesleki ve teknik eğitime, 2.676.123'ü ise genel ortaöğretüne devam etmektedir.ıı Her ne kadar 
ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitime katılım konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da bu 
figürler bala mesleki eğitim için istenen düzeyden oldukça uzaktır. Etkili yönlendirme ve mesleki 
rehberlik hizmetlerinin eks ikliği , eğitim istihdam ilişkisinin yeters izl iği, eğitimin kalitesinin 
yetersizliği ve mezuniyetten sonra iş bulmanııı zorluğu, mesleki ortaöğrerime devam eden öğrenci 
oranıııııı az olmasına neden olmaktadır. Buna ek olarak, mesleki ve teknik eğitim açısından okul terk 
sorunu da dikkate aluımalıdır. Mesleki ve teknik yüksek okullarda okul terk oranı yaklaşık %73 'tiir. 
Mesleki ve teknik dersler eğit imin ikinci yılında başlamaktadır ki bu da öğrencil er için çok geçlir. Bu 
nedenle, MEÖ öğrencilerini ın mü fredatın yapısı nedeniyle okulu terk etme eğilimi vardır. 

MEÖ okııllaşmada cinsiyet farklılığı ile ilgili olarak; 20 10-2011 öğretim y ı l ında; mesleki ve teknik 
okullarda bulunan toplanı 2.072.487 öğrenc iden 1. 177.725'i erkeklerden iken 894.762'si kızlardan 
oluşmaktadır. 

Yükseköğretimdeki net kayıtlılık oranları; 

Tablo 36'ya göre; 201 1'de Törkiye'de 165 üniversite bulunmaktaydı . Tablo 34'e göre bunlardan 103 
tanesi kamu üniversitesi, tablo 35'e göre de 62 tanesi kar amacı gülmeyen vakıf üniversiteleridir. Ek 
olarak, 7 adet vakfa ait ortaöğrenim soması MEÖ okulu ile 1 O adet diğer yüksek eğitim kurumları 
bulunmaktad ır. Tablolar heın kamu bem de kar amacı giitmeyeo vakıf üniversitelerindeki artışı 
yansıtmaktadır. 

Tablo 34: Türkiye 'deki kamu üniversitelerinin sayısı ( 1933-201 1) 
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Kaynak: Yüksdöğretiın Kunıhı 
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Tablo 35: Türkiye'deki kaır amacı gülmeyen vakıf üniversitelerinin sayısı (1933-20 ll) 
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Kaynak: Yükseköğreıim Kurulu 

Tablo 36: Türkiye'deki Toplam Üniversite sayısı (1933-2011)'3 

Kaynak: Yüksek Öğretim Kurulu 

Tablo 37'ye göre, 201 ı için, yüksek öğretünde bulunan toplam öğrenci sayısı (açık öğretim dahi l) 
yaklaş ı k olarak dürt milyondur (3.817.086). Öğrenc ileri n 3.583.834'ü devlet üniversitelerinde; 
193.244'ü kar amacı giltmeyen vakıf üniversitelerinde; 3.838'i vakıf meslek yüksek okullarında ve 
36.170' i diğer yüksek eğitim kurumlarında bulunmaktadır. Devlet ve kar amacı gülmeyen vakıf 
üniversitelerinde sırası ile yüksek öğretimdeki öğrencilerin %94 ve %5'i bulunmaktadır. 

33 Grafikte, kırınızı sütunlar vakıfüni versiteleri ni mavi sütunlar devlet üniversitelerini göstermektedir. 



Açık öğretim öğrencilerinin sayısı 1.713.923'tiir. Do layısıyla, yüksek öğretimdeki öğrencilerin %45'i 
çalışınalarına açık üniversite ve %55'i yüz yüze eğitim ile devam ennektedir. Türk yüksek eğitim 
sistemindeki yabancı öğrencilerin sayısı sadece 26.288'tir. 

Tablo 37: Yüksek öğrenime .kayıtlı öğrencilerin sayılarındaki yıllara göre değişim (I 984-201 1) 34 
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3.500.000 - - -----·--···-----·--·--·---·-·--·- ··-· 
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2.000.000 1 

1.500.000 . iE_;_ ~-~~~~~~~:;~~;~~::~~~~;~~= 1.000.000 +--
soo.~ t -~ ., 1 '1 ' 1 -ı r ' ., ... , 

Kaynak: ÖSYM Yüksek Öğretimlstaıistikleri, 1984·2010 

201 1 itibariyle, 687 meslek yüksek okulu bulunmaktadır, bun ların 607'si devlet üniversitesi meslek 
yüksek okulu, 40 ' ı kar amacı gütıneyen vakıf üniversitesi meslek yilksek okulu, 7'si vakıf meslek 
yilksek okulu ve 33'ü diğer meslek yilksek okııllarıdır. Meslek yüksek okııllarının yaklaşık olarak 
%88'i devlet üniversitesi meslek yüksek okul udur. 

Meslek yüksek okulu öğrencilerinin toplam sayısı 1.042.350'dir. Bunların %41 'i uzaktan eğitim ve 
%59'u yüz yUze eğitim almaktadır. 

Meslek yüksek okulu öğrenci sayısı açık öğretimdekiler hariç (487.437) 6J4.873' rilr. Bunların 
560.733'ü devlet üniversites i meslek yüksek okulu öğrencisi; 30.481 ' i kar amac ı gürıneyeıı vakıf 
üniversitesi meslek yüksek okulu öğrencisi; 3.838'i vakıf meslek yüksek okulu öğrencisi ve 19.821 ' i 
diğer meslek yüksek okulu öğrencisidir. Dolayısıy la meslek yüksek okulu öğrencilerinin %91 'i devlet 
üniversitelerinde ve %5' i kar amacı gülmeyen üniversitelerde okumaktadır. Açık öğretim öğrencileri 

hesaba katılınadan yüksek öğretim öğrenci lerinin yaklaşık olarak %30'u meslek yüksek okullanııda 
okumaktadır. 

Yükseköğretimdeki net kayıılılık oranı, 2010-201 J öğretim yılmda %30,06'dır. Üniversiteye giriş 
sıuavına giren 1,6 milyon kişidea yalııızca 350.000'i (yani %21,8'i) örgiln bir eğitim kurumuna 
yerleştirilmiştir. Yilkseköğretirnde bir kapasite eksikliği sorunu vardır. Lise öğrenimleri sırasında 
profesyonel bir beceri edinınemiş olan geriye kalan 1,25 milyon genç insan ise, genell ikle 
mezuniyetten sonrd iş bulmakta sorunlar yaşamaktadır. 

Üniversite düzeyinde okullaşmada cinsiyet farklılığı nispeten düşiiktür (2009-2010 öğretim yılında 
kızlar için %29,55 ve erkekler için %3 1,24). 

Türkiye'de 111.495 akademik personel bu lunmaktadır. Bunların 95.89l ' i devlet üniversitelerinde; 
12.392'si kar amacı gülmeyen vakıf üniversitelerinde; 179'u vakıf meslek yüksek. okullarında ve 
3.033'0 diğer yüksek öğretim kurumlarıoda bulunmaktadır. Yüksek öğretimdeki akademik personelin 
yaklaşık olarak %86'sı devlet ve %11 ' i vakıfüoiversitelerindedir. 

34 Mavi çizgi yüksek öğretimdeki toplam öğrenci sayısını. kırmızı çizgi açık öğretim i ve yeşil çizgi yüz yüze 
e~iti mi göstermektedir. 



Meslek yüksek okulu akademik personelinin toplanı sayısı ı 1.590'dır ve yüksek öğretinı akademik 
personelinin neredeyse %1 O'u meslek yüksek okullarında çalışmaktadır. Bunların 8.732'si devlet 
ün iversitesi meslek yüksek okullarında; 1.07 1 ' i kar amacı gütmeyen vakıfün i versitesi meslek yüksek 
okullarında; ı 79'u vakıf meslek yüksek oku llarında ve J.608'i diğer meslek yüksek okullarındadır. 
Dolayısıyla meslek yüksek okulu akademik personelinin %75' i devlet üniversite lerinde ve %9'u kar 
anıacı gülmeyen vakıfün iversitelerinde çalışmaktadır. 

2. 1.1.2.4. Öncelik I ve Öncelik ll Bölgelerine göre Okula Kayıt Oranı 

Kayıtlılık oram Öncelik I Bölgelerinde Öncelik ll Bölgelerine göre daha düşüktür. Aşagıdaki tabloda 
da görülebileceği üzere bu fark, Öncelik I bölgesinde ve on ların bllyüme merkezlerinde 
ortaöğretimdeki kızlarda en yüksek seviyededir. Ayrıca, bu oranlar Öncelik 1 Bölgelerindeki bazı 
başka ilerde daha da düşUktllr. 

Tablo 40: lllere ve eğitim düıeyine göre okula yazılma oranları 2010-20 ll eğitinı yılı başı 

A.T<ıplam O. Erkek C. Kadın O. flrüt E. Net (%) 

Büyii me Merkeıleri Okull:ı.5ma ı İlkö~retiın ı Ortaöjiretiııı 
o ram ı A B ı c ı A ı 6 c 

Öncelik ı Böleeleri 

Malatya D 106,75 106.80 106.70 110,72 ll8,58 102,54 

E 98,31 98,55 98,()4 80,01 84,58 75,25 

Elazığ D ıın.85 ı07, 1 4 ı o8,60 107,98 t ı 669 98,89 

E 9843 98,77 98.08 76,16 82,53 69.50 
f.n·urum o 106,39 104,76 108,09 76,55 86,78 63,95 

E 96 80 96 77 9682 52,59 6023 44 54 

Van D 108.74 109.07 108.39 57.34 68.35 45.55 

E 95,29 96,29 94,25 36,68 43,48 29,40 

Gaziaıuep D 108,93 108,59 109,29 79;37 87 43 70HI 

E 99.12 99.27 98.96 58.58 62.94 53.95 

Divarbakır D ı 12,66 l l 1, 18 ı ı 4,22 75,50 86,24 64,19 

E 98 53 98,66 98,39 48,52 55,30 4ı,48 

Şanlıurfa D 114,62 114,68 ll4.55 55,16 68,02 41,65 

E 97,34 97,99 96,66 36,59 44,15 28,64 

Samsun D 105,34 104,81 ı 05,90 91,35 94,62 87,99 

E 99 30 99.52 99.02 70.57 73 Ol 68.07 

Trab7.on D 102,60 102,17 ı 03,04 105,95 ı ı 0,42 ı ot,36 

E 96,23 96,49 95,97 80,71 83,23 7813 

Kayseri D 104.56 104.60 104.52 98.8 ı 104.27 93,15 

E 98,99 99,16 98,81 77,58 80,20 74,87 

Sivas D 104,79 105,31 104.25 90,58 97,8 ı 83 Ol 

E 98,58 98,76 98.38 70,72 74,39 68,88 

Kars D 105,61 105,45 105,78 63,32 68,73 57.53 

E 96,45 96,79 96.10 45,80 48,26 43,15 

Batınan D 113.32 113.52 113.1 ı 83,98 99,64 67,55 

E 97,76 97,78 97,74 50,82 58,1 8 43,10 

Çankırı D 98.27 99.14 97.36 96,46 107,48 85.00 

E 91.55 91.57 91.54 76.06 83,25 68.58 
Kahramanmamş D 105,90 106,41 ıo5,35 80,27 88,22 71,88 

E 97 56 97,72 97,39 6 ı 58 6620 56,70 



Onceljk ll f!ülueleri 

lsuınbul D 109,41 109.07 109.77 106.93 109,74 103,92 
ı:: 99,38 99,60 99,16 74,51 75,37 73,60 

Tekirda~ D 107.52 107,65 107,38 105,53 110.58 100,09 
E 98,58 98,66 98,50 81,82 84,68 78,74 

Balıkesir o 106.04 lOS 81 10628 95,93 97,11 94,68 
E 99.04 99.13 98.94 78,67 79.48 77,81 

Inn ir D 107,44 107,02 107,90 105,23 107,35 102,98 
E 99,11 99.13 99.09 78,79 78,26 79,35 

Aydın D 107,38 107,54 107.21 92,10 93,70 90,42 
E 99,48 99,61 99,34 74,55 74,58 74,42 

Manisa o 107.11 107,16 107,06 90,36 92,57 88,04 
E 98,92 9897 9&,85 73,02 74 70 71 25 

Bursa D 106.30 105.91 106.71 103,55 109.01 97.78 
E 99,20 99,3 1 99,08 79,25 82,04 76,31 

Kocaeli o 105,77 105,35 106,21 112.39 120,15 104,20 
E 99,25 99,51 98,98 82,44 86,27 78,39 

Ankara o 104,43 104,13 104,74 113,34 117,48 109,00 
E 99.47 99.54 99,40 86.19 86.46 85,91 

Konya D 104,03 104,20 103,85 85 76 89 36 8203 
E 98,39 98,63 98,13 65.67 68.08 63,16 

Antalya D 105,61 105,59 105,63 99,60 100,35 98,82 
E 98,46 98,52 98,40 74,54 74,93 74,13 

Adana o 107.74 107,85 107,61 93,08 98,51 87,35 
E 99,01 99,15 9&,86 70,29 72,72 67 73 

Kınkkule D 105,25 105,52 104,97 108.42 117,67 98.70 
E 98,33 98,3 1 98,34 85,42 89,19 81,46 

Zonıı.uldak o 107,36 108,05 106,63 99,60 105,96 93,19 
E 99,74 99,67 99.81 77,97 82,18 i 73.73 

TÜRKİYE o 107,58 107,3() 107,81 93,34 99,06! 87,31 
E[ 9841 ( 98,59 1 98 22 ( 69,33 ı 72,351 66,14 ... . . Kaynak: MEI3 Egıtını hıaıısıiklerı, 2011 

Öncelik ı Bölgelerinde ayn ı zamanda taşımalı eği tim ve yatılılık iınkiln lan da sağlanmaktadır. Yatılı 
İlköğretim Bölge Okulları (YİBO ' Iar) nüfusun çok dağınık olduğu bölgelerdeki öğrenc ileri ne hi7.met 
vermektedir. Hükümet bu okulların tüm masraflarını karşılamaktadır. 2006-2007 öğretim yı llarında bu 
okulların sayısı 603 ve bu okullarakayıtlı öğrenci sayısı 282.132'dir. Bu okullardaki erkeklerin oranı 
%60'd ı r. Toplamda 6420 merkezi okula 694.329 öğrenci taş ınmış ve bura larda eğitim görmüştür. 
Bunlann 363.266'sı erkek ve 331.053'ü kızdır. Taşımalı eğitim Öncelik I Bölgelerindeki kimi illerde 
özellikle Türkiye'nin güneydoğu ve kuzey bölgelerinde uygulanmaktadır. 2006-2007 öğretim yılında 
taşınan öğrenci sayısının en yüksek olduğu iller şunlardır: Samsun (26.004), Trabzon (22.224), 
Şanlıurfa (38.840), Diyarbakır (27.761), Van (19.010). 

Türkiye'de 2010-201 1 öğretim yılında YiBO'Iann sayısı 539'a düşmüş ve bu okullardakj öğrenci 
sayısı 247.563 olmuştur. Bu okullardaki erkek çocukların oranı %63 'tür. Toplamda 5.852 merkezi 
okula 687.056 öğrenci t~ınınış ve buralarda eği tim görmüştür. Bunların 352.362'si erkek ve 
334.694'ü kızdır. 

Bir başka ilginç sayı da Giineydoğn'daki Yan, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde taşınan öğrenci 
sayısındaki cinsiyet farkıdır. Bazı illerde YiBO'Iarın yetersiz kapasitesi ve dengesiz da~ılım ı ve 
taştmalı eğitimin zorl ukları kızların devanısızlığına ve ai lelerince okula gönderilınemesi ne neden olan 
başlıca sorun lardır. 

Öncelik ı Bölgelerindeki ortaöğretime kayıtlı ö~renci oranı en dUşUk seviyededir. (2001-2002) 
TURKSTAT istatistiklerine göre eu düşük net kayıtlılık oranları Şırnak (% 1 O, 78), Ağrı (% 1 1 ,98), Muş 
(%ll,23), Şanlıurfa (%13,39), Biılis (%14,73), Van (%16,78), Mardin (%18,43) ve Hak.kilri'de 



(% 19,6) görülmektedir. Bölgede ortaöğretiine yönelik ciddi çabalar sarfedilmesine rağmen bölgenin 
durumu değişmemiştir. MEB Eğitim İstatistiklerine göre en düşük kayıtlılık oranları Van (%36.68). 
Diyarbakır (%48,52), Şanlıurfa (%36,59), Kars (%45,80) ve Batınan (%50,82) gibi Öncelik I 
Bölgelerinde bulunan şehirlere aittir. Cinsiyetler arasıııdaki fark l ıl ı k Öncelik I Bölgelerinde açıkça 
görülmektedir. Güneydıığu ve Doğu Anadolu'da 2005-2006 öğretim yıl ında ortaöğretim gören 
kıziann oranı o/o43,2 iken bu oran erkekler için %56,8 'dir. Bu sorun Öncelik I Bölgelerindeki kimi 
illerde daha vahimdir; önıeğin Muş'ta kı zlarm net kayıtl ılık oranı %6,1, Bitlis'te %7,58, Mardin'de 
10,2 ve Siirt' te 1 0,66'dır. Tablo 35' te görüldüğü üzere, 2010-20 ll Öğretim Yı l ının başında, büyüme 
merkezlerinde kızlar için kayıtlılık oran ı Türkiye'de en kötü oranlar olarak Van'da %29,40 ve 
Şanlıurfa'da %28,64 ile gerçekleşmiştir. Bu bölgede yaşayan ai lelerin çocukları -özellikle de kızları -
geleneklerin etki leri, aile lerin düşük sosyo-ekonomik düzeyleri, okul ve sııı ıf say ılarını n yeters izliği ve 
cazip ve ileri düzeydeki MEÖ programlarının yokluğu yüzünden ortaöğretiine erişimde zorluklar 
yaşamaktadırlar. 

2009-201 O öğretim yılı nın baş ında Türkiye orta laması %64,95 iken ortaöğretim için en düşük 
kayıtlılık oranlan Ağrı (%26,92), Van (%32,79), Muş (%28,09), Bitlis (34,26). Şanlıurfa (%32,10) ve 
Şırnak 'ta (%34,29) kaydedi lm işti r. 

2010-2011 öğretim yılının başında ise, Türkiye ortalaması %69,33 iken ortaöğretim için en düşlik 
kayıtlı l ık oranları Ağrı (%30,76), Van (%36,68), Muş (%31 ,91), Bitlis (38,43), Şanburfa (%36,59) ve 
Şırnak 'ta (%38, 10) kaydedilmiştir. 

Aşağıdaki tablolar, on yıllık bir dönemdeki ileriemelerin gözden geçirilmesine imkan sağlayan, 2000 
ve 2001 yıllan itibariyle yiiksek öğrenim mezunlannın oranına ilişkin verileri ortaya koymaktadır. 

Tablo 41: Oneelik 1 Bölgeleri ndekı yükseköğretim mezunu oranlan 
YTI. SEVlYE lBBS n DÜZEYl Yükseköğrenim 

U KODU mezunlannın oranı 

2000 TRA I Erzurum, Erzincan, Bayburt 3,8 
2000 TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 2,4 
2000 TR.Bl Malatya. Elazığ, Bingöl, Tunceli 4,3 
2000 TRB2 Van, Muş, Bitl is, Hakkari 2,2 
2000 TRCI Gaziantep, Adıyaman, Kilis 2,9 
2000 TRC2 Şannıurfa, Diyarbakır 2,4 
2000 TRC3 Mardin, Batman, Şırnak. Siirt 2.1 
2000 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 3,5 
2000 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 3,8 
2000 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 3,4 
2000 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 3,6 
2000 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 4 
Kaynak. fUIK. 2000 Nufus Sayımı 

Türkiye'de 2008-2009 öğretim yılında 447.132 öğrenci fakülte ve yüksek öğretim okullarından mezun 
olmuştur. 

Tablo 42: 26 IBBS ll Bölgesindeki yükseköğretim mezunlarının sayısı 

YTL SEVİYE İBBS n DÜZEYi Toplam Viikseköğrenim 

ll KODU Nüfus mezımlannın 

oranı 

201 1 TR lO İstanbul 12.260.128 1.373.037 
2011 TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 1.448.81 1 125.200 



201 TR22 Balıkesir, Çanakkale 1.528.724 140.727 
201 TR31 İzm ir 3.644.298 445.679 
201 TR32 Aydın, Denizli, Muğla 2.540.424 233.254 
201 TR33 Manisa, At)'oııkarahi sar, Kütahya, Uşak 2.692.8 16 184.841 
201 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 3.315.102 324.563 
201 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 3.002.517 261.924 
201 TR51 Ankara 4.445.317 723.754 
20 1 TR52 Konya, Karaınan 2.036.181 153.635 
201 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 2.435.988 245.356 
20 1 TR62 Adana, Mersin 3.384.302 283.124 
201 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2.645.008 162.309 
201 TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 1.346.706 93. 142 
201 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 2.104.192 161.354 
201 TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 940.052 71.293 
201 TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 685.254 46.109 
20 1 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 2.486.063 178.978 
201 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 

181.482 
GilmUşhane 2.310.306 

201 ı TRAI Erzurum, Erzincan, Bayburt 958.401 71.468 
20 11 TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 998.513 43.618 
2011 TRBI Malatya, !Elazığ, Bingöl, Tuncel i 1.498.812 117.735 
201 ı TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 1.735.788 69.080 
2011 TRCI Gaziantep, Adıyaman, Kilis 2. 122.256 ll 1.043 
20 1 ı TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2.748.140 ı 14.259 
201 ı TRC3 Mardin, Batman, Şınıak, Siirt 1.731.068 73.033 

ı 1 .· • K.ıynıık. 1 UIK, Adrese Day.ılı Nülus Kayıt St>!emı \ erıt.ıbanı, 2011 

2.1.1.2.5. Mesleki Eğitim Ve Öğretim (MEÖ) 

örgüıı eğitimde mesleki ve teknik eğitim yeşiıli okul tUrlerini kapsamaktadır. Bunlar arasında özellikle 
kız ve erkek teknik liseleri, ticaret ve turizm liseleri, imam-hatip liseleri ve sağlık meslek liseleri 
sayılabilir. Bu okulların çoğu MEB'e bağlıdır. Ayrıca ilniversitelerin koordine ettiği 2 yı llık meslek 
okulları ve mesleki eğitim fa.l..iilteleri vardır. Mesleki ve teknik eğitim o kadar karış ık bir sisterndir ki 
mesleki ve teknik eğitimde en az 36 çeşit okul vardır. MEB istatistiklerine göre 2005-2006 öğretim 
yıllarında 4029 mesleki ve teknik lise vardır. Bu rakam 2010-2011 öğretim yılının başında 5.179'a 
yükselmiştir. 

OECD tarafından yayınlanan Education al a Olance isimli rapora göre, mesleki üst orta öğrenim gören 
25-64 yaş dilimindekilerin oranı ülkeler arasında gen iş ölçüde değişmektedir. Karşılaştırıldığında, Çek 
Curnlıuriyeli ve Slovakya'da yetişkin nüfusun %70'ten fazlası en yüksek eğitim düzeyi olarak üst orta 
öğren im görilrken irlanda, ispanya ve Tllrkiye'de yetişk in nufusun %10'undan daha azı bu yönelimde 
bulunmuştur. Bu kapsaında ülkeler arasındaki farklarıo büyük kısmı, üst orta öğrenimin özellikle 
yüksek öğrenim alaııı olmak üzere diğer öğrenim düzeyleri karşısında göreli önemine bağlıdır. 

Yukarıda belirtildiği üzere, örgün mesleki ve teknik eğitimde yaşaııaıı temel sorun düşük okul kayıt 
oranlarıdır. 201 1 MEB istatistiklerine göre ortaöğretim gören öğrenci lerin yaln ızca %43'ü mesleki 
eğitim gönnektedir. Mesleki orta öğretim mezunlarının iki yıllık yüksek meslek okullannda sınavsız 
eğitim görme hakkı vardı r. Fakat meslek yüksek okulu mezunları daha iyi işler bulma ve daha yüksek 
sosyal statüye ulaşma beklentisi ile yükseköğretiine devam etmek eğiliınindedirler. 201 2 yılıııda 
mesleki ve teknik ortaöğrenim okul larında n 533.512 öğrenci mezun olmuşttır ve mezunlardan 
33.493'ü (%6,27) lisans derecesi veren programlara yerleştiri lmiştir. 



MEÖ okullarının mülredatı genel liselerinkiyle benzerlik göstermektedir. İ l k yıl MEÖ öğrencil eri 
tarafıııdan mesleki ve teknik dersler yerine teorik ders ler aluııuaktadır. Mesleki ve teknik derslere 
eğitimin ikinci yılı başlanmaktadır ve öğrenciler için geç olmaktadır. Böyle olunca, MEÖ öğrencileri 
mürredatın yapısından d olay ı okuldan ayrılma eğiliminde olıııaktadır. 

Öte yandan, başarısı z MEÖ öğrenci leri ne okuldan ayrılış sertifikaları vennek yerine altenıatif diplama 
programları geliştirilmelidir. 

Sürmek1e olan reformlara rağmen mesleki eğitim ve öğreti min kalites ini ve iş piyasasıyla ilgisini 
geliştirmek ve MEÖ'yü diğer eğitim alt sistemleriyle aynı düzeye getirmek için ilave çabalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Bu düşük kayıtlılık oranı, çoğunlukla MEÖ'nün sorunlarından kaynaklanmaktadır. ilk sorun, özel 
sektör ve meslek okııllarınırı iyi işleyen bir koordinasyon ve işbirliği o lıışturamamasıdır. Bölgesel ve 
mahalli işgücünün ihtiyaçları ile daha yakın bağlantı sağlamak için tüm ilgili tarafların da içinde 
ol masına izin veren modüler yapı l arın o l uşturulması gereklidir. AB tarafın dan finanse edi len 
Türkiye' de Mesleki ve Teknik Eğitimi Güçlendirme Projesi (SVET) altında çeşitli modüler 
programlar hazırlanmış ve :MEÖ müfredatı gözden geç irilmiştir. SVET Projesi'ne dair son rapora 
göre, seçilen 17 iş alan ı ndaki 10, l l ve 12. sın ıflar için mesleki eğitim modüllerine nihai şekl i veril miş 

ve Türkiye çapındaki tüm MEÖ kunıınlarında, belirlenen modüller uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca, 
aynı proje kapsamında, ders programın ı gözden geçirme ve modüler hale getirmeye yönelik çalışmalar 

halen sünnektedir. Bu modüler programları diğer meslek alanianna yaymak, sosyo-ekonomik 
bağlamdaki gelişmeler açısından önemlidir. Ayrıca, AB tarafından finanse edilen MEÖ projelerinin 
siirdürülebilirliği açısından mesleki eğitimde uygulauan yeni uıiifredatın etkisini değerlendirmeye, 
gerektiğinde yeni ayarlamalar yapınaya ve yeni program için eğitim ınalzerneleri hazırlamaya ihtiyaç 
v<ırdır. 

ikinci sorun eğitim sisteminde mesleki rehberlik ve kariyer rehberl iği hizmetlerinin eksikliğ idir. 
Okullardaki mesleki ve teknik rehberlik hizmetleri çok kıs ıtlıdır ve genellikle okultın rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık hizmeti kapsamında verilmektedir. Bu hizmetler kişisel ve sosyal relıberliğe 
odaklanırken kariyer rehberliğini ve mesleki rehberliği ihmal etmektedir. İŞKUR da mesleki rehberlik 
ve kariyer rehberliği hizmetleri sağlamaktadır. 18 bölge müdürlüğünde Kariyer Daıuşınanlığı 
Hizmetleri veri lmekte ve 39 il müdür!Uğüne bağlı 43 Kariyer Bilgi Merkezi bulunmaktadır. Bu 
merkezler ihtiyacı olanlara iş, eğitim ve çalışma hayatı hakkında bilgi sunmaktadır. 2006 yılında 
67.223 öğrenci ve 601 okul iŞKUR'un sağladığı rehberlik hizmetlerinden faydalanırken 2010 yılında 
ise 675 okuldan 53.795 öğrenci rehberlik hizmeti almıştır. 

Fakat okullarda ası l odak, olaıldan ayrılacak ve hangi ınesleğe veya yüksek öğrenim a lanına 

yöne leceğine karar verınesi gereken gençlere iken; kamu istihdam hizmetlerindeki kariyer danışmanlık 
hizmetleri ise, acil kariyer kararları alması gereken işsiziere odaklaonıaktadır. Her iki durumda da 
kariyer danışmanlık hizmetleri bilgi hizmetleri ve acil kararların hakimiyeti altında kalmakta ve 
bireylerin öğrenme motivasyonu geliştirmesine ve kendi öğrenim süreçlerini yönetme becerisi 
kazanmasına yönelemeınektedir. 

Türkiye'de Mesleki ve Teknik Egitiıni Güçlendirme Projesi bünyes inde, İstanbul ve Trabzon'da 
Mesleki Eğitim Bilgi Merkezleri kurulmuştur. Mesleki Eğitim Bilgi Merkezlerinin kurulması mesleki 
ve teknik eğitiın için önemli bir adım olmasına rağmen bu merkezler .MEÖ'nün geliştirilmesine 
yöneliktir, ancak işlevsel olmadıkları görülmüştür. Daha iyi sonuçlar elde etmek için bu merkezlerin 
kapasitesinin geliştiri l mes ine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca 9. Sınıfın ders program ına öğrenci l erin 
genel ve mesleki eğitim arasında seçim yapınalarını kolaylaştıracak bir giriş ve yönlendirme dersi 
eklenm iştir. Bunlam ek olarak MEB, ÇSGB, KB, TUIK, YÖK, İŞKUR, KOSGEB, Verinılilik Genel 
Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kunıınu (MYK), TOBB, TİSK, TESK ve Türk-İş arasıııda "Mesleki 
Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlıkta işbirliği" hakkında bir protokol iınzalannııştır. Protokoli!n amacı 



eğitim, istihdam ve işgücü piyasasında mesleki rehberlik hizmetlerini sistematik bale getirmek, 
tanımlanmış standartiara ulaşmak için kurumlar arası işbirliği sağlamak, YBÖ ilkesine uygun şekilde 
yaşam boyu rehberlik hizmetlerinin sosyal ortaklan ve tüm ilgi li tarafları kapsamasını sağlamak olarak 
belirlenmiştir. 

Protokol tanımlanan amaçlara ulaşmak için tüm tara fların katılımını ve işbirl iğini hedeflese de, 
uygulama daha fazla etkinl ik ve isteklilik gerektirmektedir. Protokollin uygulanması MEDAK 
(Mesleki Danışmanlık Kurumu) üzerinden yürütülecektir. 

Mesleki eğitime katılım oranlarını yükseltmek için ele alınması gereken iiçiincii sorun ise MEÖ 'n ün 
çeşitli düzeyleri ve programları arasında ve yeteriii ikierin tanınınası vasıtasıyla örgüo ve yaygın tvlEÖ 
arasında yatay ve dikey geçişi kolaylaştımıaktır. Böylelikle sistem içinde esneklik, mesleki eğitimi 
daha çekici hale getirecektir. 2005'te yUriirlUğe giren tUzüğe göre, 9. sınıfla yatay geçiş hiçbir şarta 
bağlı değildir ve 1 O. sınıfla da kinü şartlarm karşılanması balinde orta öğretimdeki çeşitli okul ve 
programlar arasında geçiş yapmak mümkündür. Meslekler eve rehberlik hizmetleri orta öğretimin ilk 
sınıfında (9. sın ıf) öğrencilerin yetenek ve ilgilerine göre "Mesleklere Giriş ve Mesleki Rehberlik 
Dersleri" aracılığıyla verilmektedir. Yeni sistem 1 ı. suııtin başına kadar genel eğitimden mesleki 
eğitime geçişe izin vermektedir. Ayrıca, yüksek mesleki eğitimdeki öğrencilerin %1 O'undan az 
olmayan bir kısmına kendi a lanlarındaki 4 yıllık ün iversite programianna sınavsız dikey geçiş hakkı 
sağlayan bir sistem getirilmi ştir. Fakat, progranılar arasındaki Marsızlıklar bu geçişleri zorlaştırınakta 

ve bu tüzüğlin uygulanınasını şüphe götürebi tir kılmaktadu. 

İnsan kaynaklarının, özellikle de öğretmen ve okLıl rehber danışmanlannın nitelği dordüncii bir sorun 
teşkil etmektedir. 2006'da biten, Avrupa Birl iği' nin finanse ettiği Mesleki ve Teklük Eğitimin 
Modenıizasyonu Projesi çerçevesinde örgiitleruııe kapasites ini güçlendirmek ve öğretmenierin hizmet 
öncesi ve hizmet içi mesleki eğitim ve öğretimi (MEÖ) eğitimini sağl amak amaçlı pek çok faaliyet 
yürütülmüştür. MEÖ öğretmenleri için 9 hizmet öncesi ve hizmet içi nıüfredat modülü, tüm ilgili 
tarafların katılımıyla hazırlarımış ve bazı MEÖ Fakültelerinde 2004-2005 eğitim y ılında uygulanınaya 
başlanmıştır. Bu proje kapsaın ında 14 MEÖ fakültesine teçhizat sağlanllllştır. Projenin 
sürdüriiiebiiiriiği MEB, YÖK ve ilgili taraflar arasındaki işbirliğine ve yeni hizmet içi ve hizmet 
öncesi ınodüllerin hazırlanınasına bağlıdır. Yukarıda belirtildiği ilzere, okullarda daha iyi rehberlik 
hizmetleri sağlayahilıııek için okullardaki rehber danışınanların niteliklerinin yükseltilmesine ihtiyaç 
vard ır. 

Beşinci sorun MEÖ mezunlarını daha ileri düzeyde eğitimiere hazırlamaktır. Halihazırda 
iiniversitelere erişim sınırlıdır ve ayrıca mesleki yüksek okullar da sonın teşkil etmektedir. 2001 'de, 
mesleki ve teknik liselerden mesleki yüksek okullara s uıavsız geçiş mümkün hale geıiri lıni ştir. Dtuıun 
bir sonucu olarak meslek yüksek okullarıııın öğrenci sayısında önemli bir artış gözlemlenmiştir. 

Ayrıca vakınara da ekonominin i hti yacı olan vasıfl ı işgücünü sağlamak için kar amacı gütıneyen 
yüksek meslek okul ları açma izni veri lmiştir. YÖK'ün Meslek Yüksek Okulları Raporuna göre, 687 
civarında Meslek Yüksek Okulu mevcut, bunl arın 474 'ü faal ve sadece % ı O'unun yeterl i kaynakları 
(öğretim elemanları, fiziksel kapasite ve Lahoratuarlar) vardır. Devlet üniversitelerindeki meslek 
yüksek okııliarına ek olarak, vakıflar tarafından kıuulnıuş 28 meslek yüksek okulu vardır. 2006'da 
ÖSS'ye başvuran 1.678.326 adaydan yalnızca 191.498'i (%11,44) meslek yiiksek okullarına 
yerleştirilmiştir. Ortaöğretimdeki meslek okullarının mezunları bu okııliara sınavsız kabul ediliyor olsa 
da, bıı okullar taralindan uygulanan müfredatlar birbirleriyle tutarlılık gösterıneınektedir. Meslek 
Yüksek Okullarında orta öğretimdekine benzer, hatta bazen daha düşük seviyede ders programları 
uygulanması, yetersiz a ltyapı ve vasıflı eğitmen eksiğiyle birleşince karşımıza yuksek okııl ıı bırakma 

oranları çıkmaktadır. Bu oran Meslek Yüksek Okullarında yaklaşık olarak %56'dır. BunUll da 
ötesinde, mesleki okullara giren mezunlar gerekli temel yeterlilik ve bilgi seviyesini 
karşı layaınad ıkları için, öğrenim çevresi ile başa çıkanıaınakta ve okulu bırakınayı terc ih 
etmektedirler. 



Mesleki ve teknik eğitim fa bilteleri teknoloji fakültelerine dönüştürülmüş, eğitim formasyonu dersleri 
kaldınlmış ve yeni ınllheııdislik dersleri ıniifredata eklenmiştir. 

Teknoloji fakültesi öğrencileri teknik öğretmen olabilmek için eğitim forınasyonu almak istediklerinde 
meslek öğretmeni fonuasyon merkezleri ve MEÖ Öğretmen Eğitimde Mükemmellik Merkezlerine 
gitme leri gerekmektedir. 

TOrkiye'de sadece eğitim fakUltesi mezun l arı öğretmen olma hakkına sahiptir. Üniversite derecesi 
öğretmen olabilme hususıuıda anahtar bir rol oynasa da öğretmenierin atanınasında fakültelerden 
bağımsız olarak mesleki performans da dikkate alııımalıdır. 

T k ab lo 43: Meslek yüksek o ulların ın savısı 

Üniversitenin Adı Meslek Yüksek Okulların ın Sayısı 

Atatürk Üniversitesi lO 
Cumhuriyet Üniversitesi 12 
Dicle Üniversitesi 22 
Erciyes Üniversitesi 7 
Fırat Üniversitesi ll 
Gaziantep Üniversitesi 7 
Gaziosmanpaşa Üniversites i 12 
Harran Üniversitesi 9 
İnönü Üniversitesi ı o 
Kafkas Üniversitesi 6 
Kahramanmaraş Sütçü İnıarn Üniversitesi lO 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 7 
Mustafu Kemal Üniversitesi 7 
19 Mayıs Üniversitesi 12 
Yuzüncü Yıl Üniversitesi l l 
15 Büyüme Merkezindeki Toplam 153 .. 
Kaynak: YOK, 2007 

Tablo 34'te de görüldüğü üzere, 2007 yılı YÖK verilerine göre. Öncelik ı Bölgelerindeki tüm büyüme 
merkezlerinde meslek yüksek okulları vardır. Bu büyüme merkezlerinde öğretim elemanları ve 
öğrenci l er için çekici bir ortam sağlamak çok zordur. Fakat bıı ok ııliann işgücü piyasasının 
ihtiyaçlarına olan bağın m zayıf olması ve fiziki altyapı, ders programının kalitesi, eğiticilerin kalitesi 
ve pratik ist i lıdama yönelik yetenekierin verilmesi açılarından önemli sorunları olmasından dolay ı 
refonna ihtiyaçları vardır. Bu okullardan verimli bir şekilde yararlanabilmek için bir ih tiyaç analizi 
yapılması <:orunludur. 

Bir diğer sorun ise, öğretim kadrosunun yeters iz sayı ve kalitesidir. YÖK raporuna göre meslek 
yüksek okullarında öğretmen başına 72 öğrenci diişmektedir. İkinci sorun bu okulların ders 
programlarının, işgücü piyasasmın ibtiyaçlarıyla ve MEÖ programlarıyla paralellik taşınıanıasıdır. Bu 
okullarla meslek liseleri birbirlerini tamamlamamaktadırl ar. Bu sebeplerden dolayı; derslerin nitel iği 
ve mezun ların iş fırsatları şüphe götürürdür. 

2002- 2003 öğretim yılında MEB ve YÖK "Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi" 
isimli bir proje başlatmışlardır. Bu proje kapsamında, yerel ihtiyaçları göz önünde bulunduran 15 
progranı hazırlanmış ve meslek yüksek okulları nda uygulamaya konmuştur. YÖK ve tvfEB, meslek 
liselerinden bu okııliara geçişi kolaylaştırmak için bu programları gözden geçirmek ve yeni programlar 
tasarlamak Gzere harekete geçmiş bulunmaktadırlar. Yerel ihtiyaçlara uygun ve iş hayatıyla işbirl iği 
yapan uygıuı programlar geliştirilmesi oldukça önemlidir. 



MEÖ Teknik meslek yüksek okullarının mezunlarının öğretmen olarak iş bulmakta büyük zorluk 
çektikleri söylenebilir. Genellikle, eğitim fakülteleri, kontenjanlarını belirlerken talebi değil kendi 
kapasitelerini göz önünde bulundurınaktadırlar. Bu ilişkide YÖK'e bağlı fakülteler arz, MEB talep 
tarafını oluşturmaktadır. Bu iki kurum arasındaki diyalog eksikliği meslek öğretmeni eğitim sistemini 
olumsuz yönde etkilemekted ir. 

Mesleki Eğitim Kanununa göre 20'den fazla işçi çal ıştıran şirketler çalışan ları arasında en az 5 meslek 
lisesi öğrencisine mesleki ve teknik eğitim verrnek zonındadırlar. Ayrıca 1 O'dan fiızla öğrenciye 
eğitim veren ş i rketler bir eğitim birimi kumıak zonındad ı rlar. 

Genel düzeyde bu sorunlar öncelik 1 Bölgelerinde ciddi boyutlardadır. Bölgedeki düşük okul kayıtlılık 
ve istihdam oranlarının en düşilk seviyede olması sebebiyle, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini ve 
çekiciliğini arttınnak acil bir görevdir. Aşağıdaki tabloda görü lebi leceği üzere bölgedeki okullarda 
yeterli öğrenci kapasitesi mevcuttur. Öncelik 1 Bölgelerinde en yüksek meslek okulu sayısı TR-90'da 
(294 okul), en düşük meslek okulu sayısı ise TR-83 '!edi r (244 okul). Fakat bu okulların kapasitesi ve 
çekiciliği henüz tatmin edici düıeyde değildir. Yüksek okul mezunu oranı bu bölgelerde düşük 
olduğundan (Örneğin TRC-3'te (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bu orıın %2,1 ve TRB-2'de (Van, 
Muş, Bitlis, Haklcari) 2,2 'dir) bu bölgelerde işgiicil piyasasıyla entegrasyon için meslek yiiksek 
okullarının kalite ve esnekliği ni arttınnak alternatifbir çözümdür. 

T bl 44 M 1 k L" 1 a o : es e ıse erı ve egıtım gören ögrenc ı sayısı, 2006 
YIL DÜZEY IBBS II DÜZEyj Meslek Lisesi Öğrenci Sayısı 

rr Sayısı 
KODU 

2006 TRA l Erzurum, Erzincan, Bayburt 88 17655 
2006 TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 57 10049 
2006 TRBL Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 98 21117 
2006 TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 84 18973 
2006 TR Cl Gaziantep, Adıyaman, Kilis 96 26541 
2006 TRC2 Şanlıudiı, Di yarbakır 68 21059 
2006 TRCJ Mardin, Batman, Ş ırnak, Siirt 74 19856 
2006 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 147 41314 
2006 TR72 Kayseri, S i vas, Yozgat 178 43 11 4 
2006 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 112 16571 
2006 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, 208 52050 
2006 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 263 61611 

Gümüşhane 

.. 
Kaynak: TÜİK 

T ablo 45: M eslek Lıselen ve eğıtım gören ö"rencı savısı , 20 l l 
YIL DÜZEY J.BBS U DÜZEYİ Meslek Lisesi Sayısı Öğrenci 

u Sayısı 
KODU 

201 ı TR Turkey 5501 2090220 
2011 TRIO istanbul 579 372321 
201 1 TR2l Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 152 44502 
201 ı TR22 Balıkesir, Çanakkale 185 43505 
2011 TR3 1 İzmir 267 109593 
2011 TR32 Aydın, Denizli Muğla 228 71783 

Manisa, Afyonkaralıisar, Kütahya, 
325 91185 

201 ı TR33 Uşak 

201 1 TR41 Bursa, Eskişeh ir, Bilecik 305 122982 



Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 
315 123 162 

201 ı TR42 Yalova 
201l TRSI Ankara 339 12665 ı 
20 ı ı TR52 Konya, Karaınan 205 72466 
20 11 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 218 72575 
20 11 TR62 Adana, Mersin 212 99561 

201 1 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 187 89658 

Kınkkale, Aksaray, Niğde, 154 43876 
20ıl TR71 Nevşeh i r, Kırşehir 

201 ı TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 230 720ll 

2011 TR81 Zonguldak. Karabük, Bartın 11 1 31029 

20 ı ı TR82 Kastamonu, Çankın,Sinop 119 22630 

20 11 TR83 Samsun Tokat, Çorum, Anıasya 259 85766 

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 
303 94457 

20 11 TR90 Artvin, Gümüşhane 

20 11 TRA I Erzurum, Erzincan, Bayburt 98 29764 

2011 TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 75 22653 

2011 TRBL Malatya, Elazığ, Bin<>öl, Tunceli 116 44379 

2011 TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 148 4855 1 

2011 TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 127 52920 

2011 TRC2 1 Sanlıurfıı, Diyarbakır 130 59605 

201 1 TRC3 Mardin, Batman, Ş ırnak. Siirt 114 42635 
. . Kaynak: MEB Ulusa l Eğinm lstatısti.klerı,201 l-2012 

Tabloda görüldüğü üzere meslek okullarının sayıs ı MEÖ öğrencilerinin sayısı ile beraber artnıışttr. 
Daha önce bahsedildiği üzere genel orta öğrenim ve mesleki orta öğren im arasındaki fark yıldan yıla 
azalma eğilimindedir. 

AB tarafından finanse edi len MEÖ projelerinde yer alan 30 pilot ilden 13'ü35 Öncelik I Bölgelerinde 
yer al ın ıştır ve büyüme merkezlerinden ikisi (Gaziantep ve Trabzon) aynı zamanda projenin bölge 
merkezi olarak belirlenmiştir. Proje çerçevesinde bu ve yakın yerlerdeki pek çok kurum, okul, mesleki 
eğitim merkezi ve halk eğitim merkezi desteklenıniştir. Ulusal ölçekteki tedbi rlere ek olarak, 
faaliyetleri Öncelik I Bölgelerinin tamamına yaymak önemlidir. 

Mesleki ve teknik eğitim mezunları arasındaki yüksek işsi zlik oranları eğitim sisteminin verimsizliğin i 
ortaya koymaktadır. Öncelik I Bölgelerindeki 13 ili kapsayan 31 ilde yapılan İşgücü Piyasası ve 
Yetenek i h tiyaçları Araştınnasıo ın (MEGEP işgücü piyasası takımı ve iŞKUR. 2006) bulgularına 
göre, şirketlerin %74'ü son 12 ay içinde biçbir teknik okul ve meslek okulu mezunu işe almadtklarını 
belirtmiştir. Trabzon bölgesinde (Erzurum, Kars, Samsun, Trabzon, Van) meslek okulu mezunu işe 

35 Kayseri, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Erı:urum, Kars, Samsun, Trabzon, 
Yan 



alan şirketlerin oranı sadece %2 ve Gaziantep Bölgesinde (Adana, Diyarbakır, Elaztğ, Gaziantep, 
Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Şanlıurfa) bu oran %6'dtr. 

İşleyen bir ç ıraklık sistemi okuldan işe geçmeyi kolaylaştıran bir mekanizma ve örgün eğitim dışmda 
meslek kazanınan ın alternatif bir yoludur. Çırakhk eğitimi , teorik eğitimin mesleki ve teknik eğitim 
okul ları ile mesleki eğitim merkezlerinde, pratik eğitim in ise işletme lerde veri ldiği iki li bir sistemdir. 
Çıraklı k eğitiminin süresi meslet..1en mesleğe değişmekle birlikte 2-4 yı l arasıdır. Çırakl ık eğitimin i 

tamamlayanlar kalfa veya usta olabilmek içiıı sınavlardan ve iş deneyimi içeren bir süreçten 
geçmektedirler. Meslek Eğitim i Yasasma göre 15 yaşmı geçmiş ilkokul mezunları çrrakhk 
programiarına katılabilirler. 2001 'de Çıraklık Eğitimi Yasasında yapılan değişiklikle çırakl ığa kabulde 
üst sınırı olan I 9 yaş kı sıtlaması kaldırılarak genç yetişkinlerin programa katılmasının önü açılmıştır. 
Bu değişikliğe rağmen, program hala temel eğiiimden sonra okulu bırakmış olan daha genç bireylere 
cazip gelmektedir. 

12 yı l zorunlu eği tim (4+4+4) geti ren son yasal düzenleme itibariyle çıraklık programına başlama yaşı 
yükselmiştir. Sağlıklı çıraklık eğitimi sağlamak için daha fazla düzenleme yapılmalıdır. 

TWK istatistiklerine göre 2009-2010 öğretim yılınııı sonunda 300 meslek eğitimi merkezinde 284.543 
öğrenci (232.629 erkek, 51.. 914 kız) çıraklık eğitimlerine devam etmiş ve mezun olmuştur. Çıraklık 

eğ itimi yaklaşık 133 daldaı veri lmektedir ve MEB bu sayıyı arttırınayı planlaınaktadır. Çıraklık 
sistemini önemli kılan bir başka sebep de üniversitelerin kısıtlı kapasiteleridir. Fakat, bu sistemin 
işlevine engel olan öııleıuli sorunları bulunmaktadır. Bütününe bakıldığında resıııi çıraklık eğitimi ne 
talep azdır. 

2009-201 O öğretim yı lın ın sonu itibariyle Türkiye genelinde halk eğitim merkezlerinin sayısı 969'dur 
ve 3.096.828 k işi 154.889' kursa katılmıştır. 696.357 kişi ise 34.940 mesleki ve teknik kursa 
katı lmıştır. 

Türkiye'de çıraklık sistemimin verimliliği göz önünde bulundumlduğunda çırakhk sistemindeki ilk 
sorını özel sektörün sisteme katı hmıdır. Çırakhk sisteminin sürdürülebilirliğini arttırmak için şirkeiler 
daha fazla katkıda buhmmalıdırlar. MEB ve şirketlerle belediyeler arasında pek çok ç ıraklık eğitimi 
programlarını kapsayan birçok protokol imzalanmışnr. Bakanlık, özel sektör ve sosyal ortaklar 
arasındaki böylesi protokollerin yaygınlaştırılnıasına ihtiyaç vardır. 

Bir başka sorun da şirketleriıı verdiği pratik eğitimin niteliğidir. Meslek odaları tarafından pratik 
eğitim için kurulan Meslek Merkezleri bu sorunu ele alınanın yenilikçi bir yolu olarak öne sürülebilir. 
Çıraklık eğitimi ve örgün/yaygın mesleki eğitim programları arasında yatay ve dikey geçişin 

kolaylaştırı lması gerekmektedir. Son olarak, toplunıda çıraklığın itibarı düşüktür ve niteliği artırırken 
çıraklık konusundaki farkındalığı da arttırmak gerekmektedir. 

Yaygm mesleki eğitim, kamu kurumları, belediyeler, STK' lar ve şirketler gibi çeşitli aktörler 
tarafından verilmektedir. Fakat bu parçalı yapıyı izlemek ve gerçeğe uygun sayıl ara ulaşmak zordur. 
Aynı alandaki aynı sertifıka için farklı kurumlar eğitim sağlaınaktadı rlar. Standart bir sertifıkalandırma 
yoktur ve bu durum örgün olmayan mesleki eğitimin verimini düşürerek eğitimden i şe geçişi 

güçleştirrnektedir. 

Sosyal taraflar ve vak ıfların mesleki eğitim sisteminin bir parçası olması kaçını lmazd ır. İşveren ve 
işçilerin sektörel düzeylerde mesleki eğitim merkezleri kurmaları ve Bakanlıklar ile sosyal ortaklar 
arasında imzalanan protokoller bunların MEÖ'ye katkılarının iyi ömeklerindendir. Ayrıca Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), özellikle çıraklığa odaklanarak MEÖ'nün niteliğini 
yükseltıneye çalışan meslek odalarından biridir. TESK bir mesleki eğitim fonu kurarak mesleki eğitim 
faaliyetlerini desteklemiştir. Bir başka örnek de çırakJara eğitim veren Mesleki Eğitim ve Kiiçiik 
Sanayi Vakfı'dır (MEKSA). 



Mesleki Yeterlilik Sistemi'nin kuruluşu, MEGEP bünyesindeki pek çok faaliyet tarafından 
destekleruniştir. Proje genel bir ulusal yeterlilik sisteıni sıratejisine, kurumsal akreditasyon kriter ve 
prosedürlerine, ilgili paydaşiann katılımıyla pilot akreditasyon uygulamalarına yönelik bir plana, pilot 
akreditasyon uygulamalarına yönelik eğitime, şu an var olan mesleki ve eğitsel standartlan 
bütünleştirecek bir şabl onun oluşturulmasın a ve son olarak da MYK'nin kumlmasına odaklaıımıştır. 
MEGEP kapsanımda 31 mesleki standart gözden geçi rilmiş ve 34 yeni standart hazırlanm ıştır. Bu 
açıdan, MEGEP'in başlıca çıktı ları şunlardır: Derecelendirme ve Kredi-derecelendirmesi elkitabı, pilot 
uygulamalara dayanan Eğitiın Kurumlarının Akreditasyonu için Kriter ve Prosedürler, Mesleki 
Standartiara dayalı Örnek Yeterlilikler, Yeterlilikler için Oıtak Görev Gücüne dayalı Gelişme P lanı, 
Yeterliliklerirı geçerlil iği için kriter ve prosedürler, inceleme Komisyonlarının işleyişi için 
Prosedürler, Sertifikalandırmadan önce Değerlendirme için Elkitabı, MYK Elkitabı (Ulusa l Yeterlilik 
Sisteminin işlevleri akış şemasını içerir.) 

Yeni kuru lan bu sistemde, Ulusal Mesleki Standartlar ana unstırlar arasındadır ve k ısaca iş ve eğitim 
dünyası tarafı ndan üzerinde uzlaşı lan belgeler olarak tan ı mlanır. Bu belgeler bir mesleğin başarılı 
olarak sürdürülmesi için gerekli maluınat, beceriler ve davranışları açıklamakta, mesleki eğitime girdi 
sağlamakta ve ulusa l yeterlilikleri belirlemede kullanılacak kriterleri ortaya koymaktadır. Ulusal 
Mesleki Standartlar MYK tarafından seçilen ve katı lımc ı bir yak laşımla kendi sektörlerini temsil eden 
Mesleki Standartları Belirleme Organl arı tamfından hazırlanır. 

Ulusal Yeterlilikler, birey tarafından sahip olllflfnası gereken bilgi, beceri ve yetenekleri belirleyen 
Ulusal Mesleki Standartiara dayalı teknik belgelerdir. Ulusal mesleki standartlar ile ulusal 
yeterli liklerin ka lite güvenceleri her bir uzmanlık alanıy la ilgi lenen Bakanl ı kların temsilci leri ile MYK 
Genel Meclisinde temsil edilen işçi, işveren ve mesleki organizasyonların temsilci lerinden olulan 
MYK Sektör Komiteleri aracılığıyla sağlanmaktadır. MYK'nin Genel Meclisi ve Yürütme Kurulunun 
üyesi olan sosyal ortaklar, bıı yeterlilik sisteminin yürütülmesinde çok öııemlidirler. Bu yeterlilikterin 
tüm ülkede, özellikle de işverenler tarafından tanı ması açısından sektörel diyalog yapıları önemlidir. 

Değerlend inne, ölçme, sertifıkalandırına ve akreditasyoıı faaliyetleri yetkili organlar aracılığıyla 
yerine getiri lir. Bu organlar Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Birliği ile yapılan çok taraflı 
anlaşmalarla tanınan ve MYK tarafından yetki lendirilen akreditasyon kurumları tarafından akredite 
edilir. 

"Türkiye'de Mesleki Yeterlil ik Kunınıu (MYK) ve Ulusal Yeterlilikler Sistemini Güçlendirme 
(UYEP)" projesi 2007 IP A-l altında tasarlanmış ve Ekim 2010'da başlatılmıştır. Projenin genel hedefi 
iş piyasası ihtiyaç larına göre örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitimin sağlanması, yaşam boyu 
öğrenmeyi destekleme, eğitim ve çalışma arasındaki ilişkiy i güçlendirme ve Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesiyle (A YÇ) uyuımı kolay laştırmaktır. Proje üç bileşenden o luşmaktadır: hizmet, mal alıını ve 
hibe bileşenleri. Projenin hibe bileşen i altında 6.600.000 Avro nıtarında AB hibesi Mesleki Standartlar 
Gel işti rme, S ınama ve Sertifıkalandırma Merkezlerinin (VOC-TEST) kurulması amacıyla sosyal 
tarallara sağlanmıştır. Bu çerçevede, 26 kurınna VOC-TEST merkezleri kurmak için hibe verilmiştir. 
Bu merkezler mesleki standartlar ve yeterlilikler geliştirme konusunda yetkilidir. Bunun yanında, hibe 
programı a ltında klınılan VOC-TEST merkezleri akreditasyon gereksinimlerini karşılama ve MYK 
tarafından yetki lendirilnıiş olma koşuluyla kontrol ve sertifikalandırına faaliyetleri yürütmeyle 
görevlidir. Bu yetkili sert ifılkalandırına organ ları kontrol görevini sürdürecek ve kontrolden başarıyla 
geçen kişi lere mesleki yeteri il ik sertifıkaları verecektir. 

2.1.1.2.6. Yaşam Boyu Öğrenme (YBÖ) 

Okuma yazma bilıneme, başta Öncelik l Bölgeleri olmak üzere, Türkiye'de yaşam boyu öğrenme 
fırsatları için temel becerileri n geliştiri lmesi önünde ha la önemli bir engel teşki l etmektedir. 20 l l 
Nüfiıs Sayınıma göre, 6 yaş ve üzeri okuryazar olmayan toplam %4,8' 1ik kesimin %1,7'si erkek, %8'i 



kadındlf. Erkeklerin %98,3'ü, kad ınların %91,9'u ise okuma yazma bilmektedir. Toplam okuryazarlık 
oranı2011 için%95,1'dir. 

26 İBBS II bölgesindeokuma yazma bilmeyenierin oranı %12,16 ve %11,34 ile en yüksek TRC2 
(Şanlıurfa, Diyarbakır) ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgelerindedir. 

Tablo 46: Türkiye'de iBBS H Bölgelerinde Okuma yazma bilen ve bilmeyen nüfus, 2011 

Okuma yazma bilen Okuma yazma Oran bilmeyen 
IBBS II Bölgesi Niifus Niifus % 

TR lO İstanbu l 340.665 
2,99 

ı 1.358.093 
TR21 Tekirdağ, Edirne, 2,99 

Kırklareli 41.211 1.377.760 
3,74 

TR22 Balıkesir, Çanakkale 54.559 1.455.361 
2,38 

TR3 1 İzmir 83.451 3.506.058 
3,54 

TR32 Aydın Denizli Muğla 85.510 2.410.949 
TR33 Manisa, Afyonkarahisar, 4,17 

K iilabya, Usa k 107.330 2.571.976 
3,51 

TR4 1 Bursa Eskişehir, Bilecik 109.613 3.121.932 
TR42 Kocaeli, Sakarya, 3,92 

DüZce, Bolu, 
Yalova 110.521 2.813.156 

2,87 
TR51 Ankara 120.076 4. ı 78.387 

4,37 
TR52 Konya, Karaman 83.756 1.915.421 

2,52 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 58.080 2.298.674 

5,25 
TR62 Adana, Mersin 164.858 3.137.720 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, 6,07 

Osmaniye 147.588 2.430.335 
TR71 Kırıkkale, Aksaray, 5,41 

Niğde, Nevşeh ir, 
Kuşehir 68.651 1.266.883 

122.353 1.892.929 6,46 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 
62.773 860.070 7,49 

TR81 Zonguldak, Kara b lik, 
Bartın 

52.692 623.384 8,45 
TR82 Kastamonu, 

Çankırı,Siııop 



141.276 2.287.266 6, 17 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, 

Amasya 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresuıı, 157.738 2084.217 7,56 
Rize, Artvin, Güm~bane 

71.444 854.570 8,36 
TRAl Enurı.ım, Erzincan, 

Bayburt 
88.167 1.546.607 5,70 

TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, 

Ardahan 
116.084 1.344.622 8,63 

TRBI Malatya, Elazığ, Bingöl, 
Tunceli 

170.1 08 1.498.927 ı 1,34 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari 

150.351 1.901.187 7,90 
TRCI Gaziantep, Adıyaman, 

Kilis 
284.857 2.342.032 12,16 

TR C2 Şanlıurfa Diyarbakır 

177.558 2 235.797 7,94 
TRC3 Mardin, Batman, 

Sı mak, Siirt 

TOPLAM 3.171.270 58.896.494 6,00 

Kaynak: TUIK, Adrese Dayalı Nüfiıs Kayıt Sistemi Sonuçları, 2011 

Tablo 4 7: Türkiye' de yıllara göre okwna yazma bilen ve bilmeyen nüfuswı %si (6 yaş üstü yaştaki 
nüfus) 

Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen 

Nüfus sayını yılı Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplanı 

1935 70,7 90,2 80,8 29,3 9,8 19,2 

1940 63,8 87,1 75,5 36,2 12,9 24,5 

1945 56,3 83 2 69 8 43 7 16 8 30,2 

1950 54,5 80,6 67,5 45,5 194 32,5 

1955 44,1 74,4 59,0 55,9 25,6 41,0 

1960 46,4 75,2 60,5 53,6 24 8 39,5 



1965 35,9 67,2 51,2 64,1 32,8 48,8 

1970 29,7 58 2 43,8 70,3 41 ,8 56,2 

1975 23,8 49,5 36,3 76,2 50,5 63,7 

1980 20,0 45,3 32,5 80,0 54,7 67.5 

1985 13,5 31,8 22,6 86,5 68,2 77,4 

1990 ı ı ,2 28,0 ı 9,5 88,8 72,0 80,5 

2000 6,1 19,4 12,7 93,9 80,6 87,3 

2008 3,3 13,0 8,2 96,7 86,9 9 1,7 

2009 2,9 12,1 7,5 97,0 87,9 92,4 

2010 2,2 9,8 6,0 97,7 90,1 91,4 

2011 ı 7 80 48 98 3 91 9 95,1 
Kaynak: TU lK 
Türkiye'de okuma yazma l:ıi lıııeyen nüfusun oranı yıllar itibariyle aı.ahna eğilimi gösterse de soruıı 
bala devam etmektedir. 

Yaşanı Boyu Öğrenim (YBÖ) kavramı, bem temel eğitim bem de mesleki eğitim i ifade. etse de, 
Türkiye'de YBÖ daha çok sürekli mesleki eğitim olarak algı lanınaktadır. 

Türkiye'de yaşam boyu öğrenme faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yaşam boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezleri, kamu kurumları, sosyal taraflar, üniversiteler, 
STK' lar ve özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak, sivil toplum örgütleri ve özel 
sektörün yürüttüğü yaşarn boyu öğrenme faaliyetlerine ilişkin veriler sistemli olarak 
sağlanmaınaktadır. 

2006 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile MEGEP Projesi'nin bir alt bileşeni olarak yaşam 
boyu öğrenme politika belgesi taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu belge, Türkiye'deki YBÖ fırsatiarına 
ilişkin mevcut durumu ele almakta ve YBÖ stratej ilerinin gel iştirilmes ine dair bazı tavsiyelerde 
bulunmaktadır. 

AB kurallarına uyunı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığının ilgi li kurumlar ile işbirl iği altında 
hazırlanan Yaşanı Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve eki Türkiye Yaşanı Boyu Öğrenme Strateji 
Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu tarafından 2009 yılmda kabul edilmiştir. 

YBÖ strateji belgesi Milli Eğitim Bakanl ıgın ın Strateji Planıyla uyumlu olarak Tllrk Mesleki Eğitim 
Sistemi için yeni açılımlar hedefleyen MEGEP projesi altında sosyal ıaraflarla beraber Projeler 
Koordinasyon Merkezi tarafından tasarlanmıştır. 

Aşağıda yer alan Eurostat istatistiklerine göre, Türkiye 'yaşam boyu öğrenim' alanında AB 
ortalamasını yakalamaktan çok uzaktır36. Avrupa'da 2010 yılı YBÖ hedefi %12,5'Lir ve 2020 yılı için 

36 Hayat boyu öğrcıuııe araştırmadan önceki 41ıafta içinde eğitim veya öğretim gördüğünü belirten 25 ile 64 yaş 
arası kişilerin durumunu ifade etmektedir. 



%15 olarak revize edi lmiştir. AB ile kıyasland ığında Türkiye'de yetişkinlerin YBÖ'ye katı lım oranları 
ise son derece düşüktür. 

Tablo 48: AB'de ve Türkiye'de yetişkinlerin eğitime katılıını 

Y etişkinleriıı 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
E!!itiıııe Katılımı 

AB (27 ülke) 9.2 9.6 9.5 9.3 9.4 9.3 9.1 
AB (25 ülke) 9.7 ı o .ı 10.0 9.8 9.9 9.8 9.6 
AB {l5 lilke) 10.5 l l.l 1 ı.o 10.7 10.8 10.7 10.4 
Türkive 1.l !.9 !.8 !.5 !.9 2.3 2.5 
Kaynak: EUROSTAT 

Türkiye'de yaşam boyu öğrenme, öncelikle kamu kununlan tarafından sağlanmaktadır. 2006 yılında, 

MEB'e bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü' nün faal iyetlerini düzenlemek üzere Yaygın 
Eği tim Kurumları Karamamesi onaylanmıştır. Söz konusu kararname, Halk Eğitim Merkezleri 
(HEM), bu nıerkezlerle işbirl iği ha lindeki başka kuruluşlar veya yine Halk Eğitim Merkezleri 'nin 
onay ı ile özel eğitim kmumları tara fından aç ılan tüm kurs ların kuruluş, yönetim, eğitim, iiretim. 
danışma, denetleme ve koordinasyon faa liyetlerini kapsaıııalctadır. 

"Türkiye - tıısan Kaynakların ın Gel iştirilmesin in Gözden Geçirilmesi" 37 başlıklı ETF Raporunda 
ifade edi ldiği üzere "Türkiye'de yüksek öğrenim sektörü genişlerken ka lite güvencesi ve akreditasyon 
minimum standartların heryerde karşıland ığını garanti etme adına önemlidir. Rapor yüksek 
öğrenimdeki çalışma programının ve ortak derece programlarının uygulanınasında ilerleme sağlayan 
bu yapının güçlendirilmesini tavsiye etmektedir." 

2007 yıl ında TUlK ıarafından gerçekleştiri len Yetişkin Eğitimi Araştırmasına göre son 12 ay içinde 
yaygın eğitim faa liyetlerine 18 yaş ve üz.eri nüfusun %13,9'u, 25 yaş ve üzeri nüfusun ise %11 ,3'ü 
kaıılınıştır. 

T bl 9 S a o 4 : . on 1 2 d ayc a yaygı.ıı ve örgün e~ ıtııııe k atı ım, 2007 o/c , o 
TOrkly< Kcou.ı Alanlar Kırsal AlanL'< 

Eğitimin Türü T oplarn Erkek Kadın Tupla Erkek Kadın Topla Erkek Kadın 

m m 
18 Yas \ re USIÜ 
Örgün vcy(l 17,20 21.07 1},49 19.29 22,90 15,77 ı2.sı 17,12 8.84 
yaygın egitime 
katthm 
Sadere yaygın ı3,92 17.17 10,81 15,16 18,08 12.31 ı 1.34 15.22 7,74 
cılit iıue katılun 

Sadece örgün 5.89 7.02 4.81 7,34 8.52 6,19 2.86 3,80 1,\19 
c~itimc kl\tılu:n 

llcm yaygm 2.61 3.12 2,13 3.20 3.69 2,73 1.38 1.89 0.90 
hem de örgUn 
e""itimebtıhm 
25 VII$ ve Ustü 
Örgün veya ıı,sı 15,83 9;29 1J,R2 16,90 10,80 9.84 13.60 6,30 
yaygın eğitime 
luuılım 

Sadc<ıc: yaygın 11,35 14,31 8,43 12.30 1 s.o ı 9,64 9.42 13.1)4 6,02 
c~itime btılııu 

Sadece örgün 2.05 2,57 1,54 2.60 3.14 2.06 0.93 1.38 0,51 
e"'ilinlC katılım 
llcrn yaygın 0.89 1.1 1 0,67 1.07 1.25 0.90 0,.51 0.82 0,22 
belli de örgOn 
eğitime lultıhıu 

" Kaynak: TURKSTAT. Yetı~kın Eğıtınıı Ara~ırması . 2001 

37Uzzi Feiler, Lida Kita, Rosi ıa Van Meel. 9 Ocak 20 1 2ıarih li Taslak versiyon. 



En geniş kapsanılı yaygın eğitim, halk eğitim merkezleri tarafından sağlaııınaktadır38. Daha çok 
okuma yazma kursları, meslek ve teknik eğitim kursları, sosyal ve kOltürel kurslar açılmaktadır. 
Ayrıca öZiirlülerin sosyal yaşarula bütünleşmesine katkıda bulunmak üzere özel kurslar 
düzentcnmektedir. Bu kursları başarı ile tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertillkalar 
verilmektedir. İlgili kanuna göre, çrraklık eğitimi kapsamında yer alan meslek dallarında, en az 256 
saat devam eden belirti kurslara diploma dcnkliği verilmesi mümkün olmaktadrr. Ayrıca, halk eğitim 
merkezlerinden serti fıka alan ve gerekl i uygulama tecrübes ine sahip olanlar kalfalık sınavına 
girebilınektedir. Bu anlamda, belli koşullar altında halk eğitim merkezlerinden çıraklık sistemine 
geçme imkanı vardır. 

2005-2006 yı llarına ait MEB istatistiklerine göre, Türkiye'de 924 adet halk eğitim merkezi 
buhınnıaktadrr, bu dönemde açı lan 79.635 kursa 1.674.358 kişi katılmıştır. Aynı dönemde, 894.406 
kişi mesleki ve teknik eğiti111 k urslarıııa, 585.347 k i şi sosyal ve kültürel kurslara, 194.605 kişi okuma 
yazma kurslanna katılmı ştır. 

2009-2010 Öğretim Yılı itibariyle Türkiye genelinde halk eğitim merkezlerinin sayısı 969'dur ve 
3.096.828 kişi 154.889 kursa katılrnıştrr. TUlK Yaygın Eğitim istatistiklerine göre 696.357 kişi 34.940 
mesleki ve teknik kurslara, 2.400.471 kişi ı ı 9.949 genel kurslara ve 491.527 kişi 38.852 okuma 
yazma kurslarına katılmıştır. 

Halk Eğitim Merkezlerini daha faal hale getirme çalışınaları sürmektedir. 'Temel Eğitime Destek 
Programı'nda, Halk Eğitim Merkezleri için 100 adet yeni veya gözden geçirilmiş modüler program 
hazırlanmıştır, Halk Eğitim Merkezleri 'nin kendi performansını izleme ve değerlendirme kapasitesini 
arttırmaya yönelik destek verilmektedir. 2006 yılında, Halk Eğitim Merkezleri için 204 adet nıodüler 
program hazırlanmıştır. YeDi ınodiiler program hazırlama çalışmaları ve hizmet içi eğitimler devam 
etmektedir. 
'Temel Eğitime Destek Programı'nın desteğ i ile yürütülen değerlendimıe çalışmasına göre, balk 
eğitim merkezlerinde veri len programiann içeriği yerel ibtiyaçları karş ı lamakian uzaktır ve bu 
merkezlerin nitelikli öğretmen ve araç-gereç açığı bulunınak1adrr. Bunıın yanı sıra, halk eğitim 

merkezlerinin yürüttüğü faaliyetlerin çok az bilindiğine işaret edilmektedir. Halk Eğitim 
Merkezleri'ndeki yeni modülerraporların etkisinin değerlendirildiği izleme raporlarında, halk eğitim 
merkezlerinde görev yapan eği rmenlerin yeni ınodüler programlara uyumu açısından sorunlar olduğu 

ve bu alanda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 

Bu merkezler, sosyal aktörler ve girişiıııci lerle işbirliği yaptığı, program l arını yerel ihtiyaçlara göre 
gözden geçirdiği ve nitelikli eğitıııenlere sahip olduğu sürece, büyük bir potansiyelleri vardır. Bahsi 
geçen merkezlerin arz-yönelimiiden çok talep yönelinıli bir yapıda olması gereknıekted ir. YBÖ 
Politika Belgesi'ne göre, teknik eğitim, satış ve pazarl aına, çalıştırıcılık ve eğitınenlik, BiT kursları, 
yönetim ve dil kursları yoğun talep gören alanlardır. 

YBÖ alanında önemli rol oynayan diğer bir aktör ise mesleki eğitinı kursları, Mes leki Bilgilendirme 
Rehberliği ve Danışmaııhk Hizmetleri, Aktifİşgücü Politikaları sunan lŞKUR'dur. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı, kar amacı guımeyen, yarı bağınısız bir kuruluş olan 
K OSGEB, KOBi ' le re iş kurma eğitimi aracılığıyla kendi işini yaratma alanında katkı sağlayan 
damşmanlık ve eğitim hizmetleri sumnaktadtr. KOSGEB ayrıca Dünya Baııkası Özelleştirme/ Sosyal 
Destek Projesi altında Genç Girişimci Gel iştirme Programı (DYEOP) uygulamaktadır. Ortaöğrenim 
sonrası örgün ve yaygın öğretiıııe devanı eden öğrenciler bu programın hedef grubunu 
oluşturmaktadır. 

38"Public education centers" TUJK istatistiklerinde "kamu eğitiın merkezleri" olarak geçmektedir. 



Belediyeler bireylerin beceri kazanmasına ve iş bulmasına yard ım etmeyi amaçlayan kurslar 
düzenlemekten de sorumludur. Mali açıdan iyi dunımda olan belediyeler Mesleki Eğitim Merkezleri 
ve Halk Eğitim Merkezleri'nİnkine benzer faaliyetler yiiriitmektedir. 

Kamu kuıunı lann ı n yanı sıra, işveren demekleri (TOBB, TlSK, TESK ve TÜSİAD), işçi ve memur 
sendikaları (TURK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve KESK, KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK) da MEÖ 
kısmında belirtildiği üzere ortak proje ve protokollerle YBÖ'ye önemli katkı lar sağlamaktadır. 

Sosyal taraJları.n yaşam boyu öğrenme Stratejileri'nin haztrlık ve uygulaması na katılımı son derece 
önemlidir ve sosyal tarafları bu sürece dahil eden pek çok platform bulunmaktadır. 4702 Say ı lı Kanun 
ile mesleki eğitimde öngörülen değişiklikler uyarınca, merkez teşkilatı ve illerdeki hükümet, işçi, 
işveren temsilcileri ile diğer sosyal ortaklardan oluşan 'Mesleki Eğitim Kurulu' ve 'İl Mesleki Eğitim 
Kurulları' kurulmuştur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sivil toplum örgütü temsilcilerinin de 
dalül olduğu ' İl Milli Eğitim Damşma Kurulları' oluşturulmuştur. 

Eğitim sisteminin her aşamasuıda, örgüıı eğitime devam edemeyen ancak bir diplo nıa derecesi almak 
isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uzaktan eğitim fırsatları (açık-okul programları) 
bulunmaktadır. Uzaktan eğitim doğası gereği bağımsız öğrenmeyi, web ve bilgisayar temelli eğitim 
için bir alt yapı kurul masın ı gerektirmektedir. MEB, e-ôğrennıe için planlama, araştırma ve strateji 
çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlamda, oldukça yenilikçi programlar uygulanmaktadır. Açık 
eğit im sisteminde hemen hemen tüm seviyelerde y ıl boyunca ve gün boyunca eğitim kavraml arı ve 
sınırlı uygulamalar; değişen uzunlukta dönemler kullanılması, okul sanayi i lişkileri (ikili sistem), yerel 
i htiyaçların değerlendiri lmesi, paydaş tarla bi rlikte planlama ve uygulama; sponsorluğun yaygııı 
uygulanıa ları ve yaygın eği t'iııı program ı sağlanıaya yönelik protokoller bu uygulamalara örnek olarak 
verilebilir. Ayrıca çeşitli ku.nun ve işletmelerin eğitim ihti yaçları nı karşılamak üzere yerel ve ulusal 
seviyelerde hizmet protokolleri oluşturmak mümkün olmakta, mesleki eğitim kursiyerlerine çırakhk 
eğilimine devam eden kursiyedere sağlanan hizmetlere benzer destek sunu lmaktadır. 

Şirket içi e~itim alanında KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Verimlilik Genel 
Müdürlüğü 9

, TESK, TOBB gibi pek çok kuru luş ve sendikalar eğitim progranıları yüriitmektedir. 
Ayrıca İŞKUR tara fından şirketlere eğitim veri lmektedir. Bu kapsamda, 2006 yılında 9.782 şirkete 
İŞKUR tarafından eğitim verilmiştir. fakat işçi ve işverenlerin uyum kapasitesini yükseltmek üzere 
eğitim faaliyetlerinin sayı ve kapsaın ı n ı n sistenı l i olarak arttırı lması gerekmektedir. 

201 O yılında İŞ KUR 11.821 işgücü eğitim kursu d!iZenleıniş ve 211.627 kişi bu kurslara katılmıştır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakımlığına bağlı Verimliliği Genel Müdürlüğü muhasebe, kalite, insan 
kaynakları ve eğitim alan larında kamu ve özel sektörde çalışan üst ve orta seviye yöneticiler başta 
olmak üzere, mühendis, teknisyen, uzman ve d iğer çalışanlara eğitim vennektedir. 

İş gücü Piyasası ve Nitelik ihtiyaçlan Araştırmasına göre (MEGEP i şgücil piyasası ekibi ve !ŞKUR, 
2006), şirketlerin %44 'ü; sosyal beceriler ve iletiş im becerileri (%27), yönetim becerileri (%13), temel 
beceriler (%13), iş planlama becerileri {%1 l) ve bilgi ve iletişim teknoloji leri becerileri (% lO) gibi 
' kilit' alanlarda sorunlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu sorlllllann yaııı sıra, şirketlerin %17'si 
teknik becerilere i l işkin sorunlar yaşamaktadır. Bu sorun ları n büyük bir kısmı, çalışanların iş l erini 
yapmak için gerekli bilgiye sahip olmadığını gösterir biçimde bir işin niteliği ne veya ' teorik 
becerilere · i lişk in sorunlardır. 

Teknik bect:rilere ilişkin sorunlar meslek gruplarına göre t:~rkhhk göstemıektedir; orta eğitim düzeyi 
gerektiren işlerde (MEÖ eğit iminin gerektiği olduğu) en fazla sorunla karşılaşı lmakta, yüksek ve 
diişük beceri gerektiren işlerde ise teknik becerilere i lişkin sorunlar en alt düzeyde görülmektedir. Bu 
araştırmadan 12 ay öncesinde, tüm şirketlerden çalışanların %39'u, eğitim faaliyetlerinde yer 

39nir önceki "Milti Prodllkıiviıe Merkezi". 



almışlardır. Teknik eğitim kurslarında yoğunl uk %27 ile belli bir konu veya ıneslekle alakah 
kurslardadır, bunu sırayla satış ve pazarlama kursları (%15), çalıştırıcılık ve eğitim kursları (% 15), 
BiT kursları (% ll), yönetim (% 1 O) ve personel yönetimi (% 7) kursları izlemektedir. 

Uluslararası hareketlil ik progranı ları ile ilgi li olarak, Türkiye Yaşam Boyu Öğrenme (YBÖ) çatısı 
a ltında Leonardo da Vinci (MEÖ), Socrates (Genel eğitim), Erasmus (yüksek öğrenim), 2004-2006 
dönemi Gençlik Programı, Yaşam Boyu Öğrenim Programı ve Gençlik Eylem Progrann (2007-2013) 
gibi topluluk programiarına katı lmı ştır. Yaşanı Boyu Öğrenim Programı her yaşta insanın eğitim ve 
öğretimine destek vermekte ve 4 alt programdan oluşmaktadır: Comeni us Programı (okul eğitimi), 
Erasmus Programı (yüksek öğrenim), Leonardo da Vinci Programı (Mesleki Eğitim ve Öğretim) ve 
Gruntvig Programı (yetişki n eğitimi). 

Bu programlar AB Bakan lığı'na bağlı Ulusal Ajans tarafından koordine edilmekte ve 
uygulanmaktadır. 

Erasmus Programı bir Avrupa Birliği eğitim programıdır ve Avrupa'da yüksek öğrenirnin kalitesini 
artı rınayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Progranı Avrupa'da yüksek öğrenim kurum ları arasında işbirl iği 
çalışmalarını desteklemektedir. Ortaklıklar ve hareketlilik faaliyetleri Program tarafından fıııansal 
olarak desteklenmektedir. 

Yüksek öğrenim kumın iarı arasındaki işbirliğine ek olarak Erasmus Programı yüksek öğrenim 
kurumları ve iş piyasası arasmdaki işbirliğini de des teklemektedir. Böylece ün ivers iteler iş piyasasının 
i htiyaçlarını karşıtayabi l ir ve mezunlar daha iyi çalışma fırsatları bulabilir. 

Leonardo da V inci Programı, mesleki eğitim ve öğretim a lanında uygulamalı projelere linansal destek 
sağlamaktadır. Teşvikler, bireylere, yurtdışında işle ilgi li eğitiml er vermekten geniş ölçekli işbirliği 
çalışmalanna kadar uzanmaktadır. 

Leonardo da Vinci, mesleki eğitim sektöründe Avrupa'dan çeşitl i ortaklarla çalışma amaçlı 

organizasyonları, en iyi uygulamaların paylaşımııu ve personelin uzınanlığının artırılınasını mümkün 
kılmaktadır. Ayrıca Program, mesleki eğitimi gençler için daha cazip kı lmakta ve insaniann yeni 
beceri, bilgi ve nitelikler kazanmasına yardım ederek Avrupa iş piyasasında rekabetçiliği 

artımıaktadır. 

Programın anahtarı yenilikçi projelerdir. Bu projeler aracılığıyla yenilikçi polit ikalar, kurslar, eğitim 
metotları, materyalleri ve si.lreçleri geliştirilerek ve transfer edilerek eğitim sistemlerinin kalitesinin 
artırılması hedeflenmektedir. 

Bir Leonardo da V inci ortaldığı karşılıklı ilgi içinde işbirliğine gidebilecek mesleki eğitim ve öğretim 
alanında çalışan organizasyonlar arasında küçük ölçekli işbirliği faaliyetleri için bir çcrç.cve 
sunmaktadır. Bu iş birliği sadece MEÖ okıılları veya kunımlarıııı değil iş letmeler, sosyal taraflar ve 
d iğer MEÖ paydaşlarını da içennektedir. Bu 011aklık en az 3 katılımcı ülkeden taraf içermelidir. 

Leonardo da Vinci'deki hareketlilik göz önüne alındığında, öğrenci, stajyer ve çırakların mesleki 
eğitime yerleştiri l mesi ve yaşanı boyu öğrenim in desteklenmesi, gelecekteki iş fırsatiarına hazır olmak 
ve teknolojik değişikl iklere uyum un artırılınası ana tartışma konularıdır. 

Bırndan başka, yenilikçiliğin transleri için yenilikçiliğin desteklenmesi, Avrupa boyutu, transfer 
edilebilirlik, mesleki eğitim sistemlerinin sorunlarını analiz etme ve çözme kalitesi ve değişen 

koşullara uyumu destekleme ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde mesleki yenilikleri destekleme 
diğer önemli konulardır. 

Öte yandan, Avnıpa Birliği'nde eğitim fırsatları, Erasmus ve Leonardo da Vinci gibi AB değişim ve 
hibe progranı ları Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü ve Mesleki Rehberlik Ulusal 



Kaynaklar Merkezi işbirliği ile yönetilen PLOTEUS (Avrupa Alanında Öğrenme Fırsatları Portah) 
aracılığıy la araştırılabilnıektedir. PLOTEUS öğrenci lere, iş arayanlara, anne babalara, rehber 
danışmanlara ve öğretmen iere bilgi bulma ve Avrupa 'da çalışma konusunda yardım etmeyi 
amaçlamaktadır. 

Y~am Boyu Öğrenim ve Gençlik Eylem Programiarına Türk halkının ilgisi Topluluk Program iarına 
katılımın başından beri iyi görünmektedir. Tüm alt-eylemlerde hibe başvıını larınııı sayısı y ıllar 
itibariyle artış eğil imi göstermektedir. 

Ulusal Ajans faydalanıcı kurum ve bireylerle toplam 2926 hibe anlaşması imzalamış ve nihai 
faydalan ıcıların sayısı 43.000'e ulaşmıştır. 

Yaygın öğretime ilişkin en lenıel sorun sistemin oldukça bölünmüş bir yapıda olmas ıdır. Bu nedenle, 
belli bir yılda Türkiye'de gerçekleştirilen y~am boyu öğrenme politika ve faaliyetlerinin ve bu 
faaliyetlerden yaradananiann sayısına i lişkin mevcut durum tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca, 

eğitimin ve verilen serıifıkaların niteliğini izlemek de güçtür. 

Yaşam boyu öğremnc kavramı ile ilgi li olarak gelişme gösterınesi ve siyasi açıdan önem verilmesi 
gereken b~lıca konular; erişilebili rlik ve esneklik, bölgeleştirme, ortaklık ve sunulan hizmetin 
kalitesine i lişkindir. ÖZ-yönlendinneli uzaktan eğitim (e-öğrenme) sağlama yöntemleri, kısıtlı 
kaynaklara sahip geniş bir ü lke için çekici olabilir. Ayrıca, müfredat yenilenmesi ve etkin bir ulusal 
kredi çerçevesi oluşturulması önemlidir. Söz konusu çerçeve, modiilerl ik ve daha kişiselleşti rilmiş bir 
öğrenimi yaşam boyu mümkün kılan yeni bir yeterlilikler sisteminde öğrenim için kredilerin 
toplanması ve transferine yönelik fırsatlar sunmaktadır. Son olarak, etkin bir karşı laştırma, izleme ve 
geliştirme için işlevsel uluslararası karşılaştırma, gösterge ve kıstıısiara sahip olunması son derece 
önemlidir. 

Kapsamlı bir YBÖ stratejisinin hazırlanıp uygulanınasında karşılaşı lan sonuıların üstesinden gelmek 
için, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve ün iversiteler tarafından farklı düzeylerde 
üstlenilen modernleşme ve yenilcşme sürecinin aşağıda göriildiiğii üzere sürdürülmesi, giiçlendirilmesi 
ve genişl eti lmesine ihtiyaç duyulmaktadır: 

Her düzeyde eğitime devamlılığın arttırılması (okul öncesi, ilkokul, genel orta öğrenim, MEÖ 
orta öğrenim ve yüksek öğrenim) 
Eğitim sisteminde reform yaparak farklı eğitim rorleri ve diizeyleri arasında daha iyi bağlantı 
ve yollar kurma ve bu sayede geçişi kolaylaştırına. 

Öğrencilere temel YBÖ becerileri veren yüksek kalitede bir eğitim sistemi sınıma. 
Ulusal Nitelik Çerçevesi'nin kabul edilmesi ve uygulanması. 
Eğitim ve öğretim kunınılan arasındaki bağlantının ve bu kurumların niteliğinin artırılması. 

Türkiye'de YBÖ'nün giiçlcndirilıncsi ve ge liştirilmesi için, 'Öğrenmeye Değer Verilmesi' bir ön 
koşul olarak görülmektedir. Bu öneri, yaygın ve örgüıı öğretimin bel irlenmesi, değerlendirilmesi ve 
tanınmasının yanı sıra resmi sertifıka ve diploınalann transferi ve karş ılıklı tanınmasına 

odaklanmaktadır. Bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık YBÖ sisteminin sağlıklı bir biçimde 
işlemesi için ikinci bir öncelik olarak görülebilir. İşgücü piyasasının yerel ilıtiyaçlanoa yanıt vermek 
üzere, tüm mesleki eğitim ve öğretim veren okullar ile işyerlerinin eğitimi ve öğrencileri bir araya 
getiren etk in yerel öğrenim merkezlerinin geliştirilmesi doğrultusunda birer öğrenim merkezine 
dönüştürülmeleri hususunda teşvik edilmeleri gerekmektedir. Son olarak, eğiticiler ve öğrenciler için 
YBÖ strateji ve uygulanıalarma göre yeni roller (yenilikçi pedagoji) tanıml anıııalıdır. Yaygın ve 
örgün mesleki eğitinı ve öğretirilde MEÖ Avrupa Kıedi Transfer Sistemi'nin kurulması sertifıkalarııı 
tanmması ve böylelikle yaygın ve örgüıı mesleki egitim öğretim kuruluşları arasında yatay ve dikey 
geçişlerin gerç-ekleştirilmesi açısından son derece önemlidir. Türkiye, MYK'nın kurulması ve Ulusal 



Nitelik Sistemi'nin oluşturulması ile bu uygulama için gerekli altyapı ve mevzuatı hazırlamış 

durumdadır, ancak uygulamanın başlatılınası ve sistemin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Yaşam boyu öğrenme, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Nitelik Çerçevesi'nin (NQF) 
geliştirilmesi konuları Ekim 201 I 'de başlayıp Mayıs 2013'e kadar sürecek oları 2007 yılı lPA 1. 
Bileşeoi altındaki MYK'ya aıit UYEP projesi ile ele alınmaktadır. 

2009 yılında TUIK bakanitklar ve bağlı kurumlar, üniversiteler, belediyeler, konfederasyonlar ve 
ticaret birlikleri programlan altında yürütülen yaygın öğrenim faaliyetleri hakkında bilgi almak 
amacıyla bir araştırma başlatmıştır. Bu bilgiler yaşanı boyu öğrenme çerçevesinde yaygın öğrenim 
faaliyetleri düzenleyen MEB ve Diyanet işleri Başkanlığı haricindeki kurumlardan elde edilmektedir. 
Bakanlıklar ve bağlı kurumlar, üniversiteler, belediyeler, konfederasyonlar ve ticaret birliklerinden 
3.37 ı katılımcı kurum bu araştmnaya katkıda bulunmuştur. 

2009 yılında söz konusu kurumlar tarafından ı 9.8 ı 7 kurs düzenlenmiştir. 1.206.406 kursiyer bu 
kurslara kayıt yaptırmış ve 8 1 0.279'u kursları tamamlamıştır. 

Tablo 50: Yaygın Eğitim faaliyetleri, 2009 

Başlayan kurslyer sayısı Tamamlayan kursh•er sayısı 
Ders 

Kurum sayısı Erkek Kadın Toplanı Erkek Kadın Toplanı 

Genel 
Toplam 19 817 528 947 677 459 ı 206 406 403 933 406 346 810 279 
Bakanlıklar 

ve Bağlı 

Kurumlar 6 236 253 OJ 1 100 392 353 403 238 825 95 791 334 616 

Üniversiteler 1415 41 319 34 134 75 453 38 487 31 641 70 128 

Belediyeler ı ı 726 ]93 289 527 126 720 41 5 93 012 266 104 359 ı 16 
Konfederasy 
on veya İşçi 
Sendikaları 420 41 328 15 807 57 135 33 609 12 810 46419 

. . 
Kaynak: TUIK Yaygm Eğıum Fanlıyctlen ArnşLımıası, 2009 

Tablo 51: Eğitim ve öğretim alanlarına (EÖA) göre organize edilen ders lerin sayısı, 2009 
EÖA TOPLAM Bakanlıklar Üniversiteler Belediyeler Konfederasyon 
Programları ve Bağlı ve işçi 

Kurumlar Sendikaları 

TOPLAM 19 817 6 236 ı 435 ı ı 726 420 

Genel 529 204 llS 193 17 
Programlar 
Eğitim 2 297 299 130 ı 852 16 

Beşeri Bilimler 5 862 360 195 5 277 30 
ve Sanat 



Sosyal 4 136 3 041 476 485 134 
Bilimler, 
İşletme ve 
Hukuk 
Fen, 2 458 527 ı o2 ı 789 40 
Matematik ve 
Bilgisayar 
Bilgisi 
Mühendislik, ı 456 29 ı 75 985 ı o5 
lmatat ve 
inşaat 

Tarım ve 89 51 19 18 ı 

Veterinerlik 

Sağlık ve 559 11 8 225 203 13 
Sosyal 
Yardımlaşma 

Hizmetler 243 1 ı 345 98 924 64 

Kaynak: TUTK Yaygın Eğııını Faalıyederı Araşıırınası, 2009 

2.1.1.2.7. Eğitimde BİT 

Öğrencilerin eğitim ve öğretinıde bilgi ve iletiş im teknolojileri potansiyelinden faydalanınası, 
tirsatların arıtınlması ve eğitmenleri n eğitilmesi yönündeki ihtiyaç giderek aciliyet kazanmaktadır. Bu 
gerçek göz önüne alındığında, yaşanı boyu öğrennıedc BiT'den faydalanılması ve öğrenmenin günlük 
öğrenme faaliyetlerine nasıl dahil edileceği meseleleri önemli hale gelecektir. BiT, tercihen 
(öz)değerlendirme araçları ile bağlantılı, eğitim ve meslek bi lgilerini gel iştirecek fırsatlar da 
önermektedir. 

Bugün sekizden fiızla derslik bulunan bütün okullarda BİT sınıfları bulunmaktadır. Milli Eğilim 
Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara ve 28.813 okula As imetrik Sayısal Abone Hattı (ADSL) internet 
erişimi sağlanm ıştır. Böylelikle, ilköğretim öğrencilerinin en az %85'i ve ortaöğretim öğrenci lerinin 
%97'si internetten yarartanır hale gelmiştir. Avrupa Birliği MEDA Temel Eğitime Destek Projesi 
çerçevesinde, özel itina gösterilmesi gereken illerde (Ardahan/ 42 öğretmen; Muş/25 öğretmen ; 
Sakarya/314 öğretmen) toplam 380 öğretmen eğiticileriii eğiticisi olarak eğitilmişlerdir. 

Buna ek olarak, Dünya Bankası tarafindan desteklenen Temel Eğitime Destek Projesi ve Avrupa 
Yatırım Bankası tarafından desteklenen Eğitim Çerçeve Projesi ile Türkiye'de tüm illerde BiT 
sııııflan40 oluşturulmuştur. 

Avrupa Birliği MEDA fonlanyla desteklenen Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında, özel itina 
gösterilmesi gereken illerde (Ardahan'da 41, Muş'ta 25, Sakarya 'da 3 ı 2) toplam 380 öğretmen 
eğiticileriii eğiticisi olarak eğitilmişlerdir. 

Tablo 52 ve 53 karşılaştırmalı bir analiz yapma fırsatı sunarak 2006-2007 ve 20 ll verilerine 
dayanarak cinsiyet ve eğitim düzeyine göre bilgisayar ve internet kullanımındaki değişimi 

göstermektedir. 

40Eiektroo ik girdi, bilgi depolama, geri alma, i ş leme, aktarma ve yayma sağlayan teknoloji içeren sınıflar. 



Tablo 52: Temel Eğitim Projesi kapsamında BIT sınıflarının kumlması 

Dünya Bankası'nın Avrupa Yatırım 
desteklediği Temel Eğitim Bankası 'nın desteklediği 
Projesi ile BiT Sınıflarının Eğitim Çerçeve Projesi ile 
Oluşturulması BiT Sınıflannın 

İBBS Il DÜZEYi Oluşturulması 

Okul BiT Bilgisayar Okul BiT Bilgisayar 
Sayıs ı Sınıfla Sayısı Sayısı Sınıfla Sayısı 

n nın rının 

Sayısı Sayısı 

TRAI Erzurum, 78 84 1578 36 36 864 
Erzincan, Bayburt 

TRA2 Ağrı, Kars, Iğdı r, 71 76 1429 20 20 480 
Ardahan 

TRBI Malatya, Elazığ, 95 127 23 17 45 45 1080 
Bingöl, Tunceli 

TRB2 Van, Muş, Bitlis, 96 11 3 2096 45 45 1080 
Hakkari 

TRC1 Gaziantep, 97 145 26ll 58 58 1392 
Adıyaman, Kilis 

TRC2 Şanlıurfa, 95 155 2765 49 49 11 76 
Diyarbakır 

TRC3 Mardin, Batman, 84 100 1852 49 49 ı 176 
Şırnak, Siirt 

TR63 Hatay, 83 107 1961 74 74 1776 
Kahramanmaraş, 

Osmaniye 

TR72 Kayseri, Sivas, 109 132 2439 97 97 2328 
Yozgat 

TR82 Kastamonu, 71 71 1349 24 24 576 
Çankırı , Sinop 

TR83 Samsun, Tokat, 172 212 3908 64 64 1536 
Çorum, Amasya 

TR90 Trabzon, Ordu, 170 204 3774 56 56 1344 
Giresun, Rize, 
Artvin, 
Gümüşhane 

TOPLAM 1221 1526 28079 617 617 14808 
Kaynak: MEB Pro.ıe Koordınasyon Merkezı-Tedarik BölOmU 
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Tablo 53: Cinsiyet ve eğitim düzeyine göre bilgisayar ve internet kullarunu (%) 

Bilgisayar Internet 
Toplam birey sayısı kullanımı kullanımı 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 
Oi plouıası 

olmayao okur 
yazar 5 940 219 ı 911 064 o 39 1,35 0,18 1,05 
ilkokul 10817801 10 009 931 1,22 4,78 0,34 3,11 

Ortaokul ve orta 
düzeyde meslek 
okulu 2 383 615 4 013 042 16,95 24,03 9,76 18,33 
Lise ve dengi 3 702 986 5 848 094 35,79 45 65 27,14 36,52 
Üniversite/Yüksek 
Lisaosl Doktora ı 382 663 2 169 246 64,85 73,04 57,88 65,67 
Kaynak: ~fEB lsıatisıiklcri, Orgüo 'c Yaygın Oğıetiın (200>·2007) 

Tablo 54: Cinsiyet ve eğitim düzeyine göre bilgisayar ve internet kullanımı (%) 20! ı 

Eğitim Düıeyi 

Oiplomllll olmay .. Ortaokul ve orta Lise ' 't meslek yüksek 
okurı·aıar Ilkokul dUzeı·de meslek okulu okulu Yükı~k O~reaim 

Yıl Toplanı Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam (.rkek Kadın 

2004 0,9 0,7 0,3 2.2 1.8 0,4 24,1 18.1 6,0 31,8 26.2 11,7 69,7 
2005 1,3 0,4 4.8 1.2 24,0 16,9 45,6 35,8 
10!n ı. o 3,1 OJ 8,0 10,6 5,3 37,9 42,8 30,1 64,6 71,5 54,2 84,4 

2008 25 7,1 1,2 11 ,5 16,4 7,1 44,0 48,3 383 67,3 72.4 60.2 87.2 
2009 2,6 7,0 1,3 12,8 16,3 9,3 55,3 61,1 47,1 72.4 77.5 64,6 88,5 
2010 3,4 9,8 1,6 15.3 20.3 10,6 56,6 62,5 48,5 71.8 74.3 68,2 90,4 

2011 3,3 1,8 19 17,2 21,7 12 9 60,2 66,1 52,6 75 6 77.8 72,6 92,3 
20()1 0,7 0,5 0,2 1,3 1,1 0,2 17,6 14,0 3,6 29,8 21,6 8,3 60,1 

2005 1.0 0.2 3.1 0.3 18.3 9.8 36.5 27.1 
ıoın 0,8 2,6 0,2 6,4 9,0 3,9 31,3 36,4 23,3 59,8 66,8 49,1 82.7 
2008 2,1 6,5 0,8 9,8 14,0 5.9 41,1 45,2 35,6 64,4 69,7 57,0 86,6 

2009 ı, ı 5,6 1,1 ll, l [4,5 7,7 52,4 58.6 43,5 70.6 76.0 62,4 87,7 

lOtO 2,8 8,1 u 14,0 18,7 9,6 54,0 59,7 46,2 69,9 72.1 66,6 89,6 

2011 2.8 6,8 1.6 15.7 20,0 [[,5 57,7 63,8 49.7 73.3 75.6 70.2 91.0 

Kaynak: TUIK, Evlerde l'e Direysel Olıuak DlT Kullanımının Soııuçla.rı, 2004-201 1 

Tablo 54'ten görülebileceği gibi, eğitim seviyesi yükseldikçe bilgisayar ve internet kullanıcılarının 

yüzdesi de arımaktadır. Ayrıca, her eğirim seviyesinde kadın ve erkekler arasında bilgisayar ve 
intemel kullaııımı açısından farklılıklar gözlemlenmektedir. 

43,5 26.2 
73,0 64,9 
85,7 82,4 

88.3 85,5 
89,8 86,7 
90,8 89,9 
92,R 91,4 
37,4 22,6 

65,7 57,9 

83,9 80,7 

87,6 85,1 

89,0 85,8 
90,1 88,8 

91.5 _..2Q:L 



Bundan başka, internet ve bilgisayar kullanımı yıllar itibariyle artış göstermektedir. Örneğin, kadın 
üniversite mezunlan arasında BiT kullanıını 2004 yılında %22,6'dan 2011 yılında %90,3'e çıkmıştır. 

Okulların çoğunda internet erişimi olmasına karşın, öğrenci ve öğretmenierin BiT kaynaklarından 
yararlanma becerilerini arttıracak faaliyetlerin genişletilmesi gerekmektedir. MEB tarafindan örgiin ve 
yaygm eğitim kurumlannda bilgisayar becerilerini arttırmak üzere mUfredata bilgisayar okuryazartığı 
dersleri sağlanmaktadı r. Halk Eğitim Merkezleri'nde de bi lgisayar dersleri verilmekte; ancak bazı 
merkezler donanım eksikliği ve nite likli eğitmen açığı nedeniyle talebi karşılayamamaktadır. Öğrenci 
ve öğretmenierin BiT kaynaklarını kullanıınmı desteklemek üzere MEB tarafından uygulanarı pek çok 
proje ve faaliyet bulunmaktadır. Örneğin, 'Eğitimde Microsoft İşbirliği' öğretmenierin bilgisayar 
becerilerini artıırınaya yönelik bir uzaktan öğrenim progranııdır. 2006 yıl ı itibarıyla, bu kurslan 
tamamlayan 263.420 öğretmene sertifıka veri l miştir. 2006 yı lında, 30.000'den fazla öğretmene ve 
1800 öğrenciye 'lntel Gelecek için Eğitim Projesi' kapsaınında BiT kullanımı eğitimi verilmiştir. 

MEB' in yapıcı yaklaşımı doğrultusunda, okullar BİT sınıflarını internet kafe olarak kullanabilınekte 
ve buradan para kazanabilmektedir. MEB, öğrencileri ve halkı yasadışı internet kafelerden uzak 
tutmayı ve okııliann BiT sınıflarını çekici hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ancak, BİT sınıflarının 
etkin bir şekilde kullao ı ldığı:nı iddia etmek kolay değildir. 

EFT (Avrupa Eği tim Vakfı)'n in desteği ile AB ülkelerinde kullanıında olan l'vfEÖ'deli öğretmen ve 
eğitmenlerin yetiştirilmesine yönelik Eğiticilerin Eğitimi Ağı (TT) Türkiye'de de kımılrnuştur. Söz 
konusu oluşum, eğitim alanındaki öğretmen ve eğiticilerin yetiştiril mesi konusunda, önemli aktör ve 
karar alıcıların iyi uygulama örnekleri, bilgi ve uzmanlıklarını paylaşabilecekleri bir Avrupa forum u 
niteliğindedir. Bu amaçla hazırlanan web sitesine 'www.ınete.meb.gov.rr' adresinden ulaşılabilir. 
MEB tüm sınav hizmetlerini e-dönüşüm projesi bağlamında uygulamaktadır. Bu projenin hedef kitlesi 
MEB 'e bağlı ilk ve orta öğretim kurunılan na devam eden öğrencileri, öğretmenleri, Bakanlık merkez 
teşkilatı na bağlı müdür ve personeli ve tüm vatandaşları kapsar. 

Bilgi Portalma Erişim Projesi, MEB ve Microsoft arasında imzalanan 'Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı okullarda Bilgi ve Iletişim Teknolojileri' nin Geliştirilmesi ProtokolU' çerçevesinde 
hazırlan mıştır ve 120 pilot okulda uygulanmaktadır. Bu porıalda, öğrenci, öğretmen, yönetici ve 
ailelerin kullanımına yönelik kullarııcı hizmetlerine erişilebilmektedir. Aileler bu hizmeti kullanarak 
çocuklarının tüın yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını ve öğretınenleriıı yorumlarıııı öğrenebilecektir. 
Ayrıca e-kütüphane, haberler, örnek araştırmalar ve ilgili bağlantılar sürekli glıncellenen portalda yer 
alacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı 17 il içerisinde 52 pilot okulda Eğitimde FATİH Projesi 'ni başlatmıştır. Bu 
kapsamda 21. Yüzyı lda daha iyi ve etkileşi mli öğrenme fırsatları sağlama amacıyla 12.800 tabJet 
bilgisayar öğrencilere teslim edilecektir. Fatih Projesi eğitimde eşit fırsatlar oluşturma ve öğrenme
öğretme süreçlerinde BiT araçlarının etkin kullanıını için okııllarda teknolojinin geliştirilmesi ve bu 
amaçla okulöncesi, ilk ve orta öğretimi kapsayan 620.000 okula tabJet ve LCD Akıllı Tahtalar 
sağlayarak daha iy i araçlar kı.ıllanılmasını amaçlamaktadır. Öğrenme-öğretme sürecinde sınıflara 
yerleştiri len BiT doııanıınmııı etkili kullammını sağlamak amacıy la öğretmenler için hizmet içi 
eğitimler düzenlenecektir. Bu slırece göre mevcut öğretim programları BiT destekli eğitime uyumlu 
hale getirilerek eğitici e-içerikler oluşturulacaktır. Bu çerçevede, FA TİB Projesi aşağıda sıralı 5 farklı 
bileşenden oluşmaktadır: 

Donan ım ve Yazıl ım Altyapısını Sağlanınası 

Eğitici e- içeriğin Sağlanması ve Yönetimi 

Öğretim Programlarında Etkin BiT Kullanımı 



• ögreıınenler için Hizmetiçi E~itim 

• Bilinçli, Güvenilir, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BiT Kullanımı 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen FATiH Projesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafmdan da desteklenmektedir. 5 yı l içinde FATİH Projesinin tamamlanmış o lacağı 
pl an lanmaktadır. 

2.1.1.2.8. Eğitimde Kalite 

Avrupa Kalite Güvence Referans Çerçevesi mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin 
gel işi mini desteklemek ve izlemek amacıyla üye devletlerdeki olontelere yardım eden yeni bir 
ba,5vuru aracı dı r. 

Kalite güvencesi özell ikle etkinliği iyi l eştirerek eğitim sistemlerini modemize etmek amacıyla 
sistematik bir yaklaşım olarak kullanılabilir. Bundan dolayı, MEÖ alanında her politika 
girişiminin temelin i ol uşturmalıdır. 

Üye devletler bu aracı gönüllük bağlamında geliştirmeye ve kullanmaya davet edilir. Referans 
çerçevenin ana kullanıcıları MEÖ'nün kal itesini korumak ve gelişti rmekten sorumlu kamu ve 
özel yapı lar ile ulusal ve bölgesel otoriteler olacaktır. 

AB üyesi ülkeler tarafından 2009 Haziranında kabul edilen Avrupa Kalite Güvence Referans 
Çerçevesi politikaya yön veren ler için referans bir araçtır. Hedef belirleme ve planlama, 
uygulama, değerlendirme ve gözden geçimıe olmak üzere dört aşamalı bir kalite döngüsüne 
dayanır. Ulusal hükümetlerin bağımsızlığını göz önünde bulundurur ve kalite güvencesiyle 
ilişki li kamu otoriteleri ve diğer yapılar tarafından kul lanı lan gönüllüğe dayalı bir sistemdir. 

Üye ülkeler çcrçcveyi kullanmaya ve 20 ll yılı ortalarından itibaren tüm ilgili paydaşları 
içererek kalite güvence sistemlerini iyileştirmeye yönelik ulusal bir yaklaşım geliştirmeye 
teşvik edilmektedir. Bu yaklaşım, ilgi li Avrupa düzeyinde ağa aktif katılını ile beraber kal ite 
güvencesi için ulusal referans noktaları kurulmasın ı içermelidir. 

Türkiye'de teknik ve mesleki eğitimin içerik ve kalitesini geliştimıek ve Avrupa Kal ite 
Güvence Referans Çerçevesi ile uyumunu sağlamak MEÖ'nün kalitesi açısından önemli 
konulardır. Bunları sağlamak için meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve meslek eğitim 
merkezleri (çı ra.klığı içeren örgün ve yaygm) desteklenmelidir. 

Farklı uluslararası öğrenci değerlendirme raporları, Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesine 
i lişkin hayal kırıklığı yaratan sonuçlar ortaya koymaktadır. Türkiye, okuryazarlık oranını 
ölçen PIRLS'a (Uluslararası Okwna Becerileri Araştırması) 2003 yılında ilkokul dördüncü 
sınıf seviyesinde kat.ılınıştır. PlRLS sonuçlarına göre, 2001 yılında, Türk öğrenciler okuma 
becerileri alanında 448 ve bilgi edinme amaçlı okumalar alanında 452 puan alarak u l uslararası 

ortalaınaların ve AB ortalamasının altında kalmışlardır. Türkiye 2006 yılında yapılan yeni 
çalışmaya ise katı l maınıştır. 

Türkiye, ayrıca OECD tarafindan yürütülen Uluslamrası Öğrenci Değerlendirmesi Progranu 
(PISA) çerçevesinde, 2002- 2003 dönemini kapsayan İkinci Dönem PlSA çalışmalarına 



katılmıştır. 2003 yılı PlSA Projesi sonuçlarına göre, Türkiye ınateınatikte 423, edebiyatta 441 
ve fende 434 puanla son sıralarda yer almaktadır. 2009 yılı PISA Projesi sonuçlan ise 
Türkiye'nin genel okı.ırna alanında 464, matematikte 445 ve fende 454 puan alarak OECD 
iilkeleri arasında 32. sırada yer ald ığını göstennektedir. Genel okı.ımada 493, ınateınatikte 496 
ve fende 501 puan ile Türkiye istatistiksel olarak OECD ortalarnasıııın hayli altmda yer 
almaktad ır. Diğer taraftan, Türk öğrencilerin %30'u temel beceri düzeyinin altmda yer alırken 
sadece %1 'i üstün bir başarı göstermiştir. Bu ortalaınalarla, Türkiye PlSA Çalışması'na 

katılan AB ülkelerinin geris inde kalmıştır. Bunun yanı sıra, söz konusu araştıonanın göze 
çarpan sonuçlarından biri de öğrencilerin perfonnansının okul türlerine göre farklılık 

göstennesidir. Araştırınaya ait rakamlar, Türk eğitim sisteminde, okullar arasında başarı 
düzeyleri açısından görülen farklılıkların azaltılmasına önem verilmesi gerektiğini 

göstermektedir. Bu bağlamda, özellikle genel orta öğretim ve mesleki eğitim veren okııliara 
devarn eden öğrencilerin başarılarını artırmak üzere bu okullara daha fazla kaynak 
aynlmasıııa ihtiyaç duyulmaktadır. 

Müfredatın güncelleşt irilıneınesi, yerel piyasaların ve işgücü piyasa larının ihti yaçlarına yanıt 
vermemesi, öğretmenieri n yetersizliği, özellikle kırsal kesimde okulların ve okul araç 
gereçlerinin dunımu, mesleki yönlendirme ve rehberlik hizmetlerinin eksikliği ve okııliara 
tabsis edilen bütçenin yetersizliği eğitimin kalitesine ilişkin temel sorunları oluşturmaktadır. 

İlk ve orta öğretimde müfredatın giincelleştirilmesi çalışınaları devam etmektedir. 2005-2006 
eğitim öğretim yılında, yeni ilköğretim müfredatı ülke çapında uygulamaya konulmuş ve 
230.000 öğretmen hizmet içi eğitime katılmış, orta öğrenim müfi'edatı için pilot ça lışınalara 

da başlamuıştır. Programların bölgesel ihtiyaçları karşılaması, yaşam boyu öğrenme alanında 
farkıııdalığııı artırılması ve kiş i lere yaşam becerileri kazaadımıası amaçlanmı ştır. Bunun yanı 

sıra müfredat değiş iklikl erinin değerlendirilmesi, öğretmenierin bu deği ş iklikler 

doğrultusunda eğitilmesi ve söz konusu değişikliklerin güncelleştiri lmes i çal ı şmalannın 

sistemli hale getiri lmesi gerekmektedir. Kalite güvence sisteminin geliştirilmesine yönetik 
çalışmalar ise halihazırda devam etmektedir. 

Müfredata ilişkin sorunların yaııı sıra, öğ:retmen sayıs ı ve dağılımı açısından da sonınlar 
yaşamnaktadır. 2005-2006 eğitim öğretim yıllarında, öğretmen başına düşen öğrenci sayısına 

bakıldığında, başta TRB2, TRC3 ve TRC2 olmak üzere, bazı 12 İBBS II bölgelerinde 
ilköğretimde hizmet veren öğretmen sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. 

Tablo 55: Öncelik I Bölgelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, 2005 
YIL SEVIYE 1 IBBS II SEVİYESI İlköğretim Genel Orta Mesleki 

ll Eğitim Orta 
KOD Eğitim 

2005 TRAI Erzunıın, Erzincan, Bayburt 24 19 12 
2005 TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 36 25 13 
2005 TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 23 18 10 
2005 TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 40 27 18 
2005 TRCI Gaziantep, Adıyaman, Kilis 31 22 14 
2005 TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 39 27 14 
200S TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 40 31 19 

Hatay, Kahraınarunaraş, 
26 19 14 

2005 TR63 Osmaniye 



2005 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 24 18 12 
2005 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 19 14 10 
2005 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 22 16 12 
2005 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 

21 16 13 Artvin, Gümüşhane 
Kaynak: TUIK 

Tablo 56: 26 JBBS H Bölgesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, 20 ı O 
' 

YIL SEViYE iBBS Il SEViYESi ttköğretim Genel Orta Mesleki 
ll Eğitim Orta 
KOD Eğitim 

2010 TR TÜRKiYE 21 18 18 
2010 TRIO istanbul 27 21 25 
2010 TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 20 IS 18 
20 10 TR22 Balıkesir, Çanakkale 16 14 14 
2010 TR31 İzm ir 18 16 17 
2010 TR32 Aydın, Denizli, Muğla 17 14 ıs 

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, 
17 14 17 

2010 TR33 Uşak 

2010 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 20 16 17 
Kocaeli, Sakarya, Düz ce, Bolu, 

20 18 19 2010 TR42 Yalova 
2010 TR51 Ankara 19 16 14 
2010 TR52 Konya, Karaman 19 17 17 
2010 TR6 1 Antalya, Isparta, Burdur 18 16 16 
2010 TR62 Adana, Mersin 21 19 17 
2010 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 21 19 20 

K ırıkkale, Aksaray, Niğde, 
17 14 ıs 

2010 TR71 Nevşehir, Kırşehir 

2010 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 19 17 16 
2010 msı Zonguldak, Karabük, Bartın 17 13 15 
2010 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 16 13 13 
2010 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 17 ıs 16 

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 
16 14 16 2010 TR90 Artvin, Gümüşhane 

2010 TRAI Erzurum,. Enincan, Bayburt 17 16 16 
2010 TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 23 24 18 
2010 TRBI Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 18 17 15 
2010 TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 26 ıs 20 
2010 TRCI Gaziantep, Adıyamaıı, J(jlis 25 25 20 
2010 TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 29 29 21 
2010 TRC3 Mardin, Batman, Şırnak Siirt 25 28 20 

Eğitimin niteliği açısından karşılaşılan fıziksel kapasite de önemli bir sorun teşkil etmektedir. 
Binalann yetersizliği, öğrenci sayısına oranla küçük olmaları, yeterli sayıda sınıf ve 
laboratuvar olmaması verilen eğitimin kalitesini genel itibarıyla olumsuz etkilemektedir.: 



T bt 57 r k. 'd k. kul ·· • a o ur ıye e ı o , ogretmen, ogrencı sayısı, 2006 2007 -
EGİTİM YILI EGİTİM SEViYESi Okul Öğretmen Sayısı Öğrenci 

Sayısı Sayısı 

2006-2007 Okul öncesi eğitim 20 675 24 775 640 849 
2006-2007 İlköğretim 34 656 402 829 10 846 930 
2006-2007 Genel Lise 3 609 103 389 2142218 
2006-2007 Mesleki ve Teknik Okul 4 244 84276 ı 244 499 

. . Kaynak: MEB lstatısıiklerı, 2006-2007 

Tablo 58: Türkiye'deki okul, öğretmen, öğrenci sayısı, 2010-2011 

EGİTİM YJLI EGiTiM SEViYESi Okul Öğretmen Öğrenci 
Sayısı Sayısı Sayısı 

2010-2011 Okul öncesi eğitim 27 606 48 330 ı 115 818 
2010-2011 İlkMretim 32 797 503 328 lO 981 100 
2010-20 11 Genel Lise 4102 11 8 378 2 676 123 
2010-20 11 Mesleki ve Teknik Okul 5 179 104 327 2 072 487 .. 
Kaynak: MEB lstıııısııklerı, 20 ı ı 

Fiziksel kapasite sorununun önemli göstergelerinden biri, derslik başına düşen öğrenci 

sayısıdır. Öncelik 1 Bölgelerinde derslik baş ı na düşen öğrenci sayısı, TRC2, TRC1 ve TRC3 
bölgelerinde ilk ve orta öğretinıde en yüksek seviyededir. Öncelik l Bölgelerinde ilköğret im , 
genel ve mesleki orta öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayıs ı aşağıdaki gibidir: 

Tablo 59: Öncelik I Bölgelerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı, 2005-2006 

~~VİYE İBBS H SEViYESi 
II Mesleki ve 
KOD İlköğretim 

Genel Orta 
Teknik Orta 

Eğitim 
Eğitim 

TRAI Erzurum, Erzincan, Bayburt 27 28 20 
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 34 36 20 
TRBI Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 31 39 21 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 44 44 28 
TRCI Gaziantep, Adıyaman , Kilis 46 47 27 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbak ı r 57 51 23 
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 46 49 23 

Hatay, Kahramanmaraş, 
37 37 27 

TR63 Osmaniye 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 27 33 22 
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 20 23 19 
TR83 Samsun, Tokat, Çoruın, Amasya 26 32 26 
TR90 Trabzon, Ordu. Giresun, Rize, 24 28 22 

Artvin, Gümüşhane 
.. . 

Kaynak: TUIK Isıatıstıklen, 2005-2006 



T bl 60 26IBBSs··ı . d d l'kb a o o gesııı e ers ı aşına d" uşen ogrencı sayıs ı, 2010 201 - ı 

SEVIYE İBBS llSEViYESi 
Mesleki II ve 

KOD bköğretim 
Genel Orta Teknik 
Eğitim Orta 

Eğitim 

TR Türkiye 31 31 38 
TRIO İsta nbu l 45 35 51 
TR21 Tekirdağ, Edinıe, Kırklareli 24 23 37 
TR22 Balıkesir Çanakkale 22 25 31 

TR3 1 İzmir 31 30 45 
TR32 Aydın Denizli Muğla 22 24 34 

Manisa, Alyonkarahisar, 
22 23 31 

TR33 Kütahya, Uşak 

TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 32 28 41 

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 
26 27 39 TR42 Yalova 

TR5 1 Ankara 35 32 39 

TR52 Konya Karaman 27 26 39 
TR61 Antalya, isparta, Burdur 24 29 31 
TR62 Adana, Mersin 34 34 42 

Hatay, Kahramanmaraş, 
33 35 44 

TR63 Osmaniye 
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, 

23 31 
TR7 1 Nevşehir, Kırşehir 21 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 24 28 31 
TR82 Kastamonu, Çan kın,Sinop 23 22 32 
TR83 Samsun, Tokat, Oırum, Amasya 23 26 36 

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 
21 23 28 

TR90 Artvin, Gümüshane 
TRAI Erzurum, Erzincan, Bayburt 24 23 30 
TRA2 Ağrı Kars, Iğdır, Ardahan 32 34 32 
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 27 30 36 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 39 39 32 
TRCI Gaziantep, Adıyaman, Kil is 41 47 40 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 49 50 36 
TRC3 Mardin, Batman, Ş ı rnak, Siirt 40 44 36 

Kaynak: MEB lsuıııstıklerı, 201 1 

2.1.1.2.9. Eğitim Harcamaları 

2001-2005 döneminde, GSYİH içerisinde eğitime ayrılan kamu harcamalannın payı %2.9' 
dan %4.2'ye ytikselmiştir. 2002 Türkiye Eğitim Harcamaları Araştırması sonuçlarına göre, 
öğrenci başına ortalama eği tim harcanıas ı okul öncesinde 181 €, ilkokulda 517€, genel orta 



öğrenimde 1,018€, mesleki orta öğrenimde 1,403€ ve yüksek öğrenimde 2,385€ olarak 
gcrçcklcşmiştir47 . Ayrıca, eği tim harcamaların ı n %62,7'si merkezi hükümet, %34,6'sı hane 
halkları tarafindan karşılanmaktadır. TUIK, 2002'den bu yana berhangi bir çalışma 

yürütmemiştir. 

Türkiye'de eğitime ayrıian kamu harcamaları toplam harcama ların yalnızca %60'ını 

oluşturmaktadır, bu oran Avnıpa ülkeleri ortalamalarınlll altındadır. Ülkenin %30,7'sini 0-15 
yaş grubunun oluşturduğu genç bir nüfusa sahip olduğu dikkate aluıırsa, bu dunımun ciddi bir 
sorun teşkil ettiği açıktır. 

2002 yılında hizmet sunucuları açıs ından eğitim harcama ları in celendiğinde, bu harcamaların 
büyük bir kısmının örgün eğitime tahsis ed ildiği görülmektedir. Yaygın eğitim ve araştırma 
geliştirme faaliyetlerine ayrılan oran ise düşük kalmaktadır. 

Tablo 61: Eğitinl harcamaların m dağılımı 

Hizmet sunuculan 
Toplam 
Örgiin Eğitim 
Yaygın Eğitim 

Hizmet içi 
Mali servis 
Özel okul sını fları 
Araştırma ve Geliştirme 

(%) 

Orta öğrenim mezunu ve üniversite sınavına hazırlanan 

100,00 
92,69 
1,86 
0,22 
0,52 
3,09 
0,24 
1,38 

Kaynak: TUIK 

T bl 62 a o :Ma ı ki ayna .. h ara göre eğıtım areama arının mı ı ~ ı arı ve (ağı ımı, 2002 

Finansman kavnak.ları Toplam harcama miktarı 

Toplam 20.155. 207. 668. 725.300 
Merkezi Hükümet 13.062.138.408.263.000 
Yerel Yönetimler 141.042.192.628.948 
Özel ve tüzel kişiler ve kuruluşlar 313.006.080.551.370 
Hane halkları 6.620.064.983.244.140 
Uluslararası Kaynaklar 18.956.004.037.845 
Kaynak: TUIK, 2002 

(%) 

100.00 
64,81 
0,70 
1,55 
32,85 
0,09 

Eğitim harcamaları istatistiklerine, hizmet sunucularının ve mali kaynakların eğitim 
harcamalarının miktar ve dağılımını içeren toplam eğitim harcaınaları dahildir. 

Tablo 63: Hizmet sağlayıcılara göre harcamaların miktarı ve dağılımı, 2002 
Hizmet Sunuculan Harcama (%) 

Miktan (Milyon 
TL) 

Toplam 20 155 207 669 100 00 

41 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kuru omnı (2002): 1 € = 1.4366 



Örgtin Eğitim 
Yaygın Eğitim 

Meslek içi Eğitim 
Mali Hizmetler 
Özel Eğitim Merkezleri 
Araştırma ve Gelişt inne Harcamalan 
Yüksek okul mezunları ve üniversiteye hazırlananlar 

18 682 430 396 
373 953 093 
43 971 612 
105 067 038 
623 191 660 
49182 221 
277 41 ı 649 

92,69 
1,86 
0,22 
0,52 
3,09 
0,24 
ı 38 

Not: Yaygın eğitime açık eğitim i lköğretim okulları, liseler ve açık öğretim fakü ltelerinin yer 
al d ı ğı açık öğretim dahildir. 

2.1.1.3. Yoksulluk ve Sosyal Oışlanmay l a Mücadele 

2.1.1.3.1. Yoksulluk ve Gelir Dağıl ınu 

2010, Avrupa Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmayla Mücadele Yliıydı. 2010 Avrupa Yılı web sayfasına42 

göre temel amaçlar, ''bu konularda toplumun farkındalığuıın artm/ması ile yoksulluk ve sosyal 
dışlanmayla mücadelede AB ve Oye Ülkelerin siyasi taahhütlerinin yenilenmesidir. 2010 yılının yön 
giisterici ilkesi yuksulluk ve sosyal dı.şlanmaya yaşamak zorunda olan insanlarm beklentilerine kulak 
verilmesi ve film Avrupa vatandaşları ile diğer paydaşların bu önemli hususlarda duyarlılık 
göstermesidir''. 

EUROSTAT'a göre, AB 27'de, yoksulluk tehdidi altında olan iıısanların sayısı 2010 yılında 
J 15.790.000 olup bu rakarn toplam nüfusun %23.5' ioe tekabül etmektedir. "Avrupa 2020 strotejisi, en 
az 20 ;'v/ilvon insam yoksulluk ve sosyal dışlanma tehdidinden çıkarmayı amaç/ayarak ve özellikle 
yoksulluğun azaltılması yoluyla sosyal içenneyi teşvik eımektedir. Bu gösterge, yoksulluk riski altmda 
olan veya ciddi maddi yokluk içerisindeki veya çuk dürük iş yükiine sahip nıeskenlerde yaşayan 
insanlarm toplamını esas almaktadır. Kişiler. birçok alt-göstergede yeralsalar dahi bir kere 
sayilmış/ardır." 

İnsanların hayat standartlan ve yoksulluk, yoksunluk ile sosyal dışlanmaya olan bassasiyetleri genel 
olarak ulaşabildikleri gel ir ile ölçülmektedir fakat fakir olmanın sadece yeterli paraya sahip olmamak 
anlaınıııa gelmediğine yönelik genel bir kaııı bulunmaktadır. Daha genel anlamda, örnek olarak AB 
tarafından Kabul gören yoksulluk tanımında da belirtildiği (!zere- minimum yaşam tarzı ile ait olunan 
topluma katılımların ı ınüııılçün kılan kaynaklara erişim eksikl iğidir. K ısacas ı , yoksulluk sadece düşük 
gelirle ilgili değil , aynı zamandayoksunlukla da ilgilidir. Maddi yoksunluk oranı, Avrupa Birliği'nin 
Gelir ve Yaşam Şartlarıııa yönelik İstatistiklerinde yer alan bir gösterge olup çoğu insan tarafından 
arzu edilen veya en azından uygun bir yaşaıııııı idamesi için gerekli olan öğeleri karşı layabilmek 

yönündeki yetersizlik an lamına gelnıek'ted i r. 

Avnıpa 2020 Stratejisinde belirtildiği üzere, "maddi yoksunluk" OECD tarafindan "belirli bir zanıaııda 
bir topluma özgü olan ve bunlara i lişkin insan ların tercihlerinden bağımsız olarak söz konusu tiiketiın 
ınallarını karşılamak açı s ından bireylerin veya hanehalklarının yetersizl iği" olarak tanımlanmıştır. 
AB'nin bir diğer kapsamlı tanıını ise şöyledir: "Maddi yoksunluk ekonomik gerilim ve dayanıkla ilgili 
göstergeleri de içermektedir. Ciddi olarak maddi yoksunluk içerisindeki insanlar kaynak yetersizliği 
nedeniyle yaşam şartları ciddi olarak kısıtlanan kişilerdir ve aşağıdak i 9 yoksunluk göstergesinden en 
az 4'ünU karşılayamayanlar<!ır: i) kira ve faturalar, ii) evi uygun sıcaklıkta tuıabilme, iii) beklenmeyen 
giderleri karş ılayabii me, iv) iki günde bir et, balık ya da protein dengi gıda tüketebil me, v) evden uzak 
bir hafta tati l, vi) bir araba, vii) bir çamaş ır makinesi, vii i) bir renkli TV, veya ix) bir telefon. Çok 

42bııp://ec .europa.eu/em ploymenı_ social/20 1 Oagai nstpoverty/abouı/indeı<_ en. hıın 



diişiik iş yoğunluğuna sahip hanelerde yaşayan insanlar, hanede yaşayan yetişkin lerin ( 18-59) bir 
önceki yıl boyunca sahip oldukları iş potansiyelinin %20'sindeıı azını kullandığı hanelerde yaşayan 0-
59 yaş aralığındakilerd ir. 

Yoksulluk, sosyal dışlanma ve maddi yoksunluk Türkiye için ciddi meselelerdir. Gelir dağılımına 
ilişkin eşitsizl ikleri ortaya koyan bir değer olan gini katsayısının azalan bir eğilim göstermesine 
rağmen, gelir dağılımı eşitsizl iği en önemli sorun larından biridir. 1994 ve 2002 yılları arasında ki 
değerler bi linmemesine rağmen, 1994'te 0.49 olan Gini katsayıs ı, 2002'de 0.44'e düşmüştür ve bu 
düşme eğilimi sonra da sürmüştür. 2001 'den sonra makro ekonomik istikrar sağlanm ıştır; enflasyon 
oranında düşme eği l imi, düşiik gelirli gruplara sağlanan sosyal transferierin artan oranı ve özell ikle 
eğitim ve sağlık gibi sektörel pol itika lardaki ge lişmeler, bu ilerlemenin nedenleri olarak gösterilebi lir. 
Daha az gelir dağılımı eşitsizliğini yansıtan Giııi katsayısında düşme eğilimi olmasına rağmen, 

Türkiye'de ki gelir dağılımı AB'den daha çok eşitsizd ir. 

Tablo 64: % 20'1ik. payiara göre harcanabilir eelicin dağılımı,2002-2005 
2002 2003 2004 2005 

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 
ı. %20 5.3 6.0 6.0 6.1 
2. %20 9.8 10.3 10.7 l l.! 
3. %20 14.0 14.5 15.2 15.8 
4. %20 20.8 20.9 21.9 22.6 
5. %20 50.1 48.3 46.2 44.4 
G iııi Katsayısı 0.44 0.42 OAO 0.38 
Kaynak: rUTK Hanehalkı Bull"' Ankellerı 

TÜİK Hanehalkı Bütçe Anıketlerine göre, 2009'a kadar Gini katsayısı azalan bir eği liıne sahipti. 
Katsayı, 2008'de 0.40 iken kriz soorasında artmaya başlamış ve 2009'da 0.41 'e ulaşmıştır. TÜ İK' in 
2006-20 10 Gelir ve Yaşam Koşulları Anketine göre ise Gini katsayısı %0.2 düşmüştilr. TOrkiye'deki 
Gioi katsayısı (hanehalkı harcanabilir gelir ile denkleştirildiğinde), kırsal ve kentsel alanlarda 201 O 
ydmda sırasıy la 0.38, 0.40 ve 0.37'ydi. Yüzde oranı analizine göre, hanehalkı harcanabil ir gelirle 
deııkleştir ilıniş yüzdelik di liın iere göre yı l lık denkleştirilmiş hanehalkı harcanabilir gelir dağılıın ı 
bazında, 2006 ile 2010 yıllan arasında ilk %20'1ik grubun gelirdeki payı %5.1 'den %5.8'e 
yüksel irken, son %20'1ik grubun payı da %48.4 'den %46.6'ya geri l eıniştir43. 

Tablo 65: Denkleştirilnıiş hane halkı harcanabilir gelir doğru ltusunda sıralanmış yüzdelik dilimiere 
göre yıllık denklcştiri lnıiş harcanabi lir gelir dağılımı, 2006-2010 

Dilimler 
Tiirkiye Kentsel Kırsal 

2006 2010 2006 2010 2006 
Toplanı 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1""20 %44 5.1 5.8 5.5. 6.3 5.6 
2'"'20 % 9.9 10.6 10.3 10.6 10.2 
3üocii 20% 14.8 15.3 15.0 15.3 15.3 
4onco 20% 21.9 21.9 21.8 21.6 22.6 
Son 20 %~5 48.4 46.4 47.5 45.7 46.3 
Cini 

0.42 0.40 0.41 0.38 0.40 
Katsayısı 

, ' Kaynak: TUTK, Gelır Oaj\ılımı Araşı ırması, 2010 

' 1Bireyler, denkleştiritmiş hanehalk ı harcanabilir gelirlerine göre en düşükten en yükseğe doğrıı sıratanıp 5kısına 
oolünduğtinde. <O altıaki grup "ilk dilim". on Üsllekj grup da "son \lj[jm" olarak tanımJanmışıır. 
" Toplam gelirde en di*lik payı alan grup. 
' -'Toplam gel irdc en yilksek payı al an grup. 

2010 
100.0 
6.2 
l l. O 
15.7 
22.8 
44.3 

0.37 



Türkiye'de, toplam gelir üzerinde en büyük paya %43.72'lik oraıııyla maaş-ücret gelirleri sahiptir. 
Sosyal transferierin payı %20.5 iken girişimc iliğe ai t gelirl erin payı %20.2'dir. toplam gelir üzerinde 
en büyük paya sahip grubun payı20 10 yılında %46.4 iken en düşük paya sahip grubunki %5.8'di. Bu 
bağlamda, 5"d %20'1ik grubun toplam gelir üzerindeki payı, ı nd %20'lik grubun payından 8 kat daha 
fazladır. 

Tablo 66: Yüzdelik dilimiere oöre harcanabil ir gelirin dağıhmt, 2006-201 O 

Dilimler 
Türki e Kentsel Kırsa l 

2006 2009 2010 2006 2009 2010 2006 2009 2010 
Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1"';20 %46 5.l 5.6 5.8 5.5. 6.0 6.3 5.6 6.1 6.2 
2"'i 20% 9.9 10.3 10.6 10.3 10.7 11.0 102 10.9 ı ı. o 
3""cü 20% 14.8 15. ı 15.3 15.0 15.0 ı 5.3 15.3 15.9 15.7 
4""'" 20% 21.9 21.5 21.9 21.8 21.1 21.6 22.6 23.1 22.8 
Son 20%47 48.4 47.6 46.4 47.5 47.3 45.7 46.3 44.0 44.3 
Gini Katsayısı 0.428 0,415 0.402 0.415 0.405 0.389 0.406 0.3110 0.379 
S80/S20 9.5 8.5 8.0 8.6 7.9 7.3 8.3 7.2 7.1 

2009 yılında; en yüksek gelire sahip %20'lik nüfusun sahip olduğu eşdeğer harcanabilir gelirin en 
düşiik gelire sahip %20'1ik nüfusun eşdeğer gelirine oranı olan S80/S20 oran ı Türkiye'de 8.5'di. Bu 
oran20!0'da %8'e düşmüştür. AB 27 için değerler ise 2009 yılı için %4.9, 2010 yılı için %5'dir. 

TÜfK tarafıııdan 2002 yılıııdan itibaren "Yoksulluk Çalışması" yürütülmektedir. Kullanılan yöntem, 
tiiketiın harcaınalarına dayanarak hesaplanan eşiklerin (gıda yoksulluğu eşiği ve "tamamen yoksulluk 
eşiği" 48

) altındaki insanların belirlenınesine dayanır. 

2006-20 I O TütK Gelir ve Yaşam Şartları Anket Çalışmasında yer alan bir açıklamaya göre refah 
düzeyinin ölçülmesinde, tüketim ya da gelir düzeyi bir araç olarak kullanılabilir. Metodoloj iye ilişki n 
olarak, Hanehalkı Bütçe Anket Çalış ınası aracılığı yla bir karşı laştırma yapılm ış ve aşağıdaki hususlar 
belirtilmiştir: "Hanelıalk1 Bütçe Anket Çalişmasmda eşdeğer birey başına düşen tüketim 
lıarcanıalormm ortanca değerinin %50'si göreli yoksulluk çizgisi olarak tamm/anmış olup bu yolla 
göreli yoksulluk oram hesaplanmıştir. Söz konusu anket çtı/ışmasmda [TÜİK, Gelir ve Yaşam 
Koşu/Ları Ankeri, 2006- 201 Oj, eşdeğer hanehalkı harcanabilir onanca değerine göre çeşitli (farkl1) 
göreli yoksulluk oranltın ('Yr>40, %50, %60 veya %70), harcanıalar yerine e.şdeğer birey baş ma düşen 
gelirler (eşdeğer hanehalkı lıarcanabilir) kullanılarak hesaplanmıştır." Aynca, Tablo 63'den de 
görüleceği üzere yoksulluk çizgisi yönetime göre fakir bireylerin oranı 2009'da %18.08 iken 2002'de 
%26.96'dır. 2009 yılında kentsel alanlardaki fakir bireylerin oram %8.86 (2002'de %21.95), kırsal 
alanlarda %38.69'dur. Türkiye'de belirtilen zaman aralığıııda kaydadeğer bir düşme yaşanmasına 
rağmen özellikle, 2002'den bu yana artan yüksek kırsal yoksulluk önemini sürdüren bir konudur. 

''Toplam gelirde en dllşUk payı alan gnıp. 
" Toplam gelirde en yüksek payı alan grup. 
48 Bu kavram 2010 Yoksulluk Çal•şmasında kllllanılmıştır. 



Tablo 67·Yoksulluk Oranlan 2006-20 I O(%) 
T ürk.i)·e Kent Kır 

2002 2006 2007 2008 2009 2002 2006 2007 2008 2009 2002 2006 2007 2008 2009 
.9 . * 

Gıda 
1.35 0.74 0.48 0.54 0.48 0.92 0.04 O .o? 0.25 0.06 ı.o ı 1.9 ı 1.41 1.18 ı .42 

Yoksulluğu 

Yoksulluk 
(Gıda ve 26.96 ı 7.8ı 17.79 17.11 ı 8.08 21.95 9.31 ı 0.36 9.38 8.86 34.48 31.98 34.80 34.62 38.69 

gıda dışı) 

Günde ı 
0.20 0.03 0.46 

doların allı 

Günde 2, ıs 
3.04 1.41 0.52 0.47 0.22 2.37 0.24 0,09 0.19 0.04 4.06 3.36 1.49 I. Jl 0.63 

doların allı 

Günde. 4,3 
30.30 ı 3.)) 8.41 6.83 4.35 24.62 6.13 4.40 3.07 0.96 38.82 2;.35 17.59 15.33 ı 1.92 

doların altı 

Harcamaya 
dayalı 

ı4.74 ı4.50 14.70 15.06 1 5. ı 2 11.33 6.97 8.38 8.01 6.59 19.86 27.06 29.16 31.00 34.20 
Göreli 
Yoksulluk 
Kaynak: TU!K Yoksulluk Çalışmaları 

Tablo 67'e göre, mevcut satın alına gücü parilelerinde güntok $2,15 yoksulluk sının temel alındıgında, 
yoksulluk oraıu2009 yılında %0,22 iken, bir yıllık sllre içerisinde %0,0l 'lik. bir düşüşte 2010 yılında 
%0.21 olarak kaydedilmiştir. Mevcut satın alma gUcil parilelerinde günlilk $4,3 yoksulluk sınırı temel 
alındığında yoksul yüzdesi 2009 yılında o/o4,35 iken 201 O yılında %3,66'ya düşmüştilr; yani 
istatistiklere göre yoksulluk oraru düşmektedir. Ayrıca mevcut satın alına parilelerinde günlük $4,3 
yoksulluk sın ır baz al ındığında 2009 yılındaki % ı ı ,92'lik k ırsal kesimdeki yoksulluk oranı 20 ı O 
yılına gelindiğinde %9,61 'e düşmüştür. Mevcut satın alma gücü parilelerinde günlük $4,3 yoksulluk 
sınırı temel alındığında, 2009 yı l ında %0,96 olarak ölçülen kentsel alanda yoksulların oranı, 2010 
yılında %0,97 olarak kaydedilıniştir. Bu nedenle TUIK tarafından kırsal kesimde yaşayan bireylerin 
kentsel aJaniarsa yaşayan lara göre yoksulluk risk inin daha büyük o lduğu sonucuna varılmıştır. 
Türkiye'de, 2002 yıl ı ndan bu yana yürütülmekte olan yoksulluk çalışmalarına bakıldığında, 2006 
yı lında yoksulluk oranı %17,8 iken, 2002 yılında bu oran %29,96 idi. Bu durum 2002 ve 2006 yılları 
arasında yoksulluk oranında düşüş yaşandığın ı göstermektedir. 2009 yılındaki %18,08'1ik yoksulluk 
oranı 2002 yı lının değerlerinden altında kahrken 2006,2007 ve 2008 yılı değerlerin in üstüne 
çıkmakıadır. 2009 yılında yoksulluk oran ı kentse l alan larda %8,89 iken kırsa l alanda %38,69 olarak 
kaydedi lmiştir; kırsal alanlarda yoksulluk oranı, kentsel alandakinin dört katından fazlad ır. Ayrıca, 
%38,69'luk oran, 2002 ve 2009 yılları arasında artış gösteren yüksek seviyedeki kırsal alandaki 
yoksul l uğu ortaya koymaktadır. 

Türkiye' de bazı akadenıisyenler50 tarafından yoksulluk, yoksullar kırsal alanda yoğunlaşmış 
haldeyken bölgesel kalkınmada düzeylerindeki farklı lık ile ilişkilendirilınektedir. Bölgesel 
eşitsizliklerden dolayı toplumun yoksul kesimlerinin katkınmış bölgelerde yoğunlaşması 'Kentsel 
Yoksulluk' kavramını yaratmaktadır. Bu iddia doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) tarafından yürütülen 2005 yı lı Yoksulluk Çalışmas ında, Türkiye'de "yeni bir yoksull uk 
türünüıı" arttığı kaydedilmektedir. Araştırmaya göre, Türkiye'de ,geleneksel akrabalık, arkadaşlık ve 
komşu luk bağları aracılığıyla "iyileştiri lmesi" mümkün olmayan bir yoksulluk olgusu yaratı lmıştır.Bu 

durum özellikle kentsel alanlarda yoksulluğu azaltmak için düzenli ve sistematik mekanizmaların 
gerektiğine işaret etmektedir. Kentsel alanlarda yaşayan yoksullar ve kırsa l alanlarda kırsaldan kente 
göçün ertesinde kırsalda orraıya ç ıkan dinamiklerin sonucu olarak kırsal destek mekanizmaları ile bağı 
çöztılmüş olan "yeni yoksulların" işgücü piyagasıııa entegrasyonunu ve sosyal içermelerini sağlamak 
amacıyla bu "yeni yoksulluk türü" ile mücadele etmeye yönelik bir takım özel araç ve destek 
programlarının oluşturulması soo derece mübimdir. 

~Ö 2007 Rakamları yeni nilfus projeksiyonlan doğnılııısunda revize edilmişıir. 

Ayşe Buğrn, 2007. 



Türkiye'de yoksulluk ile eğitim düzeyi arasında negatif bir bağ vardır; diğer bir deyişle eğitim düzeyi 
azaldıkça yoksulluk oranı artmaktadır. 2009 yılında okuryazar veya okuryazar olmayan diplomasız 
yoksul bireylerin oranı %29,84 iken üniversite, fakülte, yüksek lisans veya doktora eğitimini 
tamamlamış yoksul birey.lerin oranı %0,71 'dir. Bunun yanı sıra, diplomasız okuryazar veya okuryazar 
olmayan yoksullann oranı, ilköğretim okulundan mezun olan yoksulların oranının iki katıdır. 
Onaöğretim veya eşdeğer mesleki okııllardan mezun olımış bir grup ile i lköğretim okullanndan mezun 
olanlardan oluşan grup arasında kıya<; yapıldığında, ortaöğretim veya e.şdeğer mesleki okullardan 
mezuniyet durumu yoksulluğun görü lmesinde azalmaya yol açmaktadır: birinci gruptaki yoksul 
bireylerin oranı, ikinci gruptaki yoksulların oranının neredeyse yarısı kadardır. Kısaca söylemek 
gerekirse, eğitim yoksulluğun azaltılmasında önemli bir araçtır. 

Yoksulluk oranıyla ilgili bir diğer önemli değişken, cinsiyettir: Tablo 68'e bakıldığında, Türkiye'de 
2006 yılında kadın yoksıılluk oranı %18,27 iken erkek yoksulluk oranı% 17,32 olduğu görülmektedir. 
Tabloya göre 2006 yılından 2009'a gelindiğinde kadın yoksulluk oranı %2 artmışken, erkek yoksulluk 
oranının %1 7,32'den %1 7,10'a gerilemiştir. 6 yaşından kiiçük kadın bireylerdeki yoksulluk oranı 
(%25,27), kadınlar arasında çocuk yoksulluğunun stklıkla göriiidüğüne işaret etmektedir. Bunun yanı 
sıra okuryazar veya okuryazar olmayan diplomasız kadınlarda yoksulluk oranı oldukça yüksektir 
(%29,52); üniversite, fuhilte, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış kadınlar arasında bu 
oran yalnızca %0,40'dır. 

T 1 68 ab o : Hane ha kı üye erıoın cınsıvet ve ~ılını d k ı üzcylerıne göre yo sul ıık oranları 

Yoksul Bireylerin Oranı(%) 
Eğitim 2006 2007 2008 2009 
Durıııııu Toplanı Erkek Kadın Toptam Erkek Kadın Toplam Erkek Ka dm Toptam Erkek 

TÜRK1YE 17.RI 17.32 18.27 17.79 17.33 18.26 17.11 16.70 17.50 18.08 17.10 
6 yaşındau 
küçük 24.78 25.12 .24.43 24.52 24.91 24.10 22.53 22.86 22.18 24.04 22.87 
üı·eler 

Diplomas ız 
okuryazar 
veı·a 28.10 27.73 2R.34 28.98 29.13 28.88 30.5{) 30.77 30.31 29.84 30.34 
okuryazar 
olmayan 
İlkokul 14.19 16.52 12.05 ı4.24 t5.87 12.68 13.44 ı5.91 11.22 15.34 16.86 
Dköğrctim 18.06 16.47 t9.66 19.19 19.79 18.55 17.20 18.67 15.66 17.77 17.19 

Ortaöğretim 
veya dengi 8.07 gff} 4.89 9.16 11.06 5.57 8.34 9.85 5.18 9.76 10.89 
mesleki okul 
Use •·e 
dengi 510 6.06 4.05 5.88 7.05 4.09 5.64 6.00 5.11 5.34 5.71 
mesleki okul 
Üniversite, 
fakülte, 
yüksek 1.01 1.28 0.56 0.81 0.97 0.53 0.71 0.88 0.43 0.71 0.92 
lisans, 
doktora 

Kaynak: TUIK, 2009 Yoksullul: ~Jışınası Sonuçlan 

TUJK 2009 Yoksulluk Çalışınasına göre, Türkiye'de sürekli çalışanlar arasında yoksulluk oranı 2009 
yılı için %6,05 iken, bu ornn geçici işçiler arasında %26,86, işverenler arasında %2.33, serbest meslek 
sahipleri arasında %22,49 ve ücretsiz aile işçileri arasında %29,58'dir. En yüksek yoksulluk riskine 

51 
2001 yılına ai ı rnkıımlar yeııi nüfus ıahminlerine göre gözden ~irilmiştir. 

K.adm 
19.03 

25.27 

29.52 

13.83 

ı 8.39 

7.82 

4.76 

0.40 



sahip olan tarım sektöründe yoksulluk oranı 2008 yılında %37,97 olarak kaydedilirken 2008 yılında bu 
oran %33,01 'dir. Tüm çalışanlar arasında en yüksek yoksulluk oranı üc retsiz aile işçileri arasında 
görülmektedir. Sektör açısından bakıldığıııda, 2009 yılında sanayi sektörlinde yoksulluk oranı %9,63 
iken hizmet sektöründe bu oran% 7, 1 6'd ır. 
Yoksulluk oranı, ekonomik faaliyet göstermeyen kişilerde %14,68, işsizlerde %19,51 'dir. Özellikle 
geçici işç iler, serbest meslek sahipleri ve ücretsiz aile işçileri arasındaki yüksek seviyedeki yoksulluk, 
yalnız işsiz veya işgilcünde olmayan nüfusun değil, çalışan nüfusun da yoksullukla karşı karşıya 
kaldığının bir göstergesidir. Çalışan nüfus arasında yoksulluk oranı 2009 yılında %15,37 olarak 
kaydedilmiştir ki bu "çalışan yoksulluk" kavramının görii ldliğüııe işaret etmektedir. 

T bl 69 1-1 h lk a o : ane a l . . 'Id d k ı . k ll k ı üye erının ıstı ı am urumu ve se tör erıne göre yo su u oran arı 

istihdam d uru mu ve sektörü Yoksul kişilerin oranı (%) 

2002 2003 2004 

istihdam edilen üyeler 25,08 26,12 23,33 

istihdam durumu 

Sürekli çalısa n 13,64 15,28 10,35 

Geçici işçi 45,01 43,09 37,52 

işveren 8,99 8,84 6,94 

Serbest meslek sahibi 29,91 32,38 30,48 

Ücretsiz aile işçileri 35,33 38,51 38,73 

Sektör 

Tarım 36,42 39,89 40,88 

Sanayi 20,99 21,34 15,64 

Hizmet 25,82 16,76 12,36 

(*)Rakamlar yeni nüfus tahminlerine göre gözden geçirilıniştir. 

Kaynak:TUIK, Yoksulluk Çalışması, 2010 

2005 2006 2007(*) 

18,96 15,81 14,21 

6,57 6 5,82 

32,12 28,63 26,71 

4,8 3,75 3,15 

26,22 22,06 22,89 

34,52 31,98 28,58 

37,24 33,86 32,05 

9,85 10, 12 9,7 

8,68 7,23 7,35 

2008 

14,82 

5,93 

28,56 

1,87 

24,1 

32,03 

37,97 

9,71 

6,82 

2009 

15,37 

6,05 

26,86 

2,33 

22,49 

29,58 

33,01 

9,63 

7, 16 
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Ekonomik faaliyet durumu 
Yoksul kişi lerin oranı (%) 

2002 2003 200~ 2005 2006 2007(') 2008 2009 

Topla m 26.96 28,12 25,60 20,50 17,81 17,79 ı 7, 11 18,()8 

15 yıvj ve üıeri üycler 23.94 24,52 22,22 17,68 14,80 14,86 14.39 ı s.27 

Çah~ıan üyt!ler 25,08 26,12 23,33 ı8,% ı5,8 ı 14,2ı ı4,82 15,37 

)~siz 32.44 30,97 27.37 26,ı9 20,05 26.0ı 17,78 ı 9 ,5 1 

Ekonomik olarak raaı olınayan 22.15 22,lt2 20.95 15.92 13,60 14,74 13.73 14.68 

ıs yı~şından küçük üyeler· 34.55 37,()4 34,02 27.71 25,23 25,55 24.43 25,77 

(•) Rakamlar yeni nüfus tahminlerine göre gözden gcçirilmişlir. 

Kaynak: 2009 Yoksulluk Çalışınası sonuçları, TUIK 

Türkiye'nin yoksulluk ve sosyal dışianınayla mücadele konusunda ulusal bir stratejisinin henOZ 
bulunmamasına ragmen, bu stratej inin hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu 



itibarla, bu stratejinin oluştunı lınasına yönelik olarak merkezi kurum ve kunıluşların yanı sıra yerel 
kurum ve kuruluşların işbirliğiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından JTM taslağı 
hazırlanmıştır. Ulusal stratejinin eksikliği, hizmetlerin çeş i tl i kurıımlar tarafından sağlandığı parçalı bir 
kımınısal yapı içinde hizmetlerin etkisinin sınırlı kalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, yoksulluğun 
azal t ı lması pol itikaları nın genel etkisi sın ırlı ka l ınakiadır. 

2.1.1.1.3.2. Sosyal Koruma 

Yeni Sosyal Güvenlik Retormu'na göre, Türkiye'de sosyal konıma sistemi dört ana ayaktan 
oluşacaktır: sosyal sigorta, genel sağlık s igortası, sosyal hizmetler ve sosyal yardım. Sosyalhizmetler 
ve sosyal yardımlar genel bütçe tarafından finanse edilirken, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası 
prim! i sisteme dayanmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde hazırlanan ve tek bir emeklilik s igortası rejimi ile nüfusun 
liimU için eşit, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerini bedetleyen Genel Sağlık Sigortasını 

kurmayı amaçlayan "551 O sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu", , 31 Mayıs 

2006'da onaylanmıştır. 

2008 yılında yasalaştırıla n Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde, sosyal güvenlik hizmetleri Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) allında birleştirilıniştir. Sosyal güvenlik sistemi tarafından kapsanan gruplar, 
çalışanlar; serbest meslek sahipleri; kamu görevlileri; tarım sektöründe serbest meslek sahipleri ve 
çalışanlar; gönüllü sigortadan yararlanmak isteyen kişiler gibi tüm kesimlerdendir. 20ı ı yılında Sosyal 
Güvenlik ve Genel Sağlık S igortası Kanunu'nu değiştiren bir kanunla taksi ve do lmuş şof<irlerinin 
yanı sıra sanatçı ların kendi primlerini ödeyerek sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olması 
sağlanmıştır. 

Bununla birlikte Kanunun uygulanınası ı Ocak 2008'e kadar ertelenmiştir, çünkü Anayasa 
Mahkemesi devlet memurlarını ilgilendiren maddelerin iptaline il işkin karar a l mıştır. 

Sosyal güvenlik sistemince kapsanan nüfusun oranı %83'tür (20 10 yı lın ın Aralık ayı itibariyle 
73.722.988 kişiden 61.506. ı94 kişi). Bu kapsanı 2005 yılından bu yana sürekli genişleınektedir. 
Çalışanlar ile bun ların bakmakla yükJimiii olduklan ve hak sahipleri (4/(a)52 denilen)pızı %59,8, 
serbest meslek sahipleri ile bunların bakınakla yükümlü o ldukları ve hak sahipleri (4/(b) denilen) 
payı %24,7, kamu görevlileri ile bun l arın bakınakla yükümlü oldukları ve hak sahipleri (4/c54 deni len) 
payı %14,9 ve özel emeklilik fon larından çal ışan l arın payı %0,6'dır55. Toplanı sigortalı say ısı 
16.194.304 iken emekiiierin sayıs ı 8.808.302'dir. Sigortalıların emeldilere oranı 1,84'tür ve bu oran 

52 1 fi<meı akdi ile bir veya birden fa:cla işveren ııırnfından çalışı.ınlanlar. 
53 Köy ve mahalle muhıarları ik hizmet akdine bağlı olmaksı.:tın kendi a(ima ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; 1) 
Ticari kaz~nç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mlikelieli olanlar, 2) Gelir 
vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkllr siciline kayıılı olanlar. 3) Anonim şirketlerin yönelim kurulu Uyesi olan ortakları, 
sermayesi payiara bölünmliş komandit şirketlerin komandile ortakları, diğer şirkeı ve donalma iştiraklerinin ise tüm ortaklan, 
4) Tarımsal faaliyeete bulunanlar (5510 Sayılı Kanwı'un 4. maddesi). 
54 Kamu idareleri nde; 1) Bu maddenin birinci fıkrasınuı (a) berıdirıe tabi olınayanlardan. kadro ve podsyonJarda süreidi 
olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsanıma girenler gibi sigortalı olması öngörülıneıııiş olanlar, 
2) Bu maddenin birinci fıkrnsının (a) ve (b) benllerine tabi olrnayanlardan, sözleşmel i olarnk çalışıp ilgili kanunlarında (a) 

bendi kapsaırıına girenler gibi sigortalı olması öogörül nıeıniş olarılar ile 657 sayı lı Devlet Memurlan Kanununun 86 ncı 

maddesi uyarınca açıklan veki l alananlar sigortalı sayı lırlar (5510 Sayılı Kanun'un 4. maddesi). 
55 J3ankalar, sigorta ve reasüran~ şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların ttŞkil ettikleri birlikler 
personeli için kurulmuş bulunan sandıkların işıinıkç i leri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri 
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayıını tarihinden itibaren Oç yıl içinde Sosyal Gtivenlil< Kunımuna 
devredilerek bu Kanun kapsamına alınır. Devir tarihi it ibarıyla sandık işıirJkçileri bu Kanunun 4 üncü oıaddesinin (a) bendi 
kapsanıında sigor1alı sayılırlar. (55 1 O Sayılı Kamuı, Geçici Madde 20. 



son 4-5 yıldır neredeyse hiç değişmemiştir. Balınıakla yükümlü olunan kişilerin sayısı 

35.470.436'dU'56
• 

Aktif nüfus (katkı öde yen) kendi iç inde ayrıştırıldığında kamu görevlilerinin pay ı %14,1 ' e ulaşırken, 
çalışanların payı %65,3 ve serbest meslek sahiplerinin payı %20,6'dır. 

Cins iyede ilgi li rakamlara bakıldığında kadının dezavantajlı bir dunımda olduğu görlilmektedir. Bu 
dezavantajlı dunıroun iki nedeni vardır: birinci olarak, kadın ların çojiunl uğu kayı t dış ı çalışmaktad ır; 

ikinci olarak birçok işgücü istatistiklerinin de açıkça gösterdiği gibi işgücü piyasasında istihdam edilen 
kadınların oram çalışına yaşındaki kadın nüfusımun dörtte birinden bile daha azdır. S igortal ı 
kadınların oraru sadece %24.,2 iken, çal ı şanlar grubundaki sigorta lı erkeklerin oranı %75,8'dir. Serbest 
meslek sahipleri ve kamu görevlileri kategorilerinde bu oranın daha da azaldığı tahmin edilmektedir. 

Emekiiierin sayısı her yıl 300 bin ile 400 bin arasında yükselmektedir. 2005 yılındaki 5 milyonluk 
emekli sayısı, 2010 yılının sonuna gel i ndiğinde 6,5 milyona ulaşmıştır. Diğer yandan, maluliyet 
taznıinatı alanların sayısında artış görülmemiştir. Bunların sayıs ı, 2005 ve 2010 yılları arasında 7.000 
kişilik artışla 2010 yıl ında yalnızca 107.000 kişiye ulaşmış iken, dul ve yetiın ayhğı57 alanların sayısı 
2005-201 O yıllan arasında gerçekleşen 600.000 kişi li k artış la 2,8 milyon o lmuştur. 

2. l. l.3.2. l. Sosyal Sigorta 

2005 yılında Türkiye'de yaklaşı k olarak prim ödeyen 13 milyon aktif kişi bulunmaktaydı, yaklaşık 5 
milyon kiş i ye yaşlılık sigortası; yaklaşı k 2,5 milyon kişiye de maluliyet58 ve dııl-yetinı aylığı59 

ödennıekteyd i. Sosyal sigorta kapsamındaki kadın lar ve erkekler arasında isti hdamın yapısına paralel 
bir önemli farklılık mevcutt\ır. 2002 Haneha lkı Gelir ve Tüketim Anketİ sonuçlarına göre erkeklerin 
%50,9'u sosyal sigorta kapsaınındayken, bu oran kadın larda %24 'e düşınektedir.60 

işsizlik sigortası haricinde yürürlükteki üç sosyal sigorta kurumu ve uygu lamasın ı birleştiren Sosyal 
Güvenlik Reformu, tüm vatandaşlar için eşit bak ve yilkümlillükleri içeren bir sistem kurmayı 
tasarlaınaktadır. Reform un amacı yeni hizmet odaklı, vatandaşa yönel ik, eşit, adil ve standartiaşm ış bir 
sistemin kurulmasını sağlamak ve sonuç olarak ekonomi üzerindeki sosyal güvenlik sistemi yükünü 
aza lt maktır. 

işsizlik ödeneği sadece çalışanların usulüne uygun olanık kayıtlı olması ve kazanılmış ücrete dayanan 
belli bir zaman süresi ve işsi zlik yardımı alınaya bak kazanan istihdam süresi gibi belli şartların yerine 
getirilmesi şartı nc.xlcniyle sınırlı kalmıştır. 

S i gortalılar için 3 ana sosyal guvenlik sınıfı bulunmaktadır. Kısa vadeli sigorta sınıfında, iş kazası ve 
meslek hastalığı ödeneği, hastalı k ve doğum durumlarında işgörememe ödeneği, geçici işgörenıeme ve 
doğum ödeneği verilmektedir. Uzun vadeli sigorta kapsamında, eıneklilik, ınaluliyet ve ölüm yardımı 
sağlanmakla ve genel sağlık sigortası kapsamında tı bbi yardım temin edilmektedir. Bunl arın yanı sıra, 

Türkiye lş Kunınıu tarafından yöneti len işsizl ik sigorta planı bul unmaktad ı r. 

56 hıtp:/lwu~v.sgk.gov .ıriwps/poct:alltrikurunısaVisıaıistilder/ayl ik_ S<lsya l_guveııJ ik_tenıel_e,ostergeleri!SGK 201 1 Haziran 
Ayı Aylık is~ıtistik Bülteni. Toblo SS2; 
hıtp:l/www.csgb.gov .tr/csgbPonalı'ShowDoc/WLP+Repository/csgbldosyalarJ istatisıiklcr/cal isma _hayati_ 20 ı O 
57 Bu aylık sigorıalılann çalıştıkları veya aylık aldıklan süre boy•ınc'a dul ve yeLinıleri ile anne-babasma verilmektedir. 
58 Bu aylık hayatlan sOresince belli bir zaman çalıŞtıktan sonra iş katası, meslek hastalıgı ve hemangi bir hastalık somı<:u 
Ç<>lışaınayan sigortalt kişi lere ödenir. 
59 Hu aylık çalışan veya aylık Ocrct alan sigonalı kişilerin dul ve yerimlerine ve lxıkmakla yükCımlll oldtıkları anne babalarına 

üclenir. 
60 Anne babaları nedeniyle bu hakka sahip olaraJc hasıahk, dul ve yeıim aylığından yararlanan bağımitlar bu orJna diihil 
deği ldir. 



Sosyal sigoıta planı çoğunlukla çal ışan, işveren ve kısmen hükümetin katkı ları ile finanse 
edilmektedir. ilan edi len katk ı lar şu şek ildedir: yaşlı lık, özürlülük ve hak sahiplerine yardım için %20; 
meslek hastal ığı ve iş kazası için %16,5; genel sağlık sigoıtası için %12,5 ve işsizlik sigortas ı için %3. 
Serbest meslek salıipleri için katkı oranı, beyan edilen gelirin %40'ından %33,5'ine indirilmiştir. 

SGK'nıo 2009 ve 2010 yıl larındaki harcaması sırasıyla 106,775 milyon TL ve 122 milyon TL'dir. 
Bütçedeki açık, genel bütçeden SGK'ya aktarıııı yapılması yoluyla kapatılmıştır. 200 yılında bu 
aklarım yalnızca 2,4 milyon TL iken, izleyen yı llarda yükselen bir hızla artmıştır. 2006 yı lında 

SGK'ya aktarılan para 18 milyon TL'dir. Ancak, bu miktar 2007 yılında 25 milyon TL'ye ulı19mıştır. 

2009 yılında ise 28,7 milyon TL ile rekor düzeye ulaşılmıştır. 2010 yılında aktannun 26,7 milyona 
düşmesiyle son on yıl içerisinde ilk defa düşüş görülmüştür. 2022 Say ılı Kamın çerçevesinde SGK 
tarafından yaşlılara (65 yaşını doldurmuş olanlar) ve özürliilere primsiz aylık verilmesini öngören 
sistem kapsamında yapılan tOm ödemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na geçmesiyle, devlet 
bütçesinden SGK'ya aktarılan miktarda düşüş meydana gelecektir. 

2.1.1.3.2.2. Genel Sağlık Sigortası 

Çalışına durumuna göre sağlanmakta olan sağlık sigortası, değişik sosyal güvenlik kurumlarının tek 
bir çatı altında toplanması ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nıo kurulmasının ardından birleşmiş 

sağlık hizmeti tüm vataodaş.lara sağlanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası Programı (GSSP) ve SGK ile 
tek bir sosyal sağlık sigoıta fonu üzerinden tüm nüfusa yönelik tıbbı hizmetin tek bir alım ajansı 
tarafından finanse edildi ği yeni bir yapı oluşturulmuştur. Bu sistem, sosyal sigorta primleri ve genel 
verginin tekrar dağıtıcı etkisi üzerinde kurulmuştur. Bu yapıyla Türkiye' de tüm nüfusun geniş 
kapsanılı tıbbi hizmete erişiminin ve bu hizmetlerin sağlanmasında birlik, eşitlik ve etkinliğin tcmine 
edilmesi hedeflenmektedi r. Sistem, tüm Türk vatandaşları ile ı yı lı aşan süredir Türkiye'de yasal 
olarak ikamet eden ve başka bir ülkede sağl ık s i gortası olmayan mülteci ve yabanc ıları içennektedir. 
S igortalılann 18 yaşından küçük aile üyeleri herhangi bir prim ödemeksizin doğrudan sigortalı 
sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunan kişinin eğitiminin devanı etmesi durumunda bu sınır 25 yaşa 
çekilebilir. Sağlık yardımı alan emekliler ile 18 yaşında veya 18 yaşını doldurmuş çocuklar kendi 
adları kapsaınıoda tıbbi hizmet al ırlar. Genel sağlık sigortası prim oranı üc retin %12.5'idir (çalışanlar 
için %5, işveren için %7.5). Devlet sisteme %3 oranında prim katkısı sağlar. Kendi genel sağlık 
sigortası primlerini ödeyemeyenler, başka bir deyişle, kişi başına geliri aylık ortalama 235 TL asgari 
ücretin l/3'ünden az ol an lardır. ı Ocak 20ı2 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 9,ı Milyon yeşil 
kart sahibi SGK'dan sigortalı kapsamına girecek ve böylece tüm nüfus Genel Sağlık Sigortası 
Programı tarafından kapsanacaktır. 

2.1.1.3.2.3. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım 

Koruma ve bakım, tedavi, rehabilitasyon, danışmanlık, eğitim ile koruyucu ve önleyici hizmetleri 
içeren sosyal hizmetler, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve kadınlara sağlanır. 08.06.201 ı tarihli Resmi 
Gazete'de yayıın ianan 633 Sayılı Kanun Hükmünde Karanıanıe ile Özüriiiler idaresi, Aile ve Sosyal 
Poli tikalar Bakanlığı altında Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak teşki latlanmıştır. 
Kurum, yaşlılar ve öıürlül er iç in sosyal hizmetlerin uygulanması ve bu kişi lere yönel ik sosyal 
hizınetlerle ilgili politika ve siyasetin belirlenmesinde yetkil i kılınmıştır. 

"Toplum merkezleri" göçün yüksek olduğu bölgelerde, gecekondu bölgelerinde, kalkınına için 
öncelikli bölgelerde ve hızlı sosyal değişimler, kentl eşıne ve göçten kaynaklanan sorunlarla ilişki li 
ihtiyacın olduğu diğer yerlerde kurulmuştur. Yeni kurumsal yapıda, 'Toplum merkezleri" Ai le ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devredilmiş olup, halihazırda 95 "Toplum merkezi" bulunmaktad ır. 

Toplwıı merkezlerinin hedef grubu kentlerin özel itina gösterilmesi gereken bölgelerinde ya.,'illyan ve 
kaynaklara u laşım sorunuyla karşılaşan özell ikle yoksulluk ve hızlı kentleşmeden en çok etkilenen 
kadınlar, çocuklar, gençler ve öziirlülerdir. 



Toplum merkezleri bu bölgede özell ikle çocukların, kadııı ların ve gençlerin becerilerini istihdam ve 
gelir kaynak ları için ftrSatlar yaratarak; birlikte çalışına ve katılını kapasitelerini güçlendirme için öz 
güvenlerini geliştirınede kişilere yardım ederek; çevre konusunda bilinçlerini artırarak geliştirmeyi 
hedeflemektedir. Bu bağlamda, bu merkezler tarafından sağlanan hizmetler özellikle kadının aile ve 
toplumdaki statüsünü geliştirme için bilincin artırılmas ı ; üretkcnliklerini, sağlık, beslenme, çocuk 
gelişimi ve eğitim, aile planlamas ı, ev ekonomisi hakkında bilgilerini artırma; vatandaşlık haklan, 
insan hakları, Çocuk Hakları BM Sözleşmesi 'ne bağlı olarak çocuk bakları ve bu hakların kullanımı 
konusunda kadıııları n, çocukların ve gençlerin eğitimi; çeşitli rehberlik hizmetleri; farklı ilgi alanları n ı 
teşvik etme yoluyla toplumun katılunını sağlama ile ilgjlidir. Bu faaliyetlere katılan kadınların yasal 
hakları konusunda bilgilendikleri, kendi baklarını talep enikleri, kızların eğitimi konusunda daha 
hoşgörüili ve esnek o ldukları, medyayı takip etmeye ve eleştinııeye başladık ları, kurunılan harekete 
geçirmeye yetecek kadar güçlü oldukları ve bu kurumları sorgulamaya başladıkları açıkça 
görülmüştür. 

2012 yıl ı Ocak ayı itibarı('la Türkiye'de 47 "Aile Danışma Merkezi" bulunmaktadır. Bu merkezler, l l 
Eylül 2001 tarih ve 1026 sayılı Bakanlık onayı gereğince işlemektedir. Bu rnerkezlerde, aile üyelerine 
yönelik koruyucu, önleyici, eğitici-geliştirici hizmetlerin yanı sıra ih tiyacı olanlara rehabilitasyon 
tedavisini amaçlayan hizmetler verilmektedir. Bunların yan ı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 
sağlanmaktadır. 

Türkiye'de, Özürlü ve Yaşlılar Genel Müdiirliiğü'ne62 bağlı olarak yaklaşık 9.800 kişilik kapasiteli 
10263 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi bu lunmaktadır. Buna ek olarak, özel huzurevi 
olarak (10.000 kişilik kapasite ile) hizmet vennekte olan bazı kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kııruluşlar 
şu gruplara ayrı labilir: 

• Dernek ve vakıflara bağlı kuru luşlar, 
• Azınlıklara bağlı kuru luşlar, 

• Gerçek kişilere başlı kuruluşlar. 

Demek ve vakıflara bağlı olarak çalışan 2.82764kişilik kapasiteli 34 huzurevi bulunmaktadır. Ayrıca, 
azmiıkiara bağlı 96 165 kiş i kapasiteli 7 huzurevi vard ır. Dahası , gerçek kiş i lerin yönetiminde çal ışan 
6.432 yaşlı kişi66 kapasiteli 120 kuruluş mevcuttur. Bunun yanı sıra, Özel Huzurevleri ve Yaşlı 
Bakımevleri Yönetmel iği ge reğince her özel kuruluş kapasites inin en az %5' kadar yaşlı kişiy i ücretsiz 
olarak baruıdırmalıdır. 

Yerel idarelere bağlı olarak çalışan 2.01367 kapas itel i 20 huzurevi bulunmaktad ı r. Bunun yan ı sı ra, 
kamu kuruluşl arına bağlı olan ve 2.442 kişilik kapasiteyle çalışan 6lıuzurevi mevcuttur. 

Huzurevlerinin yanı sıra, 5 şehirde yaşlıların günlilk hayatlarında destek hizmeti sağlayan 5 yaşlı 
hizmet merkezi bulunmaktadır. 2011 yı lı sonu itibariyle bu merkezlerin 685 kadın ve 155 erkek üyesi 

61 Ai le Danışma Merkezi Çalış-ma Esaslan Hakkında Yönerge. 
62 Bakımevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı, 1 5.12.20 1 1 tarihi itibariyle verilmiştir. 
6\ııp://www.ozurluveyasli .gov.ır/trllıtml/225/Aile+Ve+Sosyal+Politikalar+Bakanligi+Ozurlu+Ve+Yasli+H izm 
eıleri+Genei+Mudurlugu_ııe+Bagli+Huzurevleri 
64 http://w\vw.oıurluveyasli.go v . tr/tr/htnıi/230/Dernek+ve+ V akiflara+ Ait+ Huzurevleri 
65 lıttp://www,oıurluveyasli.go·v.tr/trllıtmi/229/Azinliklara+Ait+Huzıırevleri 
66 iıttp://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/htmli228/Gcrcek+Kisi lere+Ait+Huzurev lcri 
67 htıp://www.ozurluveyasli.go v.tr/tr/htmii231N erel+ Y onetiınlere+ Ait+Huzurevlcri 



mevcuttur. Ayrıca, istanbul ve Yalova'da 64 yaşlı kapasitesi olan 3 özel yaşlı hizmet merkezi 
bulunrnaktadır68. 

Özüdülere i l işkin olarak, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 83 bakım, 
rehabilitasyon ve aile danışma merkezi 5.374 kişilik kapasiteyle hizmet vermektedil9

. Bunun yanı 
sıra, özüdülere yönelik 8.8 16 kişilik kapasiteyle çalışan 100 özel yatılı merkez bulumııaktadıl0. 

Ayrıca, yaşlılar genellikle kendilerinin alışmış olduğu sosyal ortamlarında yaşamayı tercih etmektedir. 
Nitekim 1998 Türkiye Demografı ve Sağlık Araştınnas/1, her 10 yaşlıdan ?'sinin aynı evde veya 
apartmanda kendi çocukla rıyla birlikte yaşadığını gösterm iştir. Diğer yandan, gelir kaynakları 
i ncelendiğinde emekli ayl ıkların ın ana gelir kaynağ ını oluşturduğu ortaya çıkmı ştır. Emekli aylıkları 
genell ikle yetersiz ve ana gelir kaynağı olduğundan, yaşlı lar ekonomik ve sosyal hayatta hizmetlere 
erişimde bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Ayrıca, yaşlıların çoğunun halen ai le dayanışmas ı ve sosyal 
koruma hizmeti sağlayan ların hizmetleri nedeniyle sosyal dışlanma riskiyle karşı laşmadığı 
bilinmektedir. 

2000 Yılı Nlifus Sayınıma göre, toplam nüfusun %5 .7'siııi oluşturan 65 yaş ve üzeri nüfiıs 3.9 
milyoııdur. Bu nüliısun %45.3'ünü erkekler ve %54.7'sini kadınlar oluşturmaktadır. 65 yaş ve üzeri 
nUfusun oranının 2012'de %6.4'e ve 2039'da %13.7'ye ul aşacağı tahmin edilmektedir72 

Bu niifus projeksiyonları 2020 ve 2050 yı llarında doğurganlık oranlarının azalmaya devam etmesiyle 
nüfusun tedricen yaşlanacağını öngören 2000 Yılı Nüfus Sayımına dayanmaktadır. Yaşlı nüfusıın 
tedricen artması ve ai le yapısının geniş aileden çekirdek ai leye dönüşmesiyle birl ikte, yaşlılar için 
sağlanacak hizmetler daha çok önem kazanmaktadır ve bu bakımdan yaşlılar için planlanan sağlıklı 
yaşianma programları ve bakım hizmetleri gelecekteki pol itikalar ve uygulanıalar için öncelikli 
konulardan biri olarak dikkate alınmalıdır. Yaş lı lar için bir diğer sorun ise, günlimiizde kayıt dışı 
olarak çalışan l arın yaşlı lık dönemlerinde sosyal dışlanma riski ni artırab i lecek şeki lde, emekli aylıkları 

ve sağlık bakımı gibi sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanma imkanlarmın bulunmamasıdır. 

Bu durum gelecek yıllar için iki boyutu ortaya koymaktadır. Öncelikle, kadınların çoğunlukla ailedeki 
yaşlı ların bakımından sorıımlu olınalarıııdan dolayı özellikle kadınların istihdamını kolayiaştırma için 
yaşlı lara sağlanan bakım hizmetlerinin daha iyi planlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer bir 
deyişle, profesyonel bakım hizmeti sunan ların kamu ve özel kurıımlar veya evlerde sağladığı daha çok 
ve iyi bakım hizmetleri, kadınların istihdam oranındaki artışı elkileyecektir. İkinci olarak, kadın lar 
çoğun lukla toplumdaki yaşlı bakıınuıdan sorumlu kişiler olduklarından, becerilerini güçlendirme için 
destek sağlanarak profesyonel bakım hizmeti sunan olarak çalışınaya yöıılendiri lebilirler. 

Diğer yandan, yatılı bakım,. rehabilitasyon, danışma ve bilinç artırma hizmetleri 8334 özürliiye 37 
yaıılı kuruluş ve 5374'ten fazla özürlü ve ailelerine 32 "aile danışma ve rehabi liıasyon merkezi''73 
yoluyla sağlanmaktadır. Yaklaşık 4000 özüriii bu hizmetlerden yararlanmak için sıra beklemektedir. 
Ayııca, yaklaşık 30000 özürlU ve aileleri 512 üzel rehabil itasyon merkezi tarafından sağlanan 
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetierinden yararlanrnaktadır. 

68 hıtp://www.ozurluveyasli.gov.tr/trllıtmi/220/Yasli+Bakim+Hiznıetleri 
69H ttp://www .ozurluveyasl i .gov .ır/tr/htm li t 88/Genei+M udur 1 ugumuze+Bagl i+ Bakim _ +Rehabi litasyon+ve+ Aile 
+Danisma+Merkezlcri 
70 http://'-""'w.ozurluveyasli.gov.tr/tr/htmlf i89/0zei+Bakim+Merkezleri 
71 Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Araştırmaları ve Makro Uluslararası Tnc. l999,1998 Türkiye Demogr'Jfi ve 
Sağlık Araşıınnası, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Araştırmaları Enstitüsü, Ankara. 
72 TÜİ.K, Ulusal Nüfus Projeksiyonları,2005. 
73 

Sadece özürlüler için ıasarlannııştır. 



TUIK Adrese Daya lı Nüfus Kayıt Sistemi 201 1 nüfus sayımına göre, 65 yaş ve üstü nüfus yaklaşık 5,5 
Milyoudur ki bu rakam toplanı nüfusun %7,3'iine tekabül etmektedir. 

2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve Demografik ve Sağlık Anketlerini temel alan nüfus 
tahminlerine göre, 2012 yılında 65 yaş ve üstü nüfus, toplanı nüfusun %7, 1 'ine karşılık gelen 5,3 
mi lyona ulaşması ve 2025 yılında toplanı niifustuı %9,8'iııe karşılık gelen 8,4 mi lyona çıkması 
beklenmektedil475

. 

Sosyal yardımlar ayni (kömiir, yiyecek, giyecek ve eğitim malzemesi gibi) ve nakdi olarak 
sağlanmaktadır. 

ihtiyaç içinde olan kişi ler iç in asgari gelir desteği uygulaması olmamasına rağmen; hak temelli asgari 
gelir desteği mekanizmasın ı n kumlması için hazırlıklar sürmektedir. Diğer yandan, öziirlüler, ihtiyaç 
içindeki yaşlılar, ekonomik ve sosyal yoksunluk yaşayan aileler (çoctıklar ve kadınlar aile temelinde 
verilen yıırdını larca kııpsanır) birden flızla kurum tarafından sağlanacak nakdi veya ayni sosyal yardım 
alınaya uygundurlar. 

Sosyal yardımların çerçevesi, 08.06.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 633 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile değişmiştir. Bahse konu kanun hükmünde kararname ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı kunılmuş ve birçok sosyal yardım sağlayıcı kunını bu Bakanlığa bağlanmıştır. 
Bu kunımlar aşağıda sayılınaktad ı r: 

./ Sosyal Yardım ve Dayanışma Genel Müdürlüğü {SYDGM): Bu kurumun ismi Sosyal Yardım 
Genel MUdiirlüğü olarak değişıniştir ve bu kurum 973 Sosyal Yardım ve Dayanışına Vakfı 
(SYDV) aracılığ ıy la ihtiyaç içindeki kişilere her türlü aktarımı (nakdi ve ayni) yapan ve di~er 

kurumlar tarafından yapılan farklı sosyal yardımları bir veri tabanı üzerinden izleyen 
kurumdur . 

./ Önceden Sosyal GUvenlik Kurumu altı nda iş leyen ve kendilerini geçindirecek herhangi bir 
geliri olmayan yaşlı ve özürlülere sosyal yardım sağlayan Primsiz Ödemeler Genel Miidürlüğü 
lağvedilnıiş ve faaliyet ve sorumluluklan Sosyal Yardım Genel Miidiirlüğu'ne aktanlmıştır. 

Bakanlığın işlemesine yasal dayanak oluşturmak üzere Sosyal Yard ım Kanunu uyarlanacaktır. 
Bahsedilen kanunla aşağıda say ı lan tUrlerde sosyal yardım sağlanınası hedeflenmektedir: 

./ Düzenli Yardımlar: aile, yaşlı ve özürlli; 

./ Periyodik Yardımlar: eğitim, sa.ğlık, konut ve ısınına; 

./ Geçici Yardım lar: bir sefere malısus gelir getiren sosyal yardım, sosyal gel işim yardımı. 

Sosyal yardımlar, Sosyal Yardım ve Dayanışına Vakıfları aracılığıyla, il ve ilçelerde, ekonomik ve 
sosyal yoksunluk içinde bulunan kişilerin temel ve ivedi gereksinimlerini karşılamaya yöneliktir. Eski 
SYDGM tarafından, 201 O ytlında 2,4 milyon ai leye yak l aşı k toplam 2 mi lyon TL yardım da~ıtı lm ı ştır. 

Aile yardımları kapsamında, ekonomik ve sosyal yoksunluktan mUzdarip ailelere ayni ya da nakdi 
yardımlar verilmektedir. Ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde olan insanların temel ihtiyaçlarını 
karşı l amaya yönelik olarak gı da desteği amacıyla 2009 yıl ı nda 382 Milyon TL tahsis edilm iştir. 

Ayrıca, 2008 yılının haziran ayından itibaren gıda desteği tahsisatları 3 aylık dönemler için ödenıneye 
başlanmıştır. Ek olarak, 2009 yılının aralık ayı itibariyle 2 Milyon ton kömür ihtiyaç sahibi 2 
Milyon'dan fazla aileye dağıtılmıştır. Barınma açısından ise, bazı ailelere evlerinin tamiri ve 

74 TUİK. Yaş ve ciıısi yete göre yı l ortası nüfus tahmiııJeri. 2008. 
75 Nüli.ıs ıah ıııinleri , 2008 yılı Türkiye Demografik ve Sağlık Ankeıi sonuçlanna göre gözden geçiri lnıiştir. 



restorasyonuna yönelik ayni veya nakdi yardımlar yapılmıştır. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi 72 bin 
insana 2009 Aralık sonu itibariyle 74 Milyon TL tahsis edilıniştir. 76 

Sosyal Yardım laşma ve Dayanışına Genel Müdürlüğü ile i şbirliği içinde illerdeki Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışına Vakı fları ve diğer ilgili kamu kurwnları tarafından yürütülen projelerden sağlanan 
sosyal yard ımlarm ve destekierin etkisini değerlendirmeyi ve Sosyal Yard ımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdlirlüğü 'n ün yoksulluğu ortadan kaldırma hususundaki faaliyetlerinin elkisini saptamayı ve 
elde edilen sonuçlara göre yoksullukla mücadelede mevcut uygulama l arı daha etkili hale getirınek için 
yeni stratejiler ve politikalar oluşturmayı amaçlayan ve devlet bütçesi tarafından karşı lanaıı araştımıa 
projesi başlatılnııştır. 

İhtiyaç içindeki kişilere asgari gelir desteği uygulaması bulunmamaktadır. Ancak, özürliller, ihtiyacı 
olan yaşlılar, özel itina gösterilmesi gereken çocuklar, ekonomik ve sosyal yoksunluk içindeki kişiler 
ve ailelere sosyal yardımlar yapılmaktadır. Oysa kapsama a lanı ihtiyacı olanlarla kıyaslaııdığında 
düşüktür. 

Ömür boyu aylık yardım 65 yaşnu doldunın yaşlılara, emekli aylığı veya maaş şeklinde bir geliri 
olmayan ve ihtiyacı olanlara ve çalışamayan her yaştaki özürlülere verilmektedir. Sosyal yardtmlardan 
yaradanamayan yaşlı veya özüri iiler olup o l madığı hususunda bir veri bulunmamaktadır. Nakit 
şeklindeki yardımlar, ihtiyacı olan ve diğer kurunılardan geliri veya aylık ücreti olmayan bazı ailelere 
sağlanmaktadır. 

Şartlı nakit transferleri (ŞNT) uygulanıası 2003 'te ilk kez Dünya Bankası kredisiyle başlamıştır. 
Dünya Barıkası kredisi tamamen kullaııılnııştır, fakat ŞNT uygulamaları Türk Hükümetinin bir 
girişimi olarak siirdiirülıniiştiir ve transferler Mayıs 2006'daıı beri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonu kaynaklarından ödenmektedir. 2003-2006 boyunca, yaklaşık 100 milyon Avro ŞNT 

uygulamaları için kullanılınıştır ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışına Fonu kaynaklanndan 
kullan ılan miktar 90 milyon Avrodur. ŞNT uygulamalan sürmektedir ve ödemeler çocuklarının ilk ve 
orta öğretimini sağlayan, yeterli doğum öncesi bakiın alan, 0-6 yaş grubu çocukları için temel sağlık 
ve beslenme hizmeti alan anııciere aylık bazda doğrudan verilmektedir. 

Diğer yandan, ihtiyacı olan kişilere evlerinde her giilı bir öğüıı veya aylık gıda yardımı 

sağlanmaktadır. 

Ayrıca, şartlı nakit transferleri uygulaması ulusal çapta devrededir. Uygulama, Sağlık Bakan lığı ile 
eski SYDGM arasında imzalanan bir protokole dayanmaktadır. Şartlı Nakit Transferleri çerçevesinde, 
toplumun en yoksul kesiminden annelere, 0-6 yaş aralığındaki çocuklarını düzenli sağlık kontrolüne 
götürıneleri şartıyla. çocuk başına 9.5 Avro "Şartlı Sağlık Yardımı" sağlanmaktadır. Çocuk ölümlerini 
önleme ve çocuk hastalıklarını azaltına gayesini taşıyan uygulama sayesinde çocuklar doğum öncesi 
bakım ile temel sağlık ve beslenme hizmetlerinden faydalanabilmektedir. 2009 y ılında, 750 binden 
fazla çocuk için 137.8 Milyon TL tahsis edilmiştir. "Gebelikte Şartlı Sağlık Yardımı" kapsanıında ise, 
2005-2009 döneminde yararlanıcı anne sayısı 50 bine, toplanı yardım 3.6 Milyon TL'ye ulaşmıştır"-

2.1.1.3.3. ÖZel itina gösterilmesi gereken kişilerin sosyal içermesini teşvik etme 

Türkiye'de özel itina gösterilmesi gereken kişiler özell ikle öZOrlüler, eski ruruklu ve hükümlüler, 
yerinden o l muş kişiler, gecekondu bölgelerinde yaşayan yoksul insanlar. Roman lar. çalışan çocukların 
anne babaları ve özel korumaya muhtaç çocuklar, çoğunlukla yoksulluk veya yoksolluk riskiyle 
bağlantılı olarak, ekonomik ve sosyal hayat1an dışlanmıştır. Her grubun farklı belirli sonıniarı 

76ııııp://www .sydg ın.gov. tr/tr/lı tın 1/236 
77 http://www.sydgm.gov .tritr/htınl/240 



olmasına rağmen; tüm gruplar iç in ortak sorunlar işgücü piyasası, eğit im, sağlık ve sosyal güvenliğe 
erişimin sınırlı olmasıdır. İKG OP'ye göre madde bağımlıları, şiddet mağduru kadınlar ve gezginler de 
özel itina gösteritınesi gereken kişiler olarak değerlendiri lınektedir. 

2.1.1.3.3.1. Özürlille/8 

2005' te yürürlüğe giren Özürlüler Kanunu göre özürli~ doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle 
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetıııesi nedeniyle 
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, 
bakım, rebabilitasyon, danışmanlık ve destek hizınellerine ihtiyaç duyan kişidir. 

TülK ve Özürlüler idaresi Başkanlığı tarafından yapı lan 2002 Özürlüler Araştırması 'na göre 
Türkiye'de yaklaşık 8.4 Milyon özürlü bulunmaktadır. 

Tablo 71; 20 10 (TUrK) Özürlü insanların Problemleri ile Beklentileri üzeri ne Anket Çalışıııasıııın79 

sonuçları, cinsiyet, ikametgah, özürlUlük derecesi, yaş grubu l'e eğitim durumu temelinde kayıtlı 
özürlü bireylerin yüzdesini vermektedi r. Buna göre özürlülerin %58.6'sı erkek, o/ıA 1.4'ü ise kadındır. 
Özürliilerin %62,4'ü kentlerde, %37,6'sı ise kı rsal kesimde yaşamaktadır. 

Tablo 71: Cinsiyet, ikametgah, özüriOlük oranı, yaş grubu ve egitim düzeyine göre kayıtlı özürlü bireylerin yüzdesi, 
201080 

(l'o) 

Oil\'t Rubsal \ 'C Çeoklo 
G(irmı: 4itme Konuşm11 Ortopooik Zihinsel Dayasal Kronik Öırü 

Toplam Örilrlüler Öıürlük'r Özürlüler Özürlüler Oıürlüler Özürlüler Hastalar OlanJar 

Toplam 100.0 8,4 S,? OJ 8,8 29,2 3.9 25,6 18.0 

Cins~ el 

Toplam t(JQ,fl tllO,O WO,O wo,o 100,0 100,0 100,(1 100,0 100,0 
F;kck 58,6 67,0 57,5 67,0 56,2 61,1 67,9 56,2 53,5 

Kadın 41,4 33,0 42,5 33,0 43,8 38.9 32,1 43,8 46,5 

Yerleşim yeri 

Toplam !OM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Keııt 62,4 59,2 67,1 70,6 59,8 61,1 61,0 64,6 62,8 

Kır 31.6 40.8 32.9 29.4 401 38.9 39.0 35.4 371 

'·Y 07.07.2005 tarihinde yürüriO~e giren ÖZürlüler Kanunu'nda özürlll, "do~uştan veya sonradan herhangi bir 
nedenle bedensel, zihiıısel , ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetrnesi nedeniyle 
ıoplurnsal yaşama uyum sa~lama ve günlük gereksini mlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danışmanlık ve desıek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi" olarak tanımlanmaktadır. 
79 O dönemki ÖzOriOier İdaresi Başkanlığı ile iııızalanaı1 protokol uyannca; Ulusal Özllrlü insanlar 
Verit<lbanı"na kayıtlı özürllller bağlamında, ulusal dilzeydeki ilk "ÖzllriU insanların Problemleri ile Beklentileri 
üzerine Anket Çalışması, 2010'' yapılm ıştır. Anketin genel amacı özüriii insaniann g!lnlllk hayatlannda 
yaşadıkları sonınlar ile beklentileri belirlemek l'e ilgili alanlarda etkin politikalar üretmektir. Söz konusu ankette; 
Özürlüler İdaresi Başkanlı&~ ıarafından ol uşturulan Ulusal Özürlü insanlar Veritabanı bir çerçeve olarak 
kullanılınışıır ve anketin saha çalışması Haziran 20JO'da yürütülmUşıür, 
hnp://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=5. 
"'Tablodaki degerler, rakarnların yuvarlanması nedeniyle net rakarnlar olmayabilir. 



ÖzürlülUk dtrettıi 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ıoo;. - 39'/o 1),2 28,3 16,6 52,3 33,8 6,7 12,3 JJ , ı ıo,s 

40'/e -69% 42,4 28,1 78,8 37, ı 49,4 43,3 2),8 40,0 39,5 

7~~ ve üstü 42,4 43,6 4,6 ı o,s ı6,9 50,0 61,9 43,0 49,7 

Yaşgrubu 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 

0-6 4.9 1,4 9,6 25,1 3,? 7,4 2,0 3.6 3.7 

7-14 16.2 5,1 17,4 37,1 5,1 36,1 10.5 4,6 11,5 

15 -24 17.2 16,1 20.9 14,9 13,1 27,5 9,3 9.2 14.9 

25 -44 27,7 36,2 32,4 11.7 39,2 23.3 49,5 23,6 25,0 

45-64 18,9 25,5 12,0 7,1 22,1 4,9 22,1 33,1 18,4 

65. 15,2 ı5,8 7,7 3.7 16,? 0,8 6,6 25,9 26,4 

Eğitim durumu (6 Y'* w ii.\tü( 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Okur yaw obıuyan 41,6 32,1 31,6 33,6 26,4 57,5 24,0 32,2 48.5 

Diplo.mt»ı olmay~n 
o1;ıır yazar ı s,ı 11 ,8 23,0 38,6 ı 0,9 28,9 ı2.i ı2,8 15,3 

i lkol-uı ıı.ı 29,0 ıı,9 10,7 32,9 4,6 33,0 34,9 22.9 

lll:ögmim ! Oıtıokul 
vedeıqıi ı o.ı 12,5 ı6,4 11 ,0 13,4 8,2 15,2 10,2 8,0 

Use ve dengi 1,1 ı4,6 ı ı. ı 6,1 ı M 0,7 IS. ı 9.9 5,3 

Kııyn~\: TÖiK, ÖıUrlülerin Sonınlan ·~ Bekleıııi leri , 2010 

ÖZürlülerin iş gücüne katı lım oran ınııı düşüklüğü, eğitim ve işle bağlantılı niteliklerinin düşük 
düzeyde olmasından, istihdam edilmelerini ve hareketliliklerini kısıtlayan engellerden ve yetersiz 
istihdam imkanlarından kaynaklanır. Özüdülerin iş gücüne katılırken karşılaştıkları bu tür sorunlar 
sosyal dışlanma ve yoksulluk riskiyle sonuçlanır. 

ÖZürlülerin istihdam oranını yükseltmek için genelmesleki eğitim imkanlarının farklı düzey ve türde 
özürlülüğü bulunan insanlar için çeşitlendiri lmesi ve özürlülere yeni eğitim progranıları ve istihdam 
yaratılmasının da buna paralel olarak çeşiılendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Okul ve ilk iş durumu 
arasında geçişi sağlayan belirli programların geliştiri l mesine, yeniden istihdam için belirli mesleki 
eğitim ve rehabilitasyon geçiş programlarınlll gelişt irilmesine, kendi geliri ile yaşayabilmek için belirli 
eğitim programları şeklinin uygulanmasına, yeniden kurumsallaşma ve toplum bazlı alternatifleri 
teşvik edecek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. 



Tablo 72: Ortopedik, zihinsel, dil ve konuşma, işitme ve gönııe özüdülerin iş gücüne katılımı ve 
işsizlik oranı 81 

Işgücüne katılım Işsizlik oranı Iş gücüne dahil 
oranı olmayan nüfus 

Türkiye 21.71 15.46 78.29 

İkarnet yeri 

Kentsel alanlar 25.61 17.43 74.39 

Kırsal alanlar 17.76 12.58 82.24 
Cinsivet 

Erkek 32.22 14.57 67.78 
Kadın 6.71 21.54 93.29 
Kaynak: TUIK, Oıürtüler Ar ııınası, 2002 

Tablo 72'ye göre, işgücüne katılım açısından bakıldığında çalışma çağındaki 15-64 yaş ardsı 
özüdülerin ancak beşte biri işgücüne katılını sağlayabilmektedir. Ortopedik, ruhsal, dil ve konuşma, 
işitme ve görme özürlülerin işgücüne katılımı %21.7 iken, bu rakanı kronik hastalığı olanlarda 
%22.8'dir. İşsizlik oranları ise kronik hastalığı olanlarda %10.7, ortopedik, ruhsal, dil ve konuşma, 
işitme ve görme özürlülerde %15.4'tür. Özürlü kadınların işgücüne kat ılıını özürlü erkeklerinkine göre 
oldukça düşüktür. Özürlü kadınlarda işsizlik oran ı , erkeklerinkinden yüksek durumdad ır. Kent-kırsal 
kıyaslaması yapıldığında ise ortopedik, ruhsal, dil ve konuşma, işitme ve görme özürlüterin işgücüne 
katı lımı kentte daha yüksektir. 

Özür grııbu ve çalışına durumu dikkate alındığında, Özürlülerin Sorunları ve Beklentileri 2010 
Anketine göre. özürlü bireylerin yalnızca %l4.2'sinin bir iş i vardır. başka bir deyişle, işçi statüsünde 
istihdam edilen özürlüle:riıı oranı bu kadardır. Bu oldukça düşük bir rakamdır, hatta tüm özürlülerin 
arasında, zihinsel özürlüler ile rubsal ve duyusal özürlülerin istiJıdanıa katılımı %lO' un bile altındadır. 
Bu özür gruplarında istihdama katılını sırasıyla %5.8 ve %7.6'dır. İşçilerin %77.4'ü düzenli, ya da 
yevmiyeU işçilerdeıı, %IS' i işverenlerden ya da kendi işinde çalışanlardan, %7,6's1 ise ücretsiz aile 
işçilerinden oluşmaktadır. Çalışınayan özürlüleri n %6.3 "iş arayanlar~, %93. 7'si "diğer'' olarak 
sınıflandınlmıştır. Buna göre, özürlüler in işgücüne ve emek piyasasına katılını oranı oldukça düşüktür. 

Tablo 73: Çalışma dummları ile ôıUrlOlOk türlerine göre kayıtlı özüriO bireylerin yüzdesi, 2010 
[ıS yape üstiil 

Dil ,., Rubıal ve 
CGrmc lşiımc KonuşmA Oıtopedik Zibiml OII)'U!JII Kronik 

Ttplam Öl.iirlü Öıörlö Üziirlü Özürlü Öıiirtô Ôlürlü •ıasta 

işçlltr ı4.J 24,8 26.8 13.~ ıs.s s.s 7.6 ıJ.6 

Sfirel.:li, Geçici ~iler 71,4 80,1 79,8 76,1 82,.3 61,7 66,5 15.6 

işv•r<ı>, Seılıesı Mes1<k Salibi 15,0 14,0 10.4 tS,& ıo..ı 13,4 11.1 20,2 
Ücretsiz Aileişçisi 7,6 b.O 9.8 1,6 ı .ı 18.9 15.8 4,1 

Çıılışmıt)liR 85.7 75,2 J.l,2 3l, ı 74.5 94,1 92.4 86,4 

işAr:ıyaıılar 6,) ı4,4 tl.S ll,& 11,5 2,6 &, ı 5,) 

Di~ 93,7 85,6 86,5 86,2 88,5 91,4 91,9 94,7 

Çalı~manıa ya da Iş oramıımıı Neden1t ri t') 

Çalııam•ı~n. Ağıı örurtü 51 .~ l1,Z 23,8 19,1 41.6 61,9 )1,8 49,8 

81TUIK re1•izeedilen bilgileri henüz yayınlamamı~tır. 

(%) 

Çoklu 
Öırll 

Olanlar 

11,4 

71.1 

15,4 
1,4 

8S,6 

4,1 

95,9 

51.9 



Eıııel:lilögrenc~Ev Hanını.'Yaşlı 29.2 31 ,0 38,7 37,0 Jı,2 10,8 13,0 39,2 

öunnd<n dolayı iş bulanayacağını 
dllştln<nMiriU 16,6 19,0 19,8 19,7 11,6 21 ,6 22,9 12,3 

Ailtsi çalışmasına izin vtnnep!rı J,J 2,2 3,1 1,8 2,5 5,3 3.4 3,0 

Di !er 10,7 12,7 17,8 11,6 ı4,4 9,7 20,4 8,4 

Ka)1lak: TÜ iK, Ötiirlülerin Sorunları ve Beklentileri Anketi, 2010 

Çıılışıııaıııa ve iş aramaıııa nedenlerine bakıldığında, özüdülerin %51,4'ünün ağır özürlüliik nedeniyle 
çalışmadığı görülmektedir. Özürlüleriıı %16.6'sı özürleri nedeniyle iş bulamayacaklarını düşünmekte, 
%3.3 'ünün ise ailesi çalışmasına izin vermemektedir. Söz konusu veriler, özürlülerin emek piyasasına 
katılınıında bir takını yapısal ve özel engellerin var olduğunu, bu nedenle söz .konusu bireylerin 
ihtiyaçlarına yönelik olarak özel önlemler aluınıası gerektiğini göstermektedir. 

İş Kanunu'na göre, en az 50 veya daha fazla işçinin çalıştınldığı işyerlerinde öıürlülerin istihdamı için 
kota sistemi uygulanmaktadır. işe yerleştirilmek için bekleyen öıürlüler bulunmasına rağmen, balen 
boş kotalar vardır. 2005 yılı sonunda toplam 24814 boş kota( kamu sektöründen 2990 ve özel 
sektörden 21824 olmak Uzere) bulunmaktayken, toplam 69526 özilrlü (59829 erkek. 9716 kadın) işe 
yerleştirilıneyi beklemektedir. Bu sorun esasen iş gücü piyasasındaki talepleri karşılamayan 

özüdülerin yetersiz mesleki niteliklerinden kaynaklanmaktadır. Diğer yandan, Türkiye'de iş gücü 
piyasası düıenli ve planlı gelişmediğinden, kotalar çoğunlukla belirli illerde yoğunlaşmaktadır. Buna 
paralel olarak, bu bölgelerde iş arayan özıirlülerin sayısı daha az olabilir ve bu durum iş gücü 
piyasasında hareketlilik sorununa neden olabilir. Diğer illerde, daha fazla boş kota bulunmasına 
rağmen, özürlüler aileleriyle birlikte veya ailelerinin yanmda kalmak istediklerinden iş için bir başka 
yere taşınmak istememektedirler. Ayrıca, özürlülerin çalışına sonucunda elde edecekleriyle aynı 
miktarda olmak üzere çeşi t li kurumların sağladığı nakit veya ayın şeklindeki sosyal yardımlar son 
yıllarda artmıştır. Fakat bu yardımları alabilmek için özürlülerin işe yerle~tirilınek amacıyla iŞKUR'a 
kayıtlı olma şartı vardır. Sosyal yardımları almaya hak kazanmak için özürlüler iŞKUR'a 
kaydolnıaktadır, fakat ~ aramak istememektedirler. Bu durum açıkça iş gücü piyasası ve sosyal 
güvenlik sistemi arasında daha iyi performansa ve koordinasyona ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

2001-2005 yılları arasında 2653 özürlü, iŞKUR'un meslek edindirme kurslarından faydalanmıştır. 

iŞ KUR istatistiklerine göre, 2005 yılı sonunda 23317 özürlü iŞKUR vasıtasıyla iş bulmuştur. (20274 
erkek ve 3043 kadın). Mevcut lŞKUR verileri, tüm öıürlüler için iş gücü piyasasını doğru olarak 
yansıtmamaktadır, fakat İŞKUR'da kayıtlı olanların durumunu göstenııektedir. 

Tablo 74'te, özürlüler için il bazında oluşturulan kota sistemine ilişkin veriler gösterilmektedir. İş 
yerlerinin büyük kısmı özel sektördedir. Özürlü istihdam etmek zorunda olan kamu ya da özel iş 
yerlerinin sayısı ilden ile büyük farklılık göstermektedir. Özürlüler için işyeri sayısı en çok istanbul, 
Aııkara, Bursa, izmir ve Kocaeli'de olup bu illerdeki işyeri sayısı sırasıyla 4489, I 1 ı 5, 925, 880 ve 
689'dur. Söz konusu illerin tamamının 2. öncelikli Bölgede yer alıyor olması bu bölgede emek 
piyasasındaki özürlüler için arz-talep uyumu olduğuna işaret etmektedir. 

35,3 

135 

2,4 

9,0 



Tablo 74: Özüdüle re i lişkin ko ta sistemi rakamları , 2010, T ürkiye 
Öıürlü istihdam Aktif Öıürlülerin Faıla Personel Açık kadro 

Etmekle Yükümlü Iş Saym Olarak Çalışan 
Yeri Sayısı Aktif Özürlü 

Sa ısı 

iller Ka Öıel Top. Kıt m Özel Top. Kıını Öıel Top. Ka ır Öıel Top. 
mu 

Adana 26 366 392 420 1.765 2.1 85 115 202 317 28 ısı 209 
Adiyaman lO 4S 55 107 239 346 23 60 83 ı 17 18 
A . Karahisar 16 87 103 137 339 476 41 so 91 6 26 32 
AJ!ri 7 s 12 54 17 71 14 2 16 4 3 7 
Aksaray 5 37 42 27 182 209 3 9 12 4 26 30 
Aınasva 9 so 59 41 226 267 3 S4 S1 4 8 12 
Ankara 68 1.047 1.115 1.365 5.752 7.117 213 478 691 238 914 1.152 
Aıttalya 27 492 519 226 1.608 1.834 33 97 130 27 1.106 1.133 
Ardahan 2 4 6 lO 21 31 4 l l 15 o ı ı 
Aıtvin 9 23 32 74 94 168 20 8 28 ı 12 13 
Aydin 14 120 134 150 570 720 29 61 90 10 64 74 
Balikesir 26 170 196 280 787 1.067 77 89 166 19 67 86 
Bartin 5 40 45 45 163 208 ?' . J 12 35 5 6 ll 
Batman 6 30 36 107 11 9 226 4 13 17 4 ıs 19 
Bay burt 2 2 4 15 5 20 2 2 4 o ı ı 
Bilecik 5 70 75 ı o 427 437 2 12 14 13 48 61 
Bingöl 4 6 lO 28 20 48 5 o 5 2 17 19 
Bitlis 7 9 16 39 18 57 4 5 9 2 9 ll 
Bolu 5 67 72 44 425 469 7 22 29 3 30 33 
Burdur 8 36 44 63 131 194 14 17 31 6 13 19 
Buı"M 23 902 92S 273 5.344 5.617 53 278 33 1 28 594 622 
Çan akka le 15 48 63 83 218 30 1 22 8 30 8 36 44 
Çankiri 7 26 33 53 ı s s 208 4 l l ı s 2 8 lO 
Çorum 12 62 74 92 26 1 353 20 21 41 5 35 40 
Oeniz li ll 274 28S 91 1.412 1.503 23 ı o ı 124 ı s 80 95 
Divarbakir 19 104 123 233 333 S66 38 38 76 12 86 98 
Düzce 5 l23 128 25 651 676 2 56 58 3 63 66 
Ed irne 7 S4 61 47 239 286 19 21 40 7 84 91 
Elaziıı. 13 56 69 175 189 364 54 31 85 5 63 68 
Erzincan 7 17 24 S3 79 132 ll 12 23 4 17 21 
Erzurum 23 59 82 223 250 473 so ı s 68 6 59 65 
Eskişehir 18 195 213 352 1.037 1.389 54 61 11 5 9 184 193 
Gaziantep 14 298 312 112 1.513 1.625 24 89 113 13 179 192 
Girestuı 8 43 sı 51 189 240 14 23 37 6 19 25 
Gümüşhane 4 13 17 23 26 49 3 5 o 9 9 
Hakkari 7 7 14 34 12 46 7 3 lO ll 9 20 
Ha tay 12 129 141 79 456 535 19 34 S3 6 157 163 
lgdjr 5 6 ll 5 5 lO o o o 26 7 33 
Isparta ll 40 51 89 149 238 13 19 32 5 26 31 
Istanbul 79 4.410 4.489 1.425 18.674 20.099 161 773 934 351 8.767 9.118 
lzmir 35 845 880 467 3.670 4.137 138 261 399 123 1.319 1.442 
K. Maraş 19 IS8 177 234 1.055 1.289 56 154 2 10 5 45 so 
Karabük 5 35 40 25 211 236 5 19 24 o 47 47 
Karaman 3 31 34 32 246 278 9 8 17 ı 24 2S 
Kars 7 8 ı s 17 20 37 3 2 5 19 8 27 
Kastamonu 7 41 48 38 156 194 3 24 27 S6 29 85 
Kayseri 16 299 31S 174 1.762 1.936 34 174 208 25 121 146 
Kirikkale ıs 24 39 141 106 247 16 l l 27 9 s 14 
K irklarel i ll 73 84 85 360 445 22 ı o 32 2 117 119 
Kirşehir 6 20 26 32 113 145 9 & 17 2 2 4 
l(jljs ı 6 7 l l 16 27 8 2 ı o o o o 
Kocaeli 28 661 689 458 3.545 4.003 68 227 295 17 466 483 
Konya 31 27 1 302 289 1.332 1.621 48 163 211 22 70 92 
Kütahya 17 93 110 237 293 530 44 15 59 18 164 182 
Malatya 14 95 109 13 1 51 ı 642 30 53 83 3 6S 68 
Manisa 15 235 250 226 1. 133 JJ59 42 67 109 5 369 374 
Mardin lO 26 36 79 80 159 14 3 17 4 14 ıs 
M ersin 28 253 281 307 94& 1.255 57 107 164 ıs ll l 126 
Mug la 23 134 157 260 461 721 39 63 102 ı o 106 116 
Muş 7 4 ll 6 4 ı o o ı ı 43 6 49 
Nevşehir 4 44 48 29 130 159 5 8 13 3 20 23 
Nigde 6 29 35 49 89 138 ll 7 ı s 2 2 1 23 
Ordu 7 78 85 65 301 366 12 31 43 6 78 84 
Osmaniye lO 49 59 93 295 388 39 50 89 2 lO 12 



Rize s 25 30 642 104 746 520 20 540 ı 12 13 
Sakarya 22 195 217 177 1.053 1.230 28 96 124 9 123 132 
Sarn<un 24 143 167 218 471 689 41 41 82 42 92 134 
S iirt 8 ll 19 36 40 76 6 4 lO 28 7 35 
Sinop 7 24 31 46 83 129 6 4 ı o ı 55 56 
Sivas 14 63 77 220 326 546 36 41 77 7 28 35 
Şanliurfa 19 83 102 239 353 592 38 39 77 o 32 32 
Şirnak 5 25 30 38 68 106 4 3 7 2 19 21 
Tekirdag 13 421 434 93 1.407 ı. soo 16 19 35 9 1.204 1.213 
Tokat 12 45 57 87 91 178 22 25 47 31 71 102 
Trabzon l3 93 106 145 337 482 40 49 89 7 31 38 
Tunceli 4 4 8 26 8 34 7 2 9 ı 3 4 
Uşak 5 69 74 49 308 357 13 28 41 o 53 53 
Van 12 47 59 163 134 297 13 16 29 4 46 50 
Yalova 9 48 57 32 129 161 4 ll 15 5 50 55 
Yoz~t 13 39 52 58 112 170 7 7 14 27 38 65 
Zonguldak 13 92 105 89 398 487 9 38 47 398 172 570 
TOPLAM ı. o 14.511 15.59 12.60 66.359 78.962 2.74 4.715 7.463 1.86 18.29 20.162 

84 5 3 8 3 9 
Kaynak: iŞKUR istaıisıikleri,2010 

İŞKUR verilerine göre, 1973'teo 2010'a kadar 667.789 öZiirlü (499.501 'i erkek, 1 13.182'si kadın) bir 
işe yerle~mek için sırada beklemiş olup aynı dönemde 334. 123 özürlü (274.942'si erkek, 38.83 1 ' i 
kadın) IŞKUR aracılığıyla bir iş bulmuştur. 2010 yılında, 36. 144 özüri ii iş başvurusunda bulunmuş 
(22.140 erkek, 14.004 kadın) ve bunlardan 32.257'si (27.829 erkek, 4.428 kadın) iş bulmuştur. Mayıs 
20 I 1 itibariyle, I 8.1 14 özürlü kamu ve özel sektörde işçi statüslinde, I 9.915 özürlü ise memur olarak 
görev yapmaktadır. IŞKUR verileri, yalnızca İŞ KUR 'a kayıtlı özürlülerin sayısını yansıtmaktadır. 
Emek piyasasındaki özilrlülerin genel durumwıu yansıtan sistematik ve yeterli veri bulunmamaktadır. 

Tablo 75: Özürlüler için istihdam hizmetleri, 2005 (büyüme merkezleri) 

Baş•·urular 
lşe yerleşenler Yılsonu itibarıyla sırasını 

Toplam Kamu Öıel 
bekleyenler 

Iller 

""' ~ 
E 

""" 
ı: 

e ... E: .. c "' ~ 
e 

~ .; .s .. ..; .! " ~ ..; " .s 
c. "' c.. .. ., .. c.. .. ~ ı:; w .. 

~ .:ı 
.. .. " w " ~ Wl :.: :.: ı.ı :.: :.: 

BATMAN 93 13 ı06 27 5 32 ı s 4 9 ı 57 1 60 63ı 

OiYARDAKIR 266 27 293 62 6 68 10 4 52 2 1.237 ll2 1.349 
ELAZIG ısı 20 201 76 9 85 ı o 2 66 7 1.179 122 1.301 
ERZURUM 227 24 251 87 7 94 ı 7 2 70 5 924 65 989 
GAZIANTEP 444 33 477 529 23 552 ı ı 528 22 l.223 140 1.363 
KARS 44 7 s ı 27 o 27 ı o 26 o 189 25 214 
KASTAMONU 72 19 91 59 l l 70 9 2 50 9 338 77 415 
Kı\YSERl 413 46 459 464 46 510 ı s 5 446 41 9ı5 148 1.063 
K.MARAŞ 365 35 400 305 25 330 39 3 266 22 715 68 783 
MALATYA 158 26 ı84 122 19 141 6 o 116 19 1.062 ı6 ı 1.223 
SAMSUN 185 48 233 155 33 188 40 8 ı 15 25 1.125 258 1.383 
SIVAS 199 32 231 103 9 ı 12 33 o 70 9 799 118 917 
Ş.URl'A 242 20 262 194 12 206 54 o 140 12 864 58 922 
TRABZON 157 25 182 64 ı s 79 22 4 42 l l 700 128 828 
VAN 175 19 194 32 o 32 19 o 13 o 624 46 670 

TOPLAM 3.221 394 3.615 2.306 220 2.526 297 35 2.009 185 12.465 1.586 14.051 

Kaynak: IŞKUR lstatıstıklen 



T bl 6 Ö IH ı 200 o o a o 7 : ziirlii ere Yöne ı · ·aalıyet er 4-2 ı 

Başvuru Yerleştirme 

Toplam Kamu Özel 

Erkek Kadın Top Erkek Kadın Top Erkek Kadın Top Erkek Kadın 

2004 31371 5.578 la955 14.99:1 2.183 17.175 1.152 168 1.320 13.840 2.015 

2005 21.830 4.029 25.859 20.274 3.043 23.317 1.547 181 1.728 18.721 2.862 

2006 22.<162 5.774 U.236 20.651 3130 23.781 1.037 165 1.202 19.614 2.965 

2007 ~.196 10.201 31;.397 15.59'2 2172 17.1164 49<1 79 573 15.098 2.193 

2008 31599 14.881 ~.460 18.856 3.112 21.967 371 56 427 18.484 3.056 

2009 24001 1~618 40.519 22.820 3585 26.405 470 75 545 22.350 3.510 

2010 22140 14.004 3S.1.W 27.829 «28 32257 265 30 295 27.564 •.m 
(TOPLAM) 499.501 113.182 667.789 274.942 38.831 334.123 39.990 4.668 sus ı 23ol.952 34.163 

Tablo 76, sektör ve cinsiyete göre 2004-2010 yılları arasında yapılan başvuru ve işe yerleştirme 
sayılarına yer vermektedir. Sözkonusu dönemde yapılan başvurular 2004'teki 38955'ten 2010'daki 
36144 seviyesine inınişt i r. Mevcut iş yerlerinin çoğunun özel sektörde faaliyet göstermesine paralel 
olarak, yerleştirmelerin de çoğunluğu özel sektörde gerçekleşmiştir. Cinsiyete göre ise, erkekler için 
yapılan başvurular düşerken (33.377'deıı 22.140'a) kadınlar için yapılan başvurular artmıştır 
(5.578'den 14.004'e). lilıına rağmen, kaduıların başvuru ve yerleşrirnıe sayısı erkeklerinkinden 
düşüktür. 

Tablo 77: Sosyal güvenlik lıizmetlerindeıı yararlanan özilrlüler (ortopedik, zihinsel, dil ve konuıma, 
işitme ve gönne özürlüler) 

Sosyal 2üvenlik durumu Kavıtlılık durumu 
Olan Olmayan Serbest Ücretli 

Çalışan Çalışanlar 

Türkiye 47.55 52.45 45.21 54.79 
Kentsel alanlar 59.27 40.73 44.86 55.14 
Kırsal alanlar 35.15 64.85 45.84 54.16 
Erkek 44.84 55.16 67.96 32.04 
Kadın 51.41 48.59 17.04 82.96 

.. . Kaynak. TUIK. 2002 Oziirluler Aiaşıırnuısı 

2002 Türkiye Özürlüler Araştırması'na göre, ortopedik, zihinsel, dil ve konuşma, işione ve görme 
özürlülerde .sosyal güveo~.k hizmetlerinden yararlanaolann orııoı %47.55 iken; bu oran kronik 
hastalığa salıip olanlarda %63.67'dir. 

Tablo 78: Sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanan öıiirlüler (kronik hastalığa sahip olanlar) 
Sosval2üvenlik durumu Kavıtlılık durumu 
Olan Olmayan Serbest Ücretli 

Çalışan Çalışanlar 
Türkiye 63.67 36.33 44.36 55.64 

Kentsel alanlar 70.80 29.20 45.23 54.77 
Kırsal alanlar 50.28 49.72 42.(){) 57.94 
Erkek 62.40 37.60 86.42 13.58 
Kadın 64.56 35.44 15.89 84.11 

Kaynak: TOIK, 2002 Oıürlüler Ar:ı\<lırınoı;ı 

Top 

1~855 

21.589 

22.579 

17.291 

21.540 

25.660 

3U162 

217.271 



Özürlüler erken emekliliğe hak kazanmaktadır. Ayrıca, özürlü hak salıipleri (sigortalının özürlü 
yakınları) öliiııı aylığı alnıaya hak kazanır. Diğer yandan, 2006 Eylül ayında sosyal güvenliği olmayan 
ve yaşına ve özürlülük derecesine göre ihtiyacı olan 230 bin kişiye yaklaşık 100 Avro aylık. yardım 

sağlanmıştır. Sosyal güvenlik sistemine dahil obnayan özüdülerin sağlık. bakımı ve rehabilitasyon 
harcamaları devlet tara lindan karşılanmaktadır. Nakdi yardırnlara ek olarak, özüriLi ler yatılı ve 
gündlizlü bakım hizmetleri sağlayan rehabilitasyon merkezlerinden yararlanmak.tadır. 

20 10'da yapılan araştınnaya göre, özüdülerin %41,6'sı okııryazar değilken %22,3'ü ilkokul 
mezun udur. 

Özürlüler için erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, zorunlu eğitimin kısun larıdır. Özürlü çocuklar 
normal sınıflarda veya öıiirlülüğün türü ve derecesine göre uzmanlaşmış eğitim sınıflarında genel 
eğitim sistemi kapsanıında eğitim görür veya özel eğitim okulları ve merkezlerinden yararlanır. Sosyal 
güvenceye sahip olup olmadığına bakılmaksızın, özel eğitime muhtaç çocukların eğitim masralları 
Milli Eğitim Bakanlığı taralindan karşılannıaktadır. 

ÖzürlUler Kanunu, eğitim ve istihdam alanında özürlülere karşı ayrımcılığı yasak lar, uluslararası 
özüriOlük sınıllandınııasını kabul eder, özel sektör tarafından hizmetlerin sağlanmasını onaylar, 
özlirlülüğüo türüne göre iş analizi sistemini ve özürlüler için eğitim ve rebabilitasyon hizmetlerinin 
hazırlanınasında elde edi len soouçların uygulanmasını öogörür ve büyük şehir belediyelerinde 
özürlüler için yeni şubeler kurulmasını zorunlu kılnıak1adır. 

2005-20 10 dönemi için hazırlanan "İstihdam Eylem Planı'', istihdaıııda ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması, özüriiiler dahil tüm tarallarıo koordinasyonu ile özürlülerin istihdamını artımıayı 

amaçlayan potilikaları oluşıunna, özüdUlerin i stihdamını artırmak için bilinci artırma, işverenler için 
farklı teşviklerle kota sistemini destekleme, giJişinıci liği teşvik etme ve özürlülerin iş verimliliğini 
artınna gibi çeşitli faaliyetleri önermektedir. 

2010 yılında gerçekleştirilen Özürllilerin Sorunlan ve Beklentileri Araştırınasma göre, kayıtlı özürlü 
bireylerin %38,4'ü düzenli sosyal yardım almaktadır. Kayıt altındaki özüdUlerin %27'si özürlü 
yardımından düzenli olarak f.ıydalandığın ı belirtmiştir. Kayıtlı özüdülerin %11 ,2'si SYDGM 
tarafından veri len ayni ve nakdi yardımlardan düzenli olarak faydalandığını belirtıniştir. Kayıtlı 
özürlülerin %55,7'si ağır fiziksel çaba ya da güç gerektirmeyen bir işte ça lışmak istediğini belirtmiştir. 

Çalışan ya da çalışabilecek durumdaki kayıtlı özüdülerin ihtiyaç duyduğu çalışma ortamı iş 

düzen lemeleri dikkate alındığında, %33,3 'ü sağlık sorunl arı nedeniyle daha çok m ola talep etmektedir. 
Ayrıca, anılan grubun %27,6'sı yarı zamanlı bir iş istemektedir. (TÜiK) 

Tablo 79: Özürlülük türüne göre düzenli olarak sosyal destek alan kayıtlı özürlü bireylerin yüzdesi, 201082 

115 ~'ttrs old and ovtrl 

Dil ve Ruhsal ,,e 
C örme l}itnıe Konu~ nU& Ortopedik Zihins•ı Dı,nıusal Kronik 

Toı.ı Özürlü ÖZAirlü ÖıürW Özürlü ÖZAirlü Ötürlü H ası• 

Sosyal Yardlm Yanırlan•n~ı 38,4 .17.2 ıs,.> 36,2 ı8,8 47,6 53,8 33,8 

82Her bir sosyal yurdun ayn bir soru ile alındı&•ndan bir sütıındııki yüzdelerin ıoplaıru 100 otnıay;ıbilir. 

Çoklu 
Özril 

O blolar 

41 ,4 



Alınan Sosytl Yardımlar 

Ö1iirl0 Ayh~ı (2022 sayılı Kanun 
kapsamında) 11,0 28.0 ı9,0 25,0 ıs .s 36,8 4 ı .o 11,7 

SYDGM'den ayni ve nakdi 
yardımlar 11,2 ıo.l 7,4 8,5 10,1 10,9 14,7 11,2 

SilÇEK'ten ayni ve nakdi 
y:ııdımlar 6.3 4,0 ı, ı i,O 4A 9,0 ı.ı 6.ı 

Hayırsever bireylerin sosyal 
yardımları 4,2 3,7 3,9 4,6 3,3 4.3 5,3 4.4 

Diğer 1,0 2,4 0,6 ı,o l .ı ı,6 ı ,5 1,ı 

Kaynak: TülK, ÖZ!IriOierin Sorunlan ve Beklentileri Araştınnası, 201 O 

2./.1.3.3.2. Eski Hükümiii ve Tutuklular 

TOrkiye'de eski hUkOmiU ve tutuklulann birçoğu, genelde iş arama deneyinılerinin, iş geçmişlerinin ve 
mesleki becerilerinin olmanıası nedeniyle devamlı ve yüksek ücretli işler bulaınamaktadır. Aynca, 
toplum genelinde ve işverenler arasında yaygın olan önyargı lar nedeniyle sabıkası olan bireyler 
işverenler tarafından reddediloıektedir. Bu nedenle, yeni tahliye edilen suçlular topluma ve emek 
piyasasına entegre olmakta zorluk çekıııek'tedir. 

TÜİK veri lerine göre, 2008 sonu itibariyle 13 74 erkek ve 364 kadın mahkum eğitimsiz (okuma yazma 
bilmeyen), 1404 erkek ve 99 kadın mahkum okuryazar, 41264 erkek ve 1144 kadın mahkum ilkokul 
mezunu, 13483 erkek ve 290 kadın mahkum orıaokul mezııııu, 10078 erkek ve 425 kadın mahkum lise 
mezwıu, 2352 erkek ve 143 kadın mahkum yüksekokul ya da üniversite ıııezııııudur. Dolayısıyla, iş 
imkanının artırılınasını tenıinen, verilecek eğitim hizmetlerinde malıkumların özel durumuna göre 
dikkat edilmesi gerekınektedir 

Söz konusu kişilerin iş bulnıada diploınalarıııı kullanabilmeleri için ek önlemler alınmalıdır. 

Sadece 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde geçerli bir sistem söz konusudur. "Kota Sistemi" adı 
verilen uygulamada eski mahkuınlar, özüriiliere benzer şekilde istihdam edilmektedir. lŞKUR 
verilerine göre 2006 yılında eski mahkumlar için boş kadro, yaklaşık !.200'ü kamu, l2.800'ü özel 
sektörde olmak üzere toplanı 13.000'dir. 2006 yılında yaklaşık 7.800 mahkum İŞKUR'a başvuruda 
bulunmuş, bunlardan 6.450'si istihdam edilmiştir. 2006 yılı sonu itibariyle, istihdam edilen eski 
mahkumlarm sayısı 24 bindir. Bunlardan 15 bini özel sektörde. 9 bini kamu sektöründe çalışmaktadır. 
Diğer }'andan, istihdam edilmeyi bekleyen 23.206 malıkumdan yalnızca 365'i kadındır. 1972-2006 
döneminde, İŞKUR'a başvuran toplam 222.291 eski mahkumdan 32.127'si kamu sektöründe, 
71.876'sı özel sektörde olmak üzere yalnızca 104.003'ü istihdam ed ilmiştir. 

Tutuklulara, nıahkumlara ve eski malıkumiara uygun iş bulma ihtiyacına karşı lık Türkiye'de iş gücü 
piyasası düzenli ve planlı gelişmediğinden, kotalar çoğwılukla belirli illerde yoğunlaşıııaktadır. Buna 

27,5 

12.7 

6.7 

4,2 

3,0 



paralel olarak, bu bölgelerde iş arayan eski hükümiii ve tutukluların sayısı daha az olabilir ve bu 
dunım iş gücü piyasas ı nda bareketlilik sorununa neden olabilir. Söz konusu kiş i lerio iş bulmada 
diplomalarını kullanabilmeleri için ek önlemler alınmalıdu. 

İŞKUR'uo rakamianna göre, 2005 yılında İŞKUR'a başvuran eski tutukluların %76'sı (6694 kişi) 
istihdam edilmiştir. Buna rağmen, mevcut iŞKUR verileri eski hükümiii ve tutuklutann hepsi için iş 
gücü piyasasının durumunu doğru şeki lde yansıtmamaktadır, fiıkat sadece İŞKUR'a kayıtlı olanların 
dunımunu göstermektedir. 

Tablo 80: Eskihükümlüler için kota sistemi rakam ları, 2010, Türkiye 

Eski Hil kilmlll 

Aktif Eski Fazla personel BoJ Kadro 
H ii körnlü olarak çalışıın 
Sayısı eski hükünılü 

··a ı ı 
Kamu Kamu Kamu 

Adana 241 100 30 
Adiyaman 59 19 2 
Afvoo.karalıis 66 28 12 
Agri 29 lO 3 
Aksaray 13 ı 3 
Aınasva 29 9 2 
Ankara 659 172 206 
Antalya 117 33 25 
Ardahan 2 o ı 

Arrviıı 35 9 2 
Aydin 69 12 9 
Balikesir 138 45 ıs 
Bartin 39 13 ı 
Batınan 68 19 4 
Bavburt 9 3 o 
Bilecik 6 ı 6 
Dingöl 15 3 ı 

Bitlis 20 2 
Bolu 19 5 7 
Burdur 31 6 2 
Bursa 153 46 19 
Çanakkale 33 6 9 
Çankiri 25 4 4 
Conırn 44 ll 6 
Denizli s ı 19 l l 
Oiyarbakir 138 45 ll 
Oüz.ce 13 2 2 
Edirne 29 13 3 
Elazig 95 43 7 
Erzincan 19 4 7 
Erzurum 107 25 8 
Eskisehir 142 35 46 
Gazianlerı 60 ıs 8 
Giresun 25 7 4 
Gürolishane 13 3 ı 
Hakkari 16 4 5 
Hatay 38 18 13 
lı;ı,dir o o 14 
Isparta 46 6 3 
Istanbul 665 118 265 
lznıir 202 67 88 
Kahramanma 113 31 9 
Karablik 21 12 o 
Karaman 19 8 ı 
Kars lO o 7 
Kastarnonu 20 4 27 
Kavseri 69 IR 32 
Kirikkale 33 8 41 
Kirklareli 42 lO 2 
Kirsehir 16 5 2 



Kilis 4 2 o 
Kocaeli 135 23 83 
Konya 142 33 21 
Kütahya 127 38 13 
Malatya 70 26 7 
Manisa 120 31 7 
Mardin 35 5 5 
Mersin 154 33 14 
Mucla 139 32 9 
M us o 23 
NevsetUr 16 4 2 
Nigde 20 4 5 
Ordu 39 IS 6 
Osmaniye 45 18 ı 
Rize 238 179 2 
Sakarva 87 31 22 
Samsun 121 34 21 
Siirt 18 3 14 
Sinoıı 23 6 3 
Sivas lll 27 ll 
Sanlitnfa 127 31 5 
Sirnak ' 1 .. 5 o 
Tekirdag 42 ll 13 
Tokat 60 25 13 
Trabzon 68 28 12 
Tunceli 14 s ı 
U sak 28 12 2 
Van 78 8 9 
Yalova ıs 2 4 
Yozsıat 26 3 17 
Zonıwldak 32 8 213 
Toplam 6.079 1.7 1.549 

Kaynak: ISKUR iswtistikleri. 201 O 

Tablo 81: Mahkum ve eski hükfımlülere yonelik faaliyetler, 2004-201 O 

Yıllar Başvuru Y crleştirmc 
Toplam Kamu Özel 

Erkek Kadın Topl:ım Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 
2004 ı ı.ııı 210 ıı.m ı,;ıı 106 5.64$ 4lll ı 441 ili)! ıoı ı.ım 

l(JI)l 8.6.14 163 i .SI7 6.;?4 ııo 6.694 632 6 6JS $.91! 1)1 6.0$6 

2()1)\ 7.670 128 ı. m 6JJ6 1)8 ı,.ı;ı JOJ • ;o; M ll 114 6.149 

2007 1.151 113 ı.ıı~ 5.106 ?S ;~ı !SS ı 290 4.SIS 96 Ul4 

211011 6.183 120 6.00> ı.uo l l HSI 189 2 )91 22!1 39 2.291J 

ıooı ı.m " ı.ııs ı~ ' 3l2 lll! 4 l31 

2010 1.435 ll 1.15~ 122 ı lll m ı 221 

To1))•ra. l 10JS7 L9l9 lJ6.75J 99.198 l A ll JJJ.Ul 24.9.ı6 13< ıı.sıı 74JS1 W l 78.610 



Tablo 82: Eski Hükümlüler için istihdam Hizmetleri (büyüme merkezleri) 

Yerleştirme 

Başvurular 
Yıl sonu itibariyle 

Toplam Kamu Özel sıra bekleyenler 

iner 

.!1: = e "" ı:: e "" c .:ıd = .!1: c e ., -6 s ., .-Q os ., -6 ., 
-6 

., 
-6 oı 

.!1: "" Q. .:ıd .:ıd "" Q. lo os c. ... ., .. " .. .. lo .. 
ı.:ı ;:ı: o ı.:ı ~ o ı..:ı X ı..:ı "" ı:.ı "" o 

E-o ~ !-

Batman 46 ı 47 6 o 6 o o 6 o ı41 ı 142 
Diyarbakir 90 2 92 ll ı 12 o o ll ı 500 5 505 
Elaziğ 65 o 65 46 o 46 8 o 38 o 461 3 464 
Erzurum 74 o 74 25 o 25 5 o 20 o 330 o 330 
Gaziantep 173 ı 174 215 ı 216 o o 215 ı 593 ı 594 
Kars 14 o 14 ll o ll ı o lO o 139 o 139 
Kastamonu 32 ı 33 16 ı 17 7 ı 9 o 152 8 160 
Kayseri ı37 2 139 ı32 o 132 5 o 127 o 478 12 490 
K.Maraş 114 2 116 120 3 123 2 o 118 3 234 2 236 
Malatya 82 5 87 60 2 62 3 o 57 2 484 8 492 
Samsun 163 5 168 76 2 78 21 o 55 2 664 8 672 
Sivas 82 2 84 23 ı 24 o o 23 ı 214 2 216 
Ş.Urfd 165 o 165 79 o 79 14 o 65 o 387 o 387 
Trabzon 153 ı 154 63 o 63 38 o 25 o 271 5 276 
Van 64 2 66 ll o l l 6 o 5 o 267 3 270 

TOPLAM 1.454 24 1.478 894 11 905 110 ı 784 lO 5.315 58 5.373 

Kaynak: İŞKUR Verileri 

2005 Arnlık ayımn sonund!a hükümHilerio 1844\i eğitirnsiz, 2499'u okuryazar, 31 129'u ilkokul 
mezunu, 8531 ' i ortaokul mezunu, 6995'i lise mezunu, 334'li açık öğretim veya yüksek eğitime devam 
eden, l057'si üniversite mezunu ve şartlı tahliye ile serbest kalanların sayısı ise 4936'dır. Mevcut 
veriler, eski hiikümlü ve tutııkluların iş gücü piyasasındaki dunımunu doğru olarak yansıtmamakladu, 
fakat sadece tŞKUR'a kay ıtlı olanların durumunu göstermektedir. 

Mesleki eğitim k-ursları, tahliyeden sonra eski tutuk l uların geçimlerini sağlamaları için bir meslek 
öğreruııeleri amacıyla ceza infaz kurumlarında düzenleruııektedir. 1299'u kadın olan 20650 tutuklu ve 
hükümiii bu kurslara katılmıştır. 602'si kadın olan 11138 tutuklu ve hüküın lü kursl arı başarıyl a 
tamamlamış ve sertifıka al ınaya hak kazanmıştır. (Bazı kurslar 2006'nın ilk aylarında tamamlanmıştır, 
bu nedenle bu kurslardan sertifıka alan tutuklu ve hiikümlülerin sayısı toplam sayıya dahil değildir). 

Eski tutuklular tahliye edildikten sonra dışlanma tehlikesiyle karşılaşnıaktadır. Uzun bir aradan sonra 
katı ldıkları sosyal hayata uyum sağlamakta güçlük çekmektedirler. Tahliyeden sonra eski tutukluların 
karşılaştıkları ana sorıınlar şunlardır: mesleki niteliklere sahip olmamaları, toplumun bu konuyu bir 
sosyal sorumluluk olarak kabul etmemesi, eski rumklunun ekonomik yetersizliğinin hızlı bir şekilde 
ortadan kaldınlamaması, işyerindeki önyargılar ve aynıncı davmmşlar. Eski t.utukluların yeniden suç 
işleme tehlikesini azaltmak ve onların sosyal içermesini mümkün kılmak için, iş gücü piyasasına 
tekrar girerierken karşı laştı li<ları engelleri ortadan kaldırınaya yönelik yürütülen çal ışmalar büyük 
önem kazanmaktadır. 



T bl 83 Ö k ı k ı ı a o : zür ii ve es ı ıü cOm il er ıçın b k d d oş a ro urumu 
Şubat2012 Mart2012 

Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam 
Değişim 

ÖZürlü 1.201 20.808 22.009 1.232 23.526 24758 12,49 
Eski Hükümiii 1.558 o 1.558 1.721 o 1.721 10,46 

Yukarıdaki tabloya göre, Mart 2012 itibariyle özürlUler için 24758, eski mahkumlar için 1721 'dir. Her 
iki grupta da rakamlar Şubaıt 20 12'ye k ı yasla artış göstermiştir. Türk hukuk sistemine göre özel 
sektörde eski mahkum çalışıırma zorunluluğu olmadığı için söz konusu grup için özel sektördeki boş 
kadro sıfırdır. 

8 K Tablo 4: ayıtlı özürlü, eski hüküm ü ve terör mağdurları 
Şubat 2012 Mart 2012 

Değişim 
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Özürlü 74.634 27.542 102.176 75.276 27.690 102.966 0,77 
Eski Mahkum 12.414 220 12.634 12.600 230 12.830 1,55 

Terör Mağduru 45 3 48 41 2 43 -10,42 

Tablo 84'e göre, İŞKUR veritabanına kayıtlar açı sından, özilrlüler ve eski mahkumlarda artış, 
terör mnağdurl arında ise az:alına söz konusudur. iŞKUR veritabanına kayıtlı özilrlülerin sayıs ı 
102966 olup bu rakamın yaklaşık %75'i erkek, %2S'i kadındır. Buna mııkabil, kayıt lı eski 
malıkumların arasında kadınlarm oranı çok daha düşüktür; toplam 12830 eski mahkumdan 
ya lnızca 230'u kadınd ır. 

Tablo 85: AİPP' Ier için faaliyetler ile mesleki relıabilitıısyon 

Nisan 2012 Ocak-Nisan 2012 Dönemi 

Ders tipi Ders Katılım cı Sayısı Ders Katılımcı Sayısı 
sayısı 

Erkek Kadın Toplam 
Sayısı 

Erkek Kadın Toplam 

Caıib.: Mcrkc:ıkri Ptoicsi. o () o o o o o o 
Çalışanlar 
Ewtinı 

için Mesfel:i 
28 ı89 7ı 260 ı ı7 1.297 255 1.552 

Eski llükWdUkı EıOlimi ı ı9 ı 20 5 64 ı 65 
GAP ll ı5 ı79 136 3ı5 67 618 94 ı 1.559 
GAP II TYCP 15 326 51 377 47 1.732 287 2.069 
CiAP 1 1/giriş_imı:ilik 4 63 37 100 4 63 37 100 
GAf' IL1JMEM 9 &9 26 ı ıs 23 287 s ı 368 
OAP 1l/UM.flo,1.iEP 4 13 23 36 2 ı ı58 ı 43 30ı 
Giri ·iı~.cil il: 61 893 767 1.660 ı69 2.257 2. ı l6 4.373 
Hibe l)ıoitleri o () o o o o o o 
HGJ.:nmiUier e~imı 22 245 22 267 79 959 40 999 
istJhd:t:n odsklı Kur.da 33ı 2.884 4.064 6.941\ 948 &.358 1 2.4 ı 3 20.771 
lsnhd:ı:n Od:ıl::l ı Kur$1::ır 1 
Otntı 148 375 2.405 2.780 520 2.934 7.797 ı o. m 
IMi?Jil.. {lti\-encesi r~ıimı o o o o o o o o 
Kendi l~ini kurıııa 
El!iıunkri o o o o o o o o 
lıgiJcO<'ğinmi 984 13.032 2.202 15.234 1.703 25.884 7.909 33.793 
ı ;.U~ ik 
~,..tinne 

(j(l\e1l.cesi!lş 
o o o o o o o o 

ı)'izlık Govcnccsi 1 
uztı~ıılıkk:lıır.ınımı o o o o o o o o 
l~rlik Giivcncf\Si i 
Kaı;,...oeıi$iıni o () o o o o o o 



ÖSOP danıslll3 o o o () o o o o 
ÖSDP Eıl.irim o o o o o o o o 
ÖSDP PEF. o o o o o o o o 
ÖSDP Kamu Hjzmeti o o o o o o o o 
Ozelleştimıe bJ"''<llında o o o o o o o o i5Si2lik 
Özürlülen:. Kursla 39 266 138 404 130 796 493 1.289 
S EliP o o o o o o o o 
sıa 2 ı O 177 27 ı 448 846 786 1.063 1.849 
IJMJ;:M PROJESI 220 2.044 1.280 3.324 676 6.934 3.576 ıo. 5 1 0 

IJMCM PROJCSiiiCP 236 635 169 804 892 2.406 1.183 3.589 

TOPLAM 2.327 21.429 11.663 33.092 6.247 55.583 38.335 93.918 

Tablo 85'e göre, İŞKUR tarafından veerilen kurslar çoğunlukla işgüeli eğitimlerinden 
oluşmaktadır. Nisan 2012 itibariyle UMEM proje kursları ikinci, staj faaliyetleri de üçüncü 
sırada yer almaktadır. Ancak, Ocak-Nisan 2012 döneminde istihdam odaklı eğitimler işgücü 
eğitimlerinin akabinde düzenlenmiştir. Bu dönemde, çeşitli konularda toplam 9391 kişi eğitim 
alınış olup katılımcıların %59'u erkek, %41 ' i kadındır. 

2.1.1.3.3.3. Yerinden Olmuş Kişiler 

Uluslararası insancıl Hukuk kapsaınında BM'nin genel olarak kabul edilmiş tanıınına göre 
"yerinden olmuş kişiler zorla ya da zonında kalarak evlerinden veya sürekli yaşamakta 
oldukları yerlerden, özellikle silahlı çatışmaların etkilerinden, genel olarak şiddet içeren 
durııınlardan, insan hakları ihlallerinden veya doğal ya da insan kaynaklı felaketlerden 
korunmak için, uluslararası kabul görmüş devlet sınırlarını geçmeksizin kaçan ya da bu yerleri 
terk eden kişi veya bu tip kişilerden oluşan gnıp lardır." 

1 980'1er ve 1 990'1ar boyunca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki dağınık köy ve 
nıezralarda yaşayan insanlar özellikle terör ve yetersiz güvenliğin yanı s ıra ekonomik nedenler, 
depremler ve doğal afetlerden kaynaklanan gtıvenl ik sorunlannın sonucu olarak yerinden olmuştur. 

İçişleri Bakanlığı 'na göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki yerinden olmuş kişilerin 
sayısı 386360'dır. 

Her ne kadar Dışişleri Bakanlığı yerinden o lmuş kişilerin toplam sayısını 953.680 ile 1.20 1.200 
arasıoda tahmin etse de araştırma söz konusu rakamın 728.000 ile 946.000 arasında tahmin etmektedir. 
Buna ilaveten, 5233 sayılı "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 

Kanun" 27 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilmiştir. Bu kanun sayesinde devlet, yerinden olmuş 
kişiere yönelik mali ya da rehabilitasyon progranıları gibi diğer destekiere erişinıin sağlanınası için 
ciddi çaba içerisindedir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 14 iliıı valiliklerine ait verilere göre Şubat 2008 itibariyle 
toplanı yerinde olmuş kişi sayısı 386360'tı r. 

2004 ile 2006 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda ve Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Çalışınaları Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırınası 
(TGYONA)'nııı amacı son yirmi yı lda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kaynaklı yerinden o lmuş 
kişilerin sayısını tahmin etmek, göçten önceki ve sonraki sosyoekonomik durumlarını belirlemek, göç 
nedenlerini beklentilerini tespit etınekti. Araştırma sonucunda yapılan talımine göre yerinden olmuş 
kişilerin toplam sayısı 728 bin ila 946 bin arasındadır. 



Genel olarak, yerinden olmuş kişilerin sorunları şunlardır: Geri dönüşün önündeki engeller, geldikleri 
yerdeki topluma suıırlı entegrasyon, barınma ve istihdama yetersiz erişim . 

Göçten sonra yerinden olmuş kişilerin en acil sonınu barınma ve istihdamdır. Ev sahipl iği oranı göçün 
bir sonucu olarak %89.2'deıı %24.2'ye düşmüştür. Kırsal bölgelerden gelen göçmenlerin yan sı göçten 
hemen sonra. kalıcı barınma imkanı bulmuşken, göçmenlerin dörtte biri için bu durum 6 aydan uzun 
sümıüştür. Yerinden olmuş k i şilerin dörtte biri , halen kalıcı bir ikanıetgaha sahip değildir. 

Yerinden olmuş kişilerin iş bulma süresi incelendiğinde, bu oranın erkekler ve kentlere göç edenlerde 
daha yüksek olduğu görülmüştür. Göçten önce yerinden olmuş kişiler, ücretsiz ai le işçisi veya tarım 
sektöründe yetersiz gelir alan serbest çalışan olarak çalışmaktaydı. Kadm istihdamı söz konusu 
ol duğunda TGYONA'nın sonuç ları göçten önce çoğwı luk la serbest çalışan veya tarım sektöründe 
ücretsiz aile işç isi olarak çalışan kadıniann çoğunwı memleketlerinden göç ehlleleriyle işs iz 
konumuna düşlüklerini göstennektedir. Kayıtlı istihdam artarken, istihdam durumu hem erkekler hem 
kadınlar için ortalanıada kötüleşmektedir. istihdam ve refah düzeyinde ki değişiklikler araştımıanın 
sonuçlarına uygun olarak değerlendirildiğinde, göçün erkek ve kadıo ların istihdamındaki farkı 
artırırken, hane halkında yoksulluğa neden olduğu gözlemlenm iştir. Bu fark esasen tarım sektöründen 
koparak kentlere gelen nüfusun iş gücü pi yasasındak i talepleri karşı lanıayan yetersiz becerilerinden 
kaynaklanmaktad ır. Bu nedenle, yeniden beceri kazandırma, istihdam edi lmelerini artımıak için 
hi2.111et ve sanayi sektörünün talepleriyle i l işki l i olarak mesleki eğitim gibi bazı tedbirlerin alınması 

önemlidir. 

Yerinden o l uş çocukların eğitim olanaklarında bir iyi l eşme olsa da, kalıcı yoksulluk nedeniyle çocuk 
işçiliği de artış göstermiştir. Saglık hizmetlerioden faydalanan insan sayısı artmı ştır. Diğer yandan, yer 
değiştirme çocukların eğitimi ve sağlık hizmetlerine erişimle ilgili olarak olumlu değişiklikler 
getirmiştir. TGYONA'nın sonuçlan göçmenlerin yansına yakın ı için, göç sürecinin yerinden olmuş 
çocukların eğitimini tamamen olumlu etkilediğini göstermektedir. Sağlık söz konusu olduğunda, 

sağlık hizmetlerinden faydalanan kişilerin (hem erkek hem kadın ) sayısı önemli ölçüde artmışur. 
Sağlık hizmetlerinden faydalanan kadınl arın oran ı %5.5'ten %69. 1 'e yükselirken, erkeklerin oranı da 
%9.3' ten %65.1 'e yükselmişti r. Bu değiş i kl ik çoğunlukla Yeşi l Kart uygulamalanndan 
kaynaklanmaktad ır (yerinden olmuş her dört kişiden üçlinlin Yeş il Kart vasıtasıyla sağlık hizmetine 
erişimi vardır). Fakat rakamlar yerinden olmuş kişilerin yaşadıkları yerde bulunan diğer kent nüfusu 
ile kıyasland ığında eğitim ve sağlık hizmetlerine erişiminin daha düşük olduğu gerçeğini açığa 

vurmaktadır. 

TGYONA sonuçlarının gösierdiği gibi ekonomik teşvik tedbirleri yoluyla ekonomik faaliyetleri ve 
istihdam imkfmlarıııı artırmaya acil bir ihtiyaç vardır. Ayrıca, nakdi yardım ve mikro kredi 
uygulama ları için yerinden olmuş kişilerin en fakir bölümünü ve toplu konut ve istihdamda öncelikli 
grup olarak geri dönmek istemeyenleri belirleme ihtiyacı da bulıuımaktadır. 

Araştırmaya göre, yerinde olmuş kişilerin çoğu (%55) geldikleri yere dönmek istemektedir. Smırlı iş 
ve eğitim olanakları, barınma sorunu, geçim sıkıntısı ve güvenlik sorunu geri dönüşlin önündeki 
engellerdir. Ayrıca, geri dönen yerinden olmuş kişi lerin %94'ü beklenti lerinin karşı l anınad ığını beyan 
etmiştir. Araştırmaya göre ayrıca, göçlin başladığı bölgelerdeki yaşam koşulları değiş im göstermiş, 

bölgeye has ekonomik faaliyetler zayıllanıış ya da çökıniiştiir. Geri dönrnek istemeyen yerinden olmuş 
kiş ilerin büylik bölümü şu an yaşadıkları yerin iş olanakları , yaşam şartları , eğitim olanakları, sosyal 
ve kültürel faaliyetler bakım ından dalıa iyi o lduğunu ifade etmiştir. 

Özellikle yerinden olmuş kişiler için tasarlanan Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP), 
çoğunl ukla terörün sonucu olarak göçün yaşandığı yukarıda değinilen 14 ilde uygulanınaya 

başlam ıştır. Projenin uygulandığı illerde Ağustos 2007 itibarıyla 15 1469 kişi köyiine dönmüştür. 

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP), bu yerleşimlerde gerekli sosyal ve ekonomik alt 
yapıyı kurarak ve sürdürülebilir yaşam koşullarını sağlayarak, köylerinde veya diğer uygun alanlarda 



barınma imkanı sağlamayı amaçlamaktadır. 2007 yılı itibariyle bu amaç kapsamında alt yapı için 
inşaat malzemesi, konut, yol., içme suyu, kanalizasyon sistemi, elektrik; okulların ve sağlık ocaklannın 
onarımı ve ayrıca yiyecek. giyinme, kömür, hayvansal ve tarım ürünleri gibi çeşitli yardımlar 

sağlanmıştır. Diğer yandan, mesleki eğitim kurslarında eğitimler yapıLmıştır. Valilikler genellikle 
rehberlik, danışma ve rebabilitasyon faa liyetlerini içeren ve özellikle 2008'de başlaması planlanan 
projeler üzerinde çal ışmaya başlamıştır. Bu aktiviteler getiştirilmeli, yaygınlaşıırılmalı ve yerinden 
edilmiş kişilerin erişimleri sağlanmalıdır. Ayrıca, bu hizmetlerden yaradanan ların işgücüne katılımları 

ile uygun bir iş bulabilınelerinin teminen mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

Hükümet Van İ linde yerdeğiştinııelerin kırsal daki ve kentlerdeki durtımuna değinen kapsamlı bir 
program başlatmış ve Van'a ek olarak yer değişlinneden etkilenen 13 il için, yerel STK ' ların önemli 
katkılarıyla hazırlanan Van pilot planı esas alınarak eylem planları düzen lenınesi planlanmıştır. Söz 
konusu il eylem planlarının, kapsam lı ulusal bir tepkiye temel teşkil etmesi düşünülmektedir. Ancak, 
Batınan ve Siirt illerinde sadece birkaç konferans gerçekleştiri lmiştir. 

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etiidier Vakti (TES EV) Van'da yürütiilen ilk Eylem Planının sonuçlarını 

değerlendirmiştir. Söz konusu değerlendirmede, yerdeğiştirmenin en önemli sebepleri köyterin 
boşaltLI.rnası (%66) ve terör/şiddet (%38) olarak belirtiLmektedir. Ek olarak, katılımcıların %52.7'si 
köylerine hiçbir zaman döııımezken, %57.3'ii dönmek isı.emekt.edir. Diger tarafı.an, işsizlik oldukça 
ciddi seviyede olup sadece % 7' lik kesimin düzenli bir işi bulıınınaktadır. Fakat birçoğunun (%9 1.2) 
enazındau yeşil kart aracılığıyla sosyal güvencesi vardır. Barıuma şartları ise oldukça ıayıftır, 
%79.5' inin yaşam alanlarındakanalizasyon sistemi bile yoktıır. 

2.1.1.3.3.4. ''Gecela:mdu" bölgelerinde yaşayanlar dalı il yoksullar ya da yoksulluk riski ıaştyanlar 

Türkiye, 19SO'Ierde başlayan ve son 20 yılda gittikçe daha belirgin hale gelen kentlere göç hareketini 
yaşamaktadır. Eksik veya yetersiz konut am, düşük gelirli kişilerin "gecekondu" adı verilen ev ler inşa 
etmesine neden oLmaktadır. Bu lUr yerleşim alanları çoğunlukla plansız, kaçak ve mühendislik ve 
sosyal hizmetler tarafından desteklenmeyen yerlerdir. 

Şener (2010) tarafından hazırlanan "Yoksullukla Mücadelede Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım 
Mekanizmalan ve İş Gücü Politikaları" başlıklı TEPAV raporu bu alanda birtakım değerli analizler 
barmdınuaktadır. lsıihdam ile işgücü ilişkilerinin önemli bir boyutu olan kayıt dışı istihdamııı, 
Türkiye'de kent yoksu lluğu ile çok yakıııdan il işki li o lduğu ifade edilmektedir. Sosyal güvenl ikten 
ınahrııııı olma ile yoksulluğun birbirine çok bağlı olduğu heli rti lıniştir. (s. 1 O- ll) 

Türliye'de kurumsal sosyal yardım mekanizmaları gündeme son dönemde gelmiştir. Göç, köy ile 
bağların devam etmesini sağlayacak şekilde cereyan etm iştir. Bu bağların sağlad ığı destek 
mekanizması ve gecekondu bölgelerinde aynı köyden insanların bir arada yaşaması bu gecikmeye 
neden olan etmenlerden bazılarıdır. Bu mekanizmaların zayıflaması ya da ortadan kalkması ve iş 
piyasasının göçte gelen işgücünü karşılayamaması sonucu yoksuliLik daha görünür hale gelmiştir. 
Kırsalda yoksulluk oranı kentlerdekinden Hızla olmasına rağmen, kırsal da hayatta kalma olanaklannın 
nispeten kolay olması nedeniyle kırsal ve kentsel yoksulluk farklı şekilde hissedil.mektedir. 

Gecekondu için resmi bir ı.anım veya veri olmamasına rağmen, gecekondu ile ilgili farklı araştırmalar 
ve çalışınalar akademik düzeyde yürütülmektedir. "Türkiye'de Gecekondu Sorunu',83 adlı araştırınaya 
göre, gecekondu sayısının l955'ten 1960'1ara SOOOO'den 240000'c çıktığı , 1970'1erde 600000, 
1980'1erde J mi lyon ve 2000'1i yıllarda 2.5 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Keot 
nüfusunun %30'u, başka bir deyişle 12 mi lyon civarında insanın gecekondularda yaşadığı tahmin 

83 Keleş Ruşen, TOrkiye'de Gecekondu Sorunu, Aralık, 2003 



edilmektedir84
. Bannma, özellikle kaçak inşaat ve gecekondulaşma hakkında resmi veri eksikli~i, 

politika oluşturmayı güçl eştirmektedir. 

Kente göç etmiş nüfusa dahil olma, kültürel ve sosyal açıdan bu nüfusun kente entegrasyonu başka bir 
deyişle kentleşme süreci ile sonuç lanmaınaktadtr. Bu sorunlar bazı bölgelerde (Do~u ve Güneydogu 
Anadolu) ve büyük kentlerdeki gecekondu bölgelerinde daha yoğundur. Acil konut kıtlığı ve bunun 
sonucunda konut ihtiyacının85 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Tablo 86: Denkleştiritmiş hanehalkı harcanabilir orta gejjr grubuna göre kurumsal olmayan nüfusun 
dağılunı ile çevre ve bannnıa problemleri, 2010 
Meskenle ilgili TOPLAM Medyan Gelirin Medyan Gelirin Medyan Gelirin 
Sorunlar %60'ının altı %60 ile %120'si % 120'sinden 

arası yüksek 
Nüfus (Bin) 71 343 16963 26 713 27 667 

Mülkiyet 
Durumu(%) 

Sahip 60.0 58.8 55.0 65.5 
Kiracı 22.1 23.2 24.6 18.8 
Pansiyon 1.2 0.2 1.2 1.8 
Di ii er 16.8 17.8 19.2 13.9 
Kayııak. 1 Ul K, Uelır ve Yaşam Koşul ları Ara~tırınası, 2006-201 () 

2000 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon hane vardır. Bunlardan %68'i ev sahibi, 
%2 'si paıısiyoner, %24'ü ise kiracıdır. Hanelerio %82.8'inde tuvaJet içeride,% 1 6 'sında dışarıda iken, 
evlerin % l. l'inde tuvaJet bulunmamaktadır. Evlerin %1 0.9'una şebeke suyu bağlı değildir. Evlerin 
%40.7'sinde 4 oda bulunurken %1.6'sıııda yalnızca bir oda bulunmaktadır. 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırınası (TNSA) hane bha lkı niteliklerini içeren verilere yer vennektedir. 
Kırsaldaki ıneskenlerin yaklaşık yarısında, şebeke suyu nehir, akarsu ya da diğer yüzey sularından 

gelmektedir. Kentteki evlerin %95' inde sifonltı tuvaJet varken bu rakam kırsaldaki evlerde yalnızca 
%41 seviyesindedir. 

TÜİK'in 2005 yılı nüfus projeksiyonuna göre, TUrkiye'nin yıllık kentleşnıe oranı %2.3, yıllık tahmini 
konut ihtiyacı ise yaklaşık 600 bindir. Buna mukabil yalnızca I 50-200 bin konut yasalarda belirtilen 
şartlara göre inşa edilirken geri kalan ihtiyaç gecekondu şekl i nde ve yasadışı i nşaat olarak 
karşıl anmaktadır. Toplam konut i htiyacı 2.5 Milyon olarak tabınin edilmektedir. 2003 yılında, konut 
arzının %97'si özel sektör tarafından, %3'ü ise kamu sektörü tarafından karşılanmıştır. Bu e~il im 
TOKİ'nin önderlik ettiği kentsel dönüşüm ve gecekondu dönüşüm projeleri nedeniyle değişim 
göstermiştir. 

Tarımda yaşanan çözülınenin istihdam ilişkilerinde ve iş örgütlenmesi üzerinde etkilerinin yan ı sıra 
ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Kırsal bölgelerden göç 
edenlerin çoğu kentlerde gecekondularda yaşamaktadır. Bu kişiler kırsal bölgelerde tarım işçisi olarak 
çal ı ştığından, beceri leri özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde iş gücü piyasası nın talepleri iç in 
yetersizdir. Bu durımı işsi zUik, istikrarsız iş, yoksulluk riski ve eğitim, sosyal güvenlik hizmetlerine 
erişimde bazı güçliiklerlc sonuç laıııuaktadır. Bunların içinde çocuk işçiliği özellikle kentlerdeki düşük 
gelirli hane halkından kaynaklanan önemli bir sorun haline ge l miştir. Yürütülen tüm araştırmalar ve 

84 Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Idaresi, Ankara, 1998 
85 Türkiye'de ki konut ihtiyacı evsizliği göstcnnemckıcdir. fakal ınevcut konutlarm ka.liıcsinin yeıcrli olmaktan 
ULak olduı;unu ifade etmektedir. 



çalışmalar, yoksulluğun özellikle sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde ve esasen göçün sonucu 
olarak sokaklarda çalışan çocukların olduğu kentlerde çocuk işçiliğinin ana nedeni olduğunu 
göstennektedir. Hane ha lkı geliri arttıkça, çalışan çocukların sayısı düşmektedir. Bu durum çocuk 
işçiliği ve yoksul luk arasın daki bağiantı yı ve özell ikle çocuk işçi l iği ile mücadeleyi, işçi çocuk sayısını 

azaltıııayı, istihdam ı ve ebeveynlerin gelir düzeyini artırmay ı amaçlayan faaliyetleri destekleyerek 
çocuk işçi liğini ortadan kaldırma ihtiyacını açıkça göstermektedir. 

TOKİ, özürlülerin barınma ihtiyacının karşıtanmasına yönelik olarak, bazı konut projelerinde özel 
koıalar teşkil etmiştir. Bu kotalar, özüdülerin yapılan çekil işlerden muaf tutulınasmı içennektedir. 
Ayrıca TOK t, özel bazı fiziksel ve çevresel ayarlamalar yapmaktad ır. Buna karşı lık, öıürlü l erin konut 
ihtiyacını karşılayacak ulusal bir konut politikası bulurunamakıadır. 

Her ne kadar evsizlerin sayısı hakkında güvenilir veriler olmasa da, güçlü aile bağları sayesinde bu 
rakamın düşük olduğu tabmin edilmektedir. Diğer yandan, artan yoksullukla birlikte ailesi olmayan 
evsizler büyük şehirlerde daha görüntir hale gelmiştir. Yerel idaren in evsizlere yönelik hizmetleri 
sürekli ve standart değildir. Özel itina gösteri lmesi gereken kişi ler arasında evsizler öncelikli olarak 
değerlend i ri l mese de bu alandaki araştınna ve veri lerin yetersizl iği evsizlerin durumunu 
değerlendirme şansını sıııırlamaktadır. 

2. I. 1.3.3.5. Roman Vatandaşlar 

MTPD'de "Roman vatandaşlar" olarak tanımlanan özel itina gösteri lmesi gereken kişi ler, istihdam, 
eğitim, konut ve sosyal güven liğe eriş imde özel itina gösterilmesi gereken bir konumda olabi lirler. Bu 
kişiler, yetersiz yaşam koşulları, düşük eğitim düzeyi, erken evlilikler, düzensiz geçici istihdam ve ayn 
hayat tarzlarıyla ilişkili olarak sorunlarla karşılaşmaktadu. 

Roma olarak tanunlanan kişilerin nüfusu ile ilgili resmi rakamlar bulunmamaktadır. Bu kişiler 
çogunlukla Batı Anadolu ve Trakya, özellikle Edirne, Kırklareli , Ankara, Istanbul, izın i r. Düzce ve 
izmit'le, ayrıca Zonguldak, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Adana 'da yaşamaktadır. Bunlar kentlerde 
yerleşmiş veya göçebe geleneklerini sürdürerek, gezgin bir şekilde ve kışın sıcak yerlerde, yazın 
kentlerin varoşlarında yaşamaktadır. 

Yasal olarak, her tür ayrımcılık Türk Anayasası tarafından yasaklanmıştır ve kanwılarla ağır bir 
şekilde ceı.alandırı lmışıır. TUrk Anayasa Sistemi kanunlar önünde eşitlik ilkesine dayanmaktadır. 
Yasalar ve sözlük lerde bulunan ayrınıcı ifadeler 2004'ten itibaren çıkarı lmaya başlanmıştır. Bu 
bağlamda, hakaret içeren terimler her tür belgeden çıkarılmaya başlanıııışt1r.86 

Ayrıca, yaşad ı kları toplumla büyük ölçüde bütünleşmiş olmalarına rağmen, yetersiz yaşam şartları, 
konut, düşük eğitim düzeyi, erken evlilikler ve düzensiz geçici istilıdaınla il işkili olarak sonınlarla 
karştiaşmaya devam etmektedirler. Yaşaın şartlarındaki güçlüklerc paralel olarak işsi zlik, yoksulluk, 
okwna yazma bilmeme ve sosyal güvenlikten yoksunluk, özellikle büyük kentlerde yaşayan lar iç in en 
önemli sonıniann arasında yer a lmaktadır. Bu kişiler gecekondularda yaşayan diğer kişilerle pek çok 
soruını paylaşınaktadır. 

Önyargılar bu grubun üyelerine açık olan istihdam olanakl arını kısıtlamaktadır ve onları marjinal 
ekonomik faaliyetlere yönlendimıektedir. Roma olarak tanımlanan bu kişiler, sosyal güvenlikten 
yoksun olarak geçici, düzensiz işlerde veya çiçek satıcılığı, sepetçilik, bnrdacılık ve müzik yapma gibi 
işlerde çalışmaktadır. Bu ki(;ilerin çok küçiik böliimiinün kayıtlı ve resmi işi vardır. Düzensiz iş sağlık 
güvenlik kapsamına erişimin yetersi.: o luşu anlamına gelmeJ..:tedir. 

86 Örneğin, İskan Kanunu Türkiye 'ye göçoıeo olarak kabul edilıııeyen ler arasmda yer alao "göçebe çingene" 
terimini ortadaıı kaldırmak için değiştirilmiştir. 



Ayrıca bu kişilerio okuma yazma oranı çok düşüktür ve ekonomik yoksunluk ve yoksulluk nedeniyle 
bazıları eğitim için gereken ihtiyaçları karşılayaınadığından, çocukları temel eğitime erişiınde güçlük 
yaşamaktadır. Buna ek olarak, yetişkinler eğitim yoluyla dikey hareketliliğe olan az inançları ve kendi 
marjinal durumlarının aile içinde çok az denetim ve disipl ine imkan vermesinden ötürü çocuklarının 
okula gitmesi hususunda genelde daha az isteklidirler. 

Çeşitl i kurumlar, araştırınacılar ve sivil toplum kuruluşları bu bel irl i grubun sorunlarını işaret etmede 
faaldir. Gelecekteki araştırmalar nüfusun boyutu ve bu kişi lere yönelik daha iyi tedbirlerin alınmasına 
yardım dahil; Roman vatandaşlar olarak tanımlanan bu grubu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. 

Örneğin, bu kişilerin çocuklarının eğitimine önem verilmeye başlanmıştır. Bu nedenle MIPD' de 
"Roma" olarak tanımlanan özel itina gösterilmesi gereken kişi l erin topluma entegrasyonu için eğitim 
ve istihdam temel odak noktaları o l acaktır. 

Her ne kadar son zamanlarda demokratik açılım çerçevesinde Roman vatandaşiara yönelik açılımlar 
başlatılmış olsa da Türkiye'de Roman vatandaşların sosyal içerilmesine katkı sağlayacak resmi 
pol itika belgesi henüz yoktur. Aralık 2009'da, Roman Aç ılım ı kapsamında organize edilen ve çeşitli 
Roman derneklerinden 1 20ı temsilcinin katılım sağladığı Roman Çalıştayı, Roman vatandaşların 

sorunlarını hükümete aktannalanna vesile olmuştur. 

2.1 .1.3.3.6 Çocuk İşçi lerin Anne Babaları ve Özel Korumaya lv!uhtaç Çocuklar 

İKG OP, 2007-201 1 döneminde çocuk işçi lerin anne babalarını hedef gnıp olarak belirlenmiştir. 
Ebeveynler tarafından kazanılan gelirin çocuk refahı üzerinde direkt etkisinin olması, söz konusu 
grubu hedefleyen faaliyetlerin desteklenmesinin temel sebebidir. Ancak, çocuk yoksull uğunun hane 
halkı yoksulluğundan ya da yetişki n yoksulluğundan farklı olduğu hatırda tutuhnalıdır. 2004 yılı 

Laeken Göstergelerine göre, ortalama yoksulluk riski %26 iken, 0-15 yaş arası i.in yoksulluk riski 
%36'dır. Dolayısıyla, hane halk ı geliri çocuk yoksu lluğunun direkt belirleyicisi olarak ele 
al ırıroaınalıdır; çocuğun hane halkı gelirinden ald ığı pay birincil belirleyici faktördür ve bu faktör 
ailedeki çocuk sayısına, arıne babanın eğitim seviyesine, çocuklara yapı lan harcaınalara olan 
yaklaşıınlarına, anne babanın istihdam dummuna ve hizmetlere erişimlerine çok bağlıdır. Sağlıklı gıda 

ve temiz su dahi çocuk refahını etkileyen en önemli etınen lerdir. 

Ebeveynlere yardım sağlamak suretiyle bir hanenin gelirini artırmak çocuk refahında paralel bir 
iyileşmeyle sonuçlarunayabilir. istatistiksel olarak bir hane yoksul sayılmazken o ailede yaşayan çocuk 
ya da çocuklar yoksul olabilir. Dolayısıyla, hane halkı geliri ile çocuğun geliri arasmda direkt bir ilişki 
yoktur. Bu da çocukların ilave bazı tedbirlere ve direkt yardıma muhtaç oldukları anlamına 

gelmektedir. 

Genel olarak, haneler düşük gelir ve yoksulluk karşısında çocuk işç iliğine başvurmaktadır, çocuklar 
kentsel alanlarda, sanayide, ticarette ve hizmet sektöründe çalışmaktadır. Göç, çoğunlukla sokakta 
çalışma şeklinde tezahür eden kentte çocuk işçi liğini güçlendiren ana nedenlerden biridir. Diğer 

taraftan, kırsal kesimde çocuklar tarım işçisi ya da ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta, bu da 
çocukların okula kayı tları önünde büyük bir engel teşki l etmektedir. 

Tablo 87: Çocuk işgünüııe i lişkin temel göstergeler (bin) 



2006 
(Ekim-Kasım-

Ekim 1994 Ekim 1999 Aralık) 

Kurumsal olmayan sivil nüfus 59 736 65 422 72 957 
0-5 yaş grubundaki nüfus 8 469 7 930 8 479 
6-17 yaş grubundaki nüfus 14 968 15 821 16 264 
Istihdam (6 ve daha yukarı yaş) 20 984 22 124 22 963 

ıııı~aa'Nir~~~~2~~- 'ley.r'~~g~ 
istihdam oranı (6-17 yaş) 15,2 10,3 5.9 

Kent 611 478 457 
Kı r 1 659 1 151 502 

Erkek 1 372 955 632 
Kad ın 898 675 326 

Tarım 1 510 990 392 
Tarım-dış ı 759 640 566 

ücretli veya yevmiyeli 648 617 513 
Kendi hesabına veya işveren 52 28 26 
ücretsiz aile işçisi 1 570 985 420 

Kaynak: TOIK,Çocuk işgücü Ankcıi 2006 

TÜİK tarafından yapılan ILO'nuıı desteğiyle 2006 yılında yapılan en son çocuk iş gücü anketine gore 
6-17 yaş arasında yaklaşık 16 mi lyon çocuk bulunmaktadır. 2006 yılı itibanyla bu çocukların %47.7'si 
şeh irlerde, %52.3'il ise kırsa l bölgelerde çahşmaktadır. Çalışan çocukların %66'sı erkek, %34'U ise 
kızlardan oluşmaktadır. Çocukların % 31.5'i halen okula devam etmekteyken, % 68.5'i egitimi terk 
etmiştir. Okula devam etmeyen çocukların% 58.8'i kızlardan oluşmaktadır. 

Aynı ankete göre çalışan çocukların% 40.9'u (392 bin) tarım sektöründe, %59. 1 'i (566 bin) ise tarım 
dışı sektörlerde ça lışmaktadır. Toplam çalışan çocuk sayısının %53'ü vasıfsız veya geçici işç i , %2.Tsi 
serbest çabşan veya işveren, %43.8'i ise ücretsiz aile işinde çalışanlardan oluşmaktadır. 

Tablo 88: Sektörlere göre istihdam edilen çocuk sayısı 

900 
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Kaynak: TOiK. Çocuk işgücü Alıketi, 2006 

Sanayi Tıcaret 

---, 
1!16-14.15-17 

rv. 1994 1999 
ı Dönem Dönem

1 

Hizmet 1 ı 

ı 
Her ne kadar istatistiki veriler ve göstergeler çalışan çocuk sayısında bir düşüş o lduğunu gösterse de, 

çocuk yoksul l uğunun doğası ve derin l iği bir dönüşüm içerisindedir. Bu durum sadece istatistiki veriler 



veya düşen oranlarta ilgili olmayıp, çocukların fiziksel ve psikoloj ik durumları üzerinde de ileri 
derecede etkileri olan bir durumdur. En önemlisi, çocuk l arın eğitim hayalları olumsuz olarak 
etkilenmektedir. Ayıca tehlikelere açık bir duruma gelmekte ve suç işl eme riski ile karşı karşıya 
kalmakıadırlar. 

Araştırmalara göre, suç işleyen çocuklar genellikle 3 veya daha fazla çocuğu bulunan, gelir düzeyleri 
asgari ücret veya daha düşük seviyede olan, sosyal güvenliği olmayan, işsiz ebeveynlere sahip, 
okuma-yazma bilmeyen ve göçmen ailelerin çocuklarıdır. Bu çocuklar genellikle eğitimlerine devam 
edememekte, büyük orana gecekondu bölgelerinde yaşamaktad ırlar. Bllnlar büyük oranda kentsel 
alanla ilgili olup, şehirlerin fakir bölgelerinde yaşayan, bakım evlerinde bulunan, suç işlemiş ve tekrar 
suç işleme riski taşıyan, kalabalık ai lelerde yaşayan, vs. çocuklar için iKG OP çerçevesinde yeni bir 
yaklaşımı gerektirmektedir. 

Yoksulluk, eşitsizlikler, sosyal ve vatandaşlık ha.kJarına erişim yoksuniuğu fakir bir ailede büyüyen bir 
çocuğun karşılaşabileceğ i sonıniardan bazılarıdır. "Sokakta çalışmanın" çocuklara fiziksel ve 
psikolojik gibi pek çok farklı yönden nasıl zarar vereceği kolaylıkla anlaş ı labilir. Örgün eğitimden 
uzak olan çocuklar iyi beslenemez, aileleri, arkadaş ları, öğretmenleri (okula gitmeleri durumunda), 
devlet görevlileri ve gen iş anlamda toplunı la sağlıklı bir iletişim kııraınazlar. Sokaklarda çalışan 
çocukların kesin sayısını tespit etmek zordur. Ancak bunun çocuk işgüciinün "en kötü biçimlerinden 
biri" olduğu ve önleyici ve d.üzeltici ınekanizınalarla önlemnesi gerektiği aşikardır. 

işin ve iş organizasyonunun doğası gereği sokaklarda çalışan çocukların tam sayısı bilinmemektedir. 
Ancak azımsanmayacak sayıda çocuğun sokaklarda beceri, sermaye veya bilgi gerektirmeyen bir 
takını işlerde çalışmakta oldukJan açıktır. Sokaklarda çocuklar tarafından yapılan işl eri düzenleyen 
"çalışma ilişkileri" yaş, cinsiyet, etn ik köken, hane halkı mevcudu, meslek, ebeveynlerin farkındalık 
düzeyi ve eğitimden beklentilerin büyük oranda etken olduğu karnıaş ık yapılar, yöntemler ve süreçler 
tarafından belirlenmektedir. Çocuklar tarafından yapılan işler herhangi bir beceri gerektirmeyen basit 
işlerdir. Ayrıca dikkate değer bir sermayeye de gerektirmemektedir. Bir çocuk mendil veya su satarak, 
trafik ışıklarında bekleyen arabaların camlarını silerek işe başlamakta, göreceli olarak daha fazla para 
biriktirip sermaye sahibi olduğunda ayakkabı boyacılığı veya sinıit satıcılığı gibi "sektörlere" geçiş 
yapmaktadır. 

Çocukların çalıştığı sektörler su, simit, tatlı, mendi l, köfte satma, tahta kutuların toplanıp satılması, 
insanların haskül ile tartılması, arabaların canılarının temizlenmesi, geri dönüşüm[(! malzemelerin 
top lanıp satılınası gibi farklı alanlarda değişim göstermektedir. Yaptıkları işin en öne çı kan 
karakteristik özelliklerinden biri sektörler arasında kolaykıta geçiş sağlayabilrueleridir. İşin doğas ı ve 
farklı iş kol larının benzerl iği sayesinde sektörel geçiş oranı yüksektir. Bir çocuk için yukarıda sayılan 

işlerden herhangi birini bilmesi eni bir sektöre geçmesi için yeterlidir. Çüııkü bu işler herhangi bir 
beceri gerektirınemektedir. IBu nedenle, çocukların becerilerinin eğitimle yükseltilmesi onların uzun 
dönemde iş gücü piyasasındaki yerlerini güçlendirecektir. Okula kayıtlı bir çocuk, gerekli becerileri 
edinebilecek ve işgücü piyasasında daha iyi bir yere sahip o lacaktır. 

2.1.1.3.4. Kurumsal Kapasite 

Özel itina gösterilmesi gereken kişiler için yapılan hizmetler ve geliştirilen politikalar, çoğunlukla 
ulusal ve yerel düzeyde teşkilatianm ış çeşitl i kurumlar tarafından uygulanmak tizere, çeşit l i yasalar 
tarafından düzenlenmiştir. Başta yoksullukla veya yoksulluk riskiyle karşı karşıya olanlar olmak 
üzere özel ihtinıanı gösterilmesi gereken kişilere yönelik hizmetler ve kunıluşlar bu insanların 
ilıtiyaçlanna ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki ihtiyaçlara göre farklılık göstermektedir. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının kıınılmasıyla bu dıınım değişiılı göstermiş ve farldı kıını luşlar söz 
konusu Bakanlık altında servis birimleri olarak birleştirilnıiştir. 



Kaıııu kurumları özel itina gösterilmesi gereken kişi ler için onların eğitim ve öğretiıııe, rehabil itasyon 
ve bakını servis leriııe, sosyal hizmetlere ve sosyal yardımiara ulaşım ını kolaylaştırarak topluma dahil 
olmalarını sağlamak için birtakım hizmetler sunmaktad ır. Kamu kurumlarına ek olarak; yerel otoriteler 
özellikle valilikler, belediyeler, üniversiteler, STK'lar ve ILO, UNJCEF, UNDP gibi uluslararası 

kuru luşlar özel itina gösteriUmesi gereken k işileri n topluma dahi l edi lmelerin i teşvik etmek amacıyla 
birçok faa liyet yerine getirmekte ve çok say ıda proje yürütmektedirler. 

Hizmet sağlayıcılar açrsından ortak sorunlar; hizmetlerin kapsaımnın sumlı olması, yetersiz politika 
yapma kapasitesi ve kurumlar, politikalar ve uygulamalar arasındaki koordinasyon eksikliği dir. Diğer 
yandan, hedef gruplar her kurum tarafından kendi politikalan ve yasal arı çerçevesinde farklı şekillerde 
tarif edilmiştir. Ortak bir tanım ve bu hizmetlerden yararlanmak için ortak objektif kriterler 
oluşturulmadığından uygulama safhasında birçok problemle karşılaşılmaktadır. 

istihdam konusuoda Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanlığı (ÇSGB); ulusal, bölgesel ve sektörel 
düzeyde istihdam politikası ve programiarı hazırlamak, işgücü piyasasındaki değişiklikleri izlemek, 
istihdamı ve işgücü verimliliğini artıırmak için gerekli tedbirleri almakla görevli temel kuru luştur. 667 
sayılı kanuna göre ÇSGB 'nin yere l birimleri devredilmiş tir. 

ÇSGB'nin ilgili kuruluşu olan Türkiye İş Kurumu (iŞKUR), ulusal istihdam politikası oluşturmak, 
istihdamı korumak ve geliştirmek, i şsizliği azaltmak, işsizl ik sigortası sistemini yürütmek, ulusal ve 
bölgesel düzeyde işgücü piyasası verileri toplamak, analiz etmek, rapor haline getirmek, İşgücü 
Piyasası Bilgi Dan ışma KLrrtıluntııı çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin 
belirlenınesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, iş ve meslek analizleri yapmak, iş 

seçiminde rehberlik etmek, işgücünün istihdam edilebilirliğini artımıaya yönelik uyum ve mesleki 
eğitim programları düzenle:nıek,çalışaıı için eğitim kursları hazı rlamak gibi görevler üstlenmiştir. 
Kurum bu hizmetleri dahaı çok işsizler, kadınlar, özürlüler ve eski hükümililer gibi özel itina 
gösterilmesi gereken kişiler için temin etmektedir. Yerel düzeyde her ilde İŞKUR'a bağlı olarak görev 
yapan il müdürlükleri bul unmaktadır. iŞKUR , 2655'i taşrada, 534'ü ise merkez teşk i latında görev 
yapan tapan 3189 personele sahiptir. 

2 Nisan 2012 tarihinde İŞ KUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Noktalarında görev yapmak üzere 28 I 7 İş 
ve Meslek Danışmanı atanmıştır. Söz konusu danışnıanlar, iş seçme aşamasında bulunan insanlar, 
uzun sürel i işsizler, işsizl i k yardımı alan işsizler, mesleki eğitime baş lama aşamasındaki gençler ve 
mevcut işin değiştirmek isteyenler ve bunların benzerlerine destek sağlayacakttr. Bu bi zıııet 
yardımıy la, İŞKUR'a kayıtlı her bir işsiz için kendisini en kısa siirede en uygun işe yönlendirecek bir 
iş ve Meslek Danışmanı bulunması hedeflenmektedir. Ayrıca bu sistem, özürlü vatandaş ların iş 
pi yasasına bütünleştiri lmesi ve kendilerine en uygun işi bulına ları amacıyla daha yakından izlenıneleri 
ile özel durum larına, becerilerine ve ihtiyaçlarına uygun profesyoneller tarafından tedavi edilmelerine 
yard ımcı olacaktır. 

Sosyal hizmetler sisteminin kurumsal çerçevesi 08.06.20 ll tarihinde resmi gazetede yayınlanan 633 
sayılı KHK ile gözden geçirilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nda sosyal hizmetlerden 
sorumlu o !na 4 Genel Müdürlük bulunmaktadır. Bu kuruluştar aşağıda sıralanmıştır: 

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürl üğü 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Kadmın Statüsü Genel Müdürlüğü 

Aile ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, daha önceki Aile ve Sosyal Araştı rınal ar Genel 
Müdürlüğü ve Yaşlı Bakımı Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yerine geçmi ş olan yeni bir kurumdur. 
Genel Müdürli.lk; aile ve aile değerlerinin korunması, ailelere yönelik politika ve stratejilerin 
tanımlanması, uygulanması ve izlenmesi, aileyi tehdit eden faktörlerin belirlenmesi, farkındalik 



yaratma aktiviteleri ve sorun ların çözümüne yönel ik projeler hazırlanması, aile içi şiddet, taciz ve 
namus cinayetlerinin nedenlerinin belirlenınesi ile bu sorunların çözümü amacıyla ailelerin 
desteklenmesine yönelik programların hazırlanınası ve uygulanması, aile içerisinde kötii alışkanlıklar 
ve bağımlılıklardan kaynaklanan sorunların araştırı lması, ailelerin maddi dunımlarına yönelik çeşitli 
kamu kumıniarı ile birlikte progranılar hazırlanması ve uygulanınası ve nüfusla ilgili değişikliklerin 
ai le üzerindeki etkilerinin araştırı lması ndan sorumludur. 

Daha önce SHÇEK altıoda yer alan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Ssoyal Politikalar 
Bakanlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Bu Genel Müdürlüğün görevleri; Bakanlığın çocukların 
korunması, yönlendiri lmesi ile rehberlik ve rehabilitasyonuna yönelik görevlerini uygulamak ve 
koordine etmek, tüm kurum ve kuruluşlar tarafından çocuklara yönelik sağlanan tüm sosyal 
hizmetlerin tanımlanması , değerlendiril mesi ve izlenmesi, çocııkları eksik bakım ve tacizden 
koruyacak önleyici mekanizma ların kurulması, aileleri ile birlikte yaşaması sakıncalı olan çocuklar 
için gerekl i koruma ve özel bakını hizmetlerinin sağlanması, korunmasız çocukların ilgi li mevzuat 
uyarınca işe yerleştirilmesi, evlat edinen ve korumacı ailelere ilişkin hizmetlerin koordinasyonu, 
korunmasız çocukların kanınmasına yönelik sosyal duyarlılığı anıracak çeşitli Hırkındalık aktiviteleri 
ve projelerinin hazırlanınası olarak sayılabi l ir. 

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, daha önceki Özürlüler i.daresi Başkanlığı ile SHÇEK 
bünyesindeki Özürlüler Dairesi Başkanlığın ın yerini almıştır. Genel Müdürlüğün görevleri, Bakanlığın 
öıürlülere ve yaşltiara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici 
sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek, özürlülüğün önlenmesi ile özürlülerin 
eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu, aynıncılığa uğramadan insan baklarından yararlanarak toplumsal 
hayata katılmalan ve diğer konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını 
koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve 
değerlendirmek, özürlülerin sorun l arı n ı ve çözüm yolların ı araştırmak, bu konuda uygulamanın 
geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, özürlülerle ilgili konularda 
inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve tıygulamak, münhasıran özürifilere tanınan 
haklar ve sunulan hizmetlerden yararlanmada kullanılmak Uzere hazırlanan özürlü kimlik kartlarına 
ilişkin işleri yürütmek, yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düıeyde politika ve 
stratejilerin belirlenınesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, 
uygulanınasını izlemek ve değerlendirmek, yaşhlara sınınlan sosyal hizmet modellerini geliştirmek, 
yaşlıların ve bakıma muhtaç özüriUlerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan 
siirdürebilecekleri sosyal destekierin verilmesi için gerekli mekanizmaları kurmak, var olanları 

standardize eımek, uygulamaları takip etmek ve denetleınek, yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü 
ve rollerinin yeniden kazanımına, işlevlerinin artırılınasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde 
değerlendirilmesine ilişkin mekani.:malar olu~iunnak, kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar 
ile gerçek ve tüzel kişilerce özüriiliere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine 
ilişkin ilke, usUl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak. 

Kadının Statiisii Genel Müdürlüğü, daha önce Başbakanlık bünyesinde yer alan Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünün yerini almıştır. Genel ınUdürlüğiin görevleri şunlardır; Bakanlığın kadınlara yönelik 
koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici , rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini 
yürütmek ve koordine etmek, kadına karşı aynıncılığın önlenmesi, kadının insan haklarının ve 
toplumsal statüsünün korunması ve geliştiril mesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin hale 
getirilmesine yönelik ulusal pol itika ve stratejilerin belirlenmesi ça lışınalarını koordine etmek, 
belirlenen politika ve strateJileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, kamu kııruın 
ve kuruluşları, gönüllü kuruluş lar ile gerçek ve ttiZel kişilerce kadııılara yönelik yürütülen sosyal 
lıiznıetlere ilişkin ilke, usUl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak, kadına karşı 
her türlü ayrııııcılığı önlemek ve kadının insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler 
yürütmek, bu alanda yapı lan çalışınalara destek vermek, kadının insan hakları konusunda kamuoyunu 
bilgi lendirmek ve aydııılatmak suretiyle toplumsal bilinçlenıncyi geliştinnek, kadına yönelik her türlü 
şiddet, ıöre ve namus cinayetleri, taciz ve isıisınarın önlenmesi için çalışmalarda bulunmak, kadının 
aile ve sosyal yaşanıdan kaynaklanan sorun ların ın çözümüne destek ol uşturmak, sağlık, eğitim, kültiir, 



çalışına ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadı n ları n ilerlemesini sağlayıc ı ve karar 
mekanizmaianna katılımını artırıcı çalışmalarda bu!unınaktır. 

Bu Genel Müdürlükler yeni .I..'Ufuldukları için, önümüzdeki yıllara ilişkin stratejik planlarını oluşturma 
çalışmaları halihazırda devam etmektedir. 

2.1.1.3.5. Sosyal & Ekonomik Analizin Temel Noktaları 

önceki bölliınlerden çıkarılan sosyo-ekonomik durum analizinden elde edilen bulgular aşağıdaki 
gibidir: 

İstihd:ım 
• Yüksek büyüme oranianna rağmen ekonominin iş yaratma kapasitesinin kısıtlı olması 
• Özellikle önceden tanmda ça l ışan kadınların işgücüne katılım oranının düşük olması 
• Özellikle kadın l arın istihdam oranlarının düşük o l mas ı 

• Şehirler ve kırsal alanlar arasmdaki işgücüne katıl ım farklılıklarJilln yüksek olması 
• Özellikle kentsel alanlardaki kadınların işsizlik oran larının yilksek olması 
• Özellikle yüksek eğitim düzeyine sahip gençlerin işsizl ik oranının yüksek o lması 
• Tarımsal çöıülme nedeniyle ortaya çı kan işsizl i k 

• Özellikle tarım sektöründeki yüksek kayıt dış ı istihdam oranı 
• İşgücünün düşük eğilim seviyesine sahip o tınası 
• Kamu hizmet sağlayıcılannm özellikle yerel düzeyde kurumsal kapasitelerinin yetersiz olması 

• Riskli işlerin yaygın olması. 

Eğitim 

• Eğitim sisteminin oldukça merkezileşmiş yapıya sahip olması 

• Kariyer rehberlik hizmetlerinin yetersizliği ve yatay ve dikey geçişlerde yaşanan zorluklar 
• işgücü piyasası ve eğitim sistemi arasındaki bağl antının zayıf olmas ı 

• Bölgeler arasında kayıt oranlarındaki yüksek uyumsuzlıklar 

• Okul öncesi kayıt oranının artmasına rağmen halen düşük olması 

• Kızların özellikle ortaöğretimde kayıt oran larımn artmasına rağmen halen düşük olması 

• Özellikle kızların okulu bı rakma oranlarının yüksek alınası 
• Mesleki ortaöğretimde kayıt oraııınııı artmasına rağmen halen düşük olması 
• İlk ve ortaöğretim düzeyindeki eğitim ka litesinin düşük olması 

Yüksek öğretimde arz ve talep arasında dengesizlik olması 
• Yaygın eğitimin çok parçal ı bir yapıya sahip olması 
• Yaşam boyu öğrenme pol itikası(YBÖ) uygulamalarının yeters iz olması 
• BİL kullan ımıııın yet.ersiz olması 

Sosyal içerme 
• Özürlüler için sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların yetersiz olması 
• Sosyal koruma sisteminin çok parçalı bir yapıya sahip olması 

• Kurumlar arasında güçlü bir koordinasyona ihtiyaç duyulması 
• Yoksullukla mücadelede bütüııcül bir yaklaşınım olmaması 

• Gecekondu bölgelerinde yaşayan yoksul insanlara yönelik konutların yeters iz olması 

• Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı nı n sıııırlı olması 

• Özüd ülerin düşük istihdam ve işgiiciine katılım oraıııııa sahip olması 
• Çalışanlar arasmdaki yüksek yoksulluk oranı (''çalışan yoksulluk") 
• Düzgün iş olanaklarının eksikliği, riskli işlerin yaygın olması 



• Çocuk işçi liginin ve çocuk yoksulluğunun yaygın olması. 

Bu bulguların gösterdiği gerçekler ış ığında, mevcut durum analizi insan Kaynakları Gelişim i için 
müdahale alanlaruıuı neler olduğunu göstermektedir. MIPD ve SÇB çerçevesinde analiz, üç müdahale 
alaruna odaklanııuştır. Bu alanlar aşağıda listelenmiştir; 

• İstihdam 
• Eğitim 

• Sosyal içerme. 

Bütlln müdahale alanlan için geçerli olan yatay konular aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Yatay Konular 
• Bölgesel farklılıklar 

• iç göç 
• istihdam, eğitim ve sosyal içerme konusunda araştı rma ve analiz eksikl iği 
• Politika uygulaına l arıoııı izleme sistemlerinin eksikliği 
• ilgi li kamu kumıniarı arasında koordinasyon eksikliği 
• Kamu ve özel sektör arasında koordinasyon eksikliği 

• i stilıdamda kayıtsız büyüme oranıııııı yüksek olması. 

2.1.2. Orta Vadeli İhtiyaçlar- Temel Sorunlar 

Bu değerlendirmelerin sonuelmda belirlenen Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçları ve hedefleri aşağıdaki 
gibi tanımlanabilir: 

Yatay Konular 
• Sosyal ortakların ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılınuyla İKG OP'deki politika 

faaliyetlerinin ve tedbirlerin düzenlenmesi ve uygu lanmasını sağlamak amacıyla kurumsal 
kapasitelerin güçlen-diri lmesi 

• Bölgesel ve yerel farklılıkların azaltı l ması 

• Sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için politika uygulamalan konusunda izleme ve etki 
analizleri geliştirilmesi 

• Bütün hissedarların katılımının arttırılması 
• Paydaş lar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin arttırılması 

• Belirli bölgelerdeki uygulamalar sonucunda elde edilen fiıyda ve sonuçların ulusal düzey 
yayılınası 

• Hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla eğitim ve istihdam arasındaki bağlantının güçlendirilmesi 
• Düzı,>iiıı iş olanak larının sağlanması 

• "Çalışan yoksulluğu" ile mücadele 
• Çocuk işçiliği ve çocuk yoksulluğu ile mücadele 
• Kadın yoksulluğu ile mücadele. 

İstihdam 
• Kadınların iş~ücüne kaulımının arttırı lınas ı 

• Lizbon stratejisi doğrultusunda kadın istihdam oranlarının arttırılınası 

• Tarımsal çözilimeden kaynaklanan işsizlikle mücadele edilmesi 



• Özellikle gençlerin işsizlik oranlarının düşürülmes i 
• Okuldan işe geçişin kolaylaştırılması 
• Ekonomi ve istihdamdaki kayıt dışı sektörün payının düşürülmesi 
• Kayıtlı isliltdamın arttırılınası 

• Kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin ve kapsamının geliştirilmesi 
• İşgücü piyasası analDıinin düzenli ve sistematik bir şekilde koordine edilmesi ve geliştirilmesi 
• iş gücü piyasasının arz ve talep kısımları arasında uyıunun sağlanması. 

Eğitim 

• İlk ve ortaögretimde okulu terklerio azaltılması 
• Okul öncesi eğitimde kayıt oranlarının arttınlması 

• Özellikle ortaöğretümde kızların kayıt oranlannın arttırılması 
• İlk ve ortaöğretimde mesleki rehberlik hizmetlerinin arttırılması 
• işgücü piyasası ve eğitim arasındaki bağlantının güçlendirilmesi 
• Özellikle mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) kalitesinin arttırılması 
• MEÖ'nün öğrenci lerin çoğu için gerçek ve cazip bir seçenek haline getirilmesi 
• İşgücünün rekabet edebi lirliğini daha da arttırarak ekonomik büyümenin sağlanınası 
• İşgücü piyasası koşullannın değişen gereksinimlerinin karşılanması, piyasanın kalitesinin 

arttırılınası ve piyasaya erişiınin arttırılınası stratejisi çerçevesinde eğitim ve öğretim 

reformuna devam edilmesi 
• İşgücü piyasası ile yaygın eğitim aracılığıyla edinilen beceriler arasında daha güçlü bağların 

tesis edilmesi 
• Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nin kabul edilınesi ve uygulanınası 
• İşçilerin, işverenlerin ve ş irketlerin uyumunun arttınlması için eğilimlerin kapsamının ve 

sayısının arttırılması 

• Teknolojik ilerlemeler ve ekonomik gelişmelerle daha iyi bütünleşmenin sağlanması 
• işçi, işveren ve şirketlerin daha yenilikçi ve rekabetçi hale getirilmesi 
• İşyeri ile ilgili beceri ve kabiliyetlerin geliştirilmesi 
• Farklı eğitim düzeyleri ve türleri arasındaki bağlantının geliştirilmesi yoluyla eğitim 

sisteminde daha kolay geçiş imkanları sağlamak için gerekli araçları n desteklenmesi. 

Sosyal içerme 
• Özürlüler için ve az gelişmiş bölgelerde sosyal uyurnun temin edilmesi 
• Öziirlülerin işgücü piyasasına, eğitime ve sosyal hizmetlere daha kolay entegre olmalannın 

sağlanması 

• Sosyalhizmetlerin ve sosyal yardımlarıo sosyal sigorta sistemi vasıtasıyla koordine edilınesi 
• Sosya llıizmetler/yardunlar ve işgücü piyasası kuruluşları arasında bağlantı kurulması 

• Özürlülere yönelik sosyal hizmetler ve yardımlar sağlayan kuruluşlar arasında koordinasyontın 
sağlanması 

• Özürlüler için daha uygun çalışma ortamı ve iş imkanlan yaratı lması 
• Toplumun, özellikle işverenler ve öziirllilerin farkındalık dUzeyinin artırılması 

• Özürlülerin sosyal hizmetler ve istihdam hizmetlerine eriş im inin geliştirilmesi. 



2.1.3. GZTF (SWOT) ANALİZİ 

Tablo 89: GZTF analizi 

GÜÇLÜYANLAR 

~ Genç ve dinam ik bir nUfus 
~ Ytiksck ve sürdUrülchilir büyüme oranları 
.1 Ekonomik hareket l il iğin yüksek olma~ı 
~ Istihdamdaki endüstrinin ve hi7Jnctlcrin 

paymın artına~ı 

.1 IŞKUR'un önceki Ai PP deneyimi 
~ Giriş i mcilik ve uyum kapasitc~i 
.1 Eğitimin her dü7.Cyiııdc kayıt oranların ın 

artırılması 

~ Örgün eğitimde lliT alıyapısının yaygın 
olonası 

~ Yfikscköi\rctiın sistemin in yaygın olonası 
~ Eğitimin milli bütçedeki payının arıması 
~ Her İBilS rı bölgesinde e.n az bir üniversiten in 

bulunması 
~ Sosyal dayanışma ve yardınıla}ma kültiirli, 

sosyal sorumluluk konusundaki furkındalıgın 
artıniması 

~ Sosyal gUvenlik kurumlarının birleştiri lmiş 
olınası 

~ Yeni· yeniden yapılandırılnuş kumınsal 
orgaııiıasyon 

~ Kayıtdışı istihdamırı dezavantajlarona ilişkin 
farkındalığın artı rı lması 

~ 2010'dan bu yana uygulanan llibe projeleriyle 
ka7llnılan tecrilbe 

~ Kurumlar arasıııdaki geli şmiş işbirligii 
~ Resmi olmayan yollarla edinilmiş beceri ve 

yeterliiiiderin öneminin aıtınası 

,/ YBÖ straıejisiııin bulunması. 

FlRSATLAR 

~ Demognıfık fırsat peocerı:si 
~ Rekabetin aıtması 
~ Bilgi toplumu 
~ AB katılun süreci 
~ Kaliteli işgiicüne olan talebin ıııtması 
~ Dogı-udan yabancı yarıromların arıması 
~ Yeni kurumsal yapılaıuna 
~ Merkezi ve bölgesel aktörlerin proje hazırlama 

ve ııygulama bettrilerinin artırılması. 

ZA YIF YANLAR 

~ önemli bölgesel farkl ı lıklar 
~ Politika yapıın ve uygulama sürecinde STK'Iarın, yerel 

idareterin ve kamu kurumlarının kapasitesinin smırh 

ohnası 

.1 Özellikle kadınların işgücüne katı inn ve istihdam 
oranlarının düşük olması 

~ Ö?ellikle gençlerin işsizlik oranlarının yi.iksek seviyede 
olonası 

~ Kayıt dış ı istihdamın yüksek olma<ı 
~ Işgücünün eğitim seviyesinin düşük olına$ı 
~ Okul öncesi eğitimde ve ilkögretinıde kayıt oranının 

düşük olması 

~ Ortaögretimde ö7..ellikle k11ların kayıt oranının düşlik 
o1ınası 

~ Teknolojik değişimlere uyum ehikliği 
~ İstihdam ve eğitim arasındaki bağlantının zayıfolması 
~ Yetersiz ejlit inı kalitesi 
~ Yaygın eğitimin çok parçalı yapıs ı 
~ Eğitime yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarının 

dilşOk seviyede olması 

~ BiT kullarunu nın düşük seviyede olnıası 
~ Sosyal lıi7.mcı lcr in ve sosyal yardımların erişimi ilc 

sağlanmasının yetersizliği 
~ Ililgi ve teknik bilgi aktarımına yönelik olarak verinıli 

işbirligi ıııekanizmalarıııuı eksikli~i 
~ AR&GE için destek mekanizmaları nın yetersizl iği 
~ Işgücü piyasasının ihtiyaçları ile insanların becerileri 

arasındaki uyuınsll7.1 uk 

,/ Kariycr rchbcrliği ile danışmanlık hi7.mctlcriıı in 
yetersizliği . 

TEHDiTLER 
~ Iç göç 
~ Tarını sektörundeki çözi.i lıne 
~ Gelir dagılımındaki dengesizlik 
~ Beyin göçü 
~ Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık riskleri 
~ Global ekonomik ve siyasi riskler 
~ Işgücü piyasasındaki belirsizlik. 

2.2. STRATEJiK ÖNCELiKLER 

GZTF tablosu ve sosyo-ekonomik analizierin değerlendirilmesi göz önüne alındığında, bütün sorunlar 
ve tehditler iki ayrı sütunda toplanabilir: 

Birincisi 2005 yılı itibariyle yaklaşık 72 milyon olan ve bunun 20 milyonu 0- 14 yaş arasmda olan 
nüfusun demografi k yapısın ın oluşturduğu tehdittir. Nüfus öngörülerine göre 2020 yıl ında 40 milyon 



kişinin ı 5-44 yaşlan arasında ve 1 O milyon kişinin de 45-64 yaşlan arasıoda olacağını tahnıiu 
edilmektedir. Bu hemen hemen nüfusun %70'inin 15-64 yaş arasındaki çalışma yaşı içerisinde olacağı 
anlamına gelmektedir. İkinci temel sorun ise Türkiye'niu rekabet edebilirl iğinin geliştirilmesi ve 
bölgesel farklılıkların azaltı l ması meselesidir. 

Çalışan nüfusun artması, eğitim ve öğretime yeterli yatırımın yapılması ve etki li sosyal içerme 
politi kaları yoluyla insan kaynak ları yönetiminde önemli bir arltş sağlanması halinde Türkiye için hem 
ekonomik hem de sosyal gelişme için önemli bir fırsat sunmaktadı r. Demografik fırsat penceresinin 
kullan ımı Türkiye'nin rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi konusunda anahtar rolü üstlenecekt ir, 
çünkü Türkiye'nin bölgesel farklılıklarını azaltınay ı anıaçiayan faaliyet ler ve Öncelik 1 Bülgeleriııe 
yönelik daha fazla destekle insan kaynaklarmın geliştirilmesi, Türkiye'nin rekabet edebi lirliğine 

katkıda bulunacaktır. 

Özel sektör de dahil olmak üzere çeşitli kunıhışlar tarafından gerçekleştirilen "kurumsal sosyal 
sorumluluk" faaliyetleri İKG OP altında desteklenecektir. Kamu ve özel sektör arasuıdaki ortaklık 
geliştiri lerek yeni girişimler başlatınaya yönelik faaliyetlerin yan ında özel sektör tarafından yürütülen 
girişimleri bütünleyici faaliyetler de iKG OP altında desteklenecektir. Bu şekildeki bir ortaklığm İKG 
OP altındak i aktivitelerin doğası ve genel amacı gereğince etkin olması beklenmektedir. 

GZTF analizine göre güçJU ve zayıf yaniara dayanan, firsatlan maksimize etmek ve tehditleri 
ıniuiınize etmek amaçlı stratejiler, hedefler kısmında belirtilmiştir (lütfen Tablo 85'e bakınız). 

İKG OP'nin genel amacı ''daha fazla ve daha iyi iş olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile 
sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bi lgi temell i ekonomiye geçişin desteklenınesi"dir. 

Bu genel hedef altında sosyo-ekonomik analizlerden ve GZTF analizinden çıkarılan sonuçlar ışığında 
gel iştiri len İKG OP'nin özel hedefleri, aşağıdaki gibidir: 

Daha iyi istilıdaın, eğitim ve sosyal içerme politikaları vasıtasıyla demografik fırsat 
penceresinden yararlanılması 
Bölgesel farklı lıkların azaltı lması 



Tablo 90: Akış Diyagramı 
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eliınine edi lınesi gibi fırsatlan da tçcren bir işgUcO piyasııstnuı teşvik edilmesi 



İKG OP'NİN YOGUNLAŞMA STRATEJiSiNE YENİ Y AKLAŞIM 

İKG OP, GTZF analizlerinden ve sosyo-ekonomik anal izlerden elde edilen bulgulardan yola çıkarak 
genel hedefler ve bir dizi özel hedef; MlPD ve SÇB belgelerinde belirtilen stratejiler ve bedetler 
yanında "9wıcu Kalkınma Plaıu", ulusal strateji belgeleri (JlM, JAP, LLL), Avrupa istihdam Stratejisi, 
Lizbon Stratejisi, Avrupa 2020 Stratejisi ve Topluluk Rehberleri ile uyumlu bir dizi öncelik, tedbir ve 
uygun faaliyet belirlemiştir. 

Gözle görülebilir bir etki yaratmak için bütiiıı müdahale alanları istihdam la bağlantıianna ve istihdaına 
yaptı kları katkı lara göre değerlendirilmelidir. Çiiııkii isti hdamııı ve istihdam edi lebilirliğin arttırılmas ı 

iKG OP kapsaınındaki dört önceliğin hepsi için ortak ıneseledir. 

Ekonomide iş yaratımı, çoğu IPA vasıtasıyla yapılan müdahalelerin kapsaını dışındaki çeşitli 
politikalara dayandığı ndan, istihdam arz ı ile ilgil i tedbirlere tamamen i KG OP'de odaklanı lacaktır. 

lKG OP'nin stratejik öncelikleri ve tedbirleri, AB ve Ulusal Politikalar çerçevesinde GTZF 
analizlerine göre belirlenmiştir. Aşağıdaki tablolardan aşamalı bir yaklaşım çıkarılabilir. Ayrıca, iKG 
OP'nin Avrupa Sosyal Fonu Öncelikleri, MIPD ve SÇB öncelikleri yanında strateji dokümanları ile de 
uyum içinde olduğu görülebilir. (Ek 2'ye bakınız) 

Dokuzuncu Ulusal Ka lkınma Planı "istihdamın arttırılması" hakkında politika oluşrunılması için temel 
çerçeveyi belirleıniştir. Plan şunları hedeflemektedir: 

• işgücü piyasasuıııı ge liştiri lmesi 
• Eğitim ve işgücil piyasası arasında iyi bir ba~lantı kuru l ması 

• Aktif işgücü piyasası politikalarının gel iştiri lmesi 

Plan "Beşeri gelişme ve sosyal dayanışınanın guçlendirilmesi" ile ilgili şunları amaçlamaktadır: 

• Eğitim sisteminin geliştirilmesi 

• Etkili bir sağlık sisteminin elde edi lmesi 
• Gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerıne ve yoksullukla mücadele 
• Sosyal Güvenlik Sisteminin etkinliğinin arttırı l ınası 

• Kültürün korunması, geliştirilmesi ve sosyal diyaloğun guçlendirilmesi 

iKG OP, genel olarak 9. Ulusal Kalkınma Planı ile uyum içerisindedir; ancak kaynakların sınırlı 
olmasından dolayı sağlık ve kültürün konınınası gibi alanlar iKG OP'nin kapsaını dışında tutulmuştur. 
9. Ulusal Kalkınma Planı'nın stTatejisi ekonomik rekabet edebilirlik ve insan kaynakları gelişiminin 
karşılıklı etkileşim içinde olduğunun altını çizınektedir. Rekabetçi bir ekonomi bir yandan bilgi ve 
kabiliyetlere olan talebi arttırırken , diğer yandan istihdama ve çalışma oranına katkıda bulunmaktadır. 
Ayn ı zamanda insanların işgilcü piyasasma başarılı bir şeki lde entegre olınaları ve kabiliyederini 
geliştirmeleri ekonomik rekabet edebilirliği ve katma değeri daba yüksek faaliyetleri teşvik 
etmektedir. Sonuçta insan kaynaklarına yatırım yaparak istihdamlll teşvik edilmesi hem daha rekabetçi 
bir ekonomiye hem de insan kaynaklannın daha iyi bir şekilde kullanılmasına önemli ölçüde katkıda 
bulunacaktır. iKG OP'nin stratej ik öncelikleri ve tedbirleri, MIPD'nin öncelikleri yanında Ulusal 
Kalkınma Planının bu stratejisi ile de uyumludur. 

iKG OP'nin bedetleri aynı zamanda JIM ve JAP taslaklarının hedefleri ile de uyuınlııdur. Bu 
bağlamda, İKG OP, AB ile Türkiye arasıııdaki ortalama istihdam oranı farkının azaltılması yanında 
JAP' ta belirlenen bedetler doğrultusunda genel istihdam oranının arttırılmasının yo llarını araştıran 
önemli bir araçtır. Sosyal içerme sonıolarıyla mücadele etınede daJıa biltüncill bir yaklaşuna sahip olan 
JIM' e göre iKG OP daha çok sosyalhizmet ve yardım sağlayıcılar arasında ulusal sistem düzeyinde 
koordinasyonun sağianınasına ve hedef gruplar bazında istihdanı edilebiliri ik ve istihdam konularına 
odaklanmaktadır. 



Bölgesel işgücü farkl ılı kları üzerinde durmak, bölgesel ve yerel düzeyde insan kaynak larını daha iyi 
kullanınayı teşvik etmenin yanında daha dengeli bir bölgesel kalkınma sağlamanın da ön koşuludur. Ek 
olarak, az gel işmiş bölgelerde eğitime ve sosyal hizmetlere erişimin arttırı l ınası da bölgesel 
farklılıkların azaltılmasına kalkıda bulunacaktır. 

Bu stratejik hedefler doğrultusunda ekonomik kaynakların büyük bir bölümü (en az %50) Öncelik I 
Bölgelerine tahsis edilecektiı. Ancak, geçen dönemin uygulamasından edinilen tecrübenin yayı lması 
hayati önem taşıdığıııdan ulusal düıey ve d iğer Öncelik n Bölgelerinin payları da sırasıyla %20'ye ve 
%35'e varan oraniara aruırı lacakıı r. Öncelik ll Bölgeleri doğrudan faaliyeLlere katılına imkanma sahip 
olacak ve bu bölgelerin özellikle üretimde ve istihdaıııda yenilikçi yöntemler ge liştiri lmesine uygun 
ortamlarından yararlanılacaktıc Bölgeler arasıoda yakıusaıua ve ortaklı k güçleııdirilecek. yeni 
yaklaşımlar ve uygulamalaırın bölgeler arasında transferi sağlanacaktır. Daha önemlisi, lPA IV 
altındaki fonların sorunsuz akışı ve kullanımı için de hayati önemi haiz bir konu olan, kaynakların 
daha geniş bir coğrafi alanda kullanılması yoluyla fonların eınilim kapasitesi arttın lacaktır. 

Türkiye çapında istihdam, eğitim ve sosyal içerme alanlarındaki hedeflere ulaşmak ve karşılaşılan 
zorluklarla mücadele etmek amacıyla, coğrafi yoğunlaşmaya getirilen yeni mantıksal yaklaşım 
temelinde tüm NUTS ll bölgeleri iKG OP tarafından k.apsanmaktadır. Özellikle hibe projeleriyle 
edinilen tecrübenin Öncelik II Bölgelerine dalıa yüksek bir mal i payla yayılmas ı hedeflenmektedir. Bu 
yaklaşım tüm öncelik eksenleri ve tedbirlerle ilgilidir. Bu kapsamda, hedef gnıplar, f.ıaliyetler ve 
göstergeler yeni yaklaşıma uygun olarak gözden geçi ri lm iştir. 

3. TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 
OPERASYONEL PROGRAM STRATEJiSi 

3.1 ANA ÖNCELİK EKSENLERİ VE TEDBiRLER 

3.1.1. İstihdam 

ANA ÖNCELİK EKSENi -1 

Özellikle kadırıların işgücü ne katılımlarını artırarak ve öz-ellikle gençler için olmak üzere işsizlik 
oranlarını azaltarak, daha ok insanı istihdama ekmek ve istihdamdakalmalarını temin etmek. 

Amaç: 
Bu önceligin amacı, Türk işgücü piyasasının üç temel sorun alanını oluşturan, kadınların işgücüne 

katılını larının artırı lması, gençlerin istihdamının artırıl ması ve kayıt dışı istihdamla mücadele 
edi lmesidir. Bu amaç, eğitim ve mesleki eğitimden bilinç artırılınasına kadar geniş bir politika alan ını 
ilgilendirmektedir. Ayrıca, kamu istihdam hizmetleri, daha kaliteli lıizmet sağlanınası ve daha etkin 
işgücü piyasası politikalarının uygulanması noktasında büyük önem taşımaktadır. 

Özel Amaçlar: 
ı. Daha önce tarımda çalışmakta olanlar dahil olmak üzere, kadınların işgücüne katılunlarının ve 

istihdamlarının teşvi k edilmesi, 
2. Gençlerin istihdamının artırılması, 
3. Kayıtlı istihdam m desteklenmesi, 



4. Kamu istihdam hizmetlerinin iyileştirilmesi. 

Dayanak: 

Kadınların işgücüne katılım oranı hem kentlerde hem de kırsal alanlarda erkeklerin katı lun oranından 
önemli ölçüde daha düşüktUr. 2010 yılında işgücilne katılım oranları sırasıyla kırsal alanlarda erkekler 
için %7 1,6 ve kadın lar için %36,3, kentsel alanlarda ise erkekler için %70,4 ve kadınlar için %23,7 
olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla erkeklerin işgücüne katılım oranları ile kadınların işgücüne katılım 

oranları arasındaki fark kentsel bölgelerde daha belirgin olmaktadır. Kısıtlı iş imkanlan ve tanının 
payının azalmakta olmasına bağlı olarak kırdan kente göç artmaktadır. Bu dunım, büyüme 
merkezlerinde özellikle belirgindir. Bu değişim , ilk başta kadınları, özellikle de eğitim düzeyleri düşük 
olan kadınlan etkilemektedir. Ataericil aile yapısı, çocuk bakımı ve aile bireylerinin bakımını kadının 
sorumlulu~u olarak gören geleneksel bakış açısı ve mali olarak erişilebilir çocuk bakım hizmetlerinin 
yetersizliği özellikle kentlerde kadıniann istihdaına katıltının ı daha da zorlaştıroıaktadır. 

Gençler arasında işsizlik, tüm Türkiye'de olduğu gibi büyüme merkezlerinde de yaygındır. Yüksek 
genç işsizliği oranları, diğer nedenlerin yanı sıra özellikle okuldan işe geçişte yaşanan güçlükler, talep 
edilen beceriler ile işgücünün sahip olduğu beceriler arasındaki uyumsuzluk, iş imkanları n ın 

yetersizliği, etkin istihdam hizmetlerinin yetersizliği ve iyi işleyen kariyer rehberlik hizmetlerinin 
eksikliğinden kayııaklanmaktadtr. Gençlerin işgücü piyasası içerisindeki dezavantajlı pozisyonları 
gençler arasındaki işsiılik oranlan ile ortalama işs izlik oranlarıma kıyaslanınası anlamında analiz 
edilebilir. Gençler arasında. i şsizlik oranı ortalama işsizlik oranının neredeyse iki katı kadardır. 
(20 10'da sırası y la %21,7 ve %12,1, TUIK) 

İstihdamın yaklaşık yarısını oluşturan yüksek kayıt dışı istihdam, Türk işgücü piyasasında yaşanan bir 
d iğer sonmdtır. Tablo 29'daki veri ler, tarımda ve tarım dışı sektörlerde olmak üıere iki tür kayıt dışı 
istihdam ın varlığını ortaya koymaktadır. Tanmda istibdaıııın tamamma yak ını büyilk oranda kayıt dış ı 
olan ücretsiz aile işçiliği biçimindedir. Mevcut sosyal güvenl ik mevzuatı gereğince, Türkiye'de 
tarırnda çalışanların sosyaD güvenlik kurumlarına kayıtlı olmak zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla, tarım sektöründeki kayıtdışılığa il işkin olarak alınması gereken tedbirler, 1KG OP'nin 
kapsamını aşmaktadır. Daha. önce de belirtildiği gibi, İKG OP'nin başlıca odak noktası, uygulanacak 
faaliyetlerin etkisinin kısa dönemde daha görünür olmasının beklendiği tarım dışı sektörlerde kayıtlı 
istihdamın artırılınası olacaktır. Kentsel bölgelerde tarund ış ı işsizliğin daha yaygın olması nedeniyle 
kentsel bölgelerde ilk hedef grubun tam zamanlı çalışan işçi ler olmas ı gerektiği sonucuna van lab ilir. 
Diğer taraftan, geçici işç iler önemli ölçüde sosyal korunmanın diişük seviyede olduğu seetörlerde 
oldukça dezavantajlı bir konuında bulunınakıadırlar. 

TÜSlAD'ın "Türkiye'de Bölgesel Parklar ve Politikalar (Regional Disparities and Policies in Turkey) 
(2008) başlıklı raporunda göç ile işgücü piyasalarında yaşanan dönüşüm arasındaki ilişki ortaya 
koııulınakıadır. Raporda, nüfus dinamikleri üzerinde birtakım olumlu etkilerin olmasına ragıııen nüfus 
hareketliliği işgücü piyasaları üzerinde baskı oluşturan unsurlardan birisi olınaktadır.Tarımsal çözülme 
ve hızlı kentleşmen in yanında hızla artan genç nüfusdan dolayı işgücüne katılım oranında ciddi azalma 
olmaktadır. Bölgesel larklarla ilgili olanık, istihdam ve iş gücüne katılım oranlarının yanısıra işgücü 

piyasasının gelişim seviyesi bakımından da bölgeler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Doğu 
bölgelerinde çalışma yaş ında bulunan kişilerin sayıs ının yüksek olmasına ragıııen, bu bölgelerde göçe 
neden olan iş imkanlarının yetersizliği sebebiyle bu durum Ji.rsata dönüştürüleroemektedir. 2000 
yılında yapılan genel nüfus sayımında göçe neden olan etkenler sorulmuş ve göçmenlerin %20'sinin iş 
aramak ve iş bulmak aınacıy la göç ettiği tesbit edilmiştir. 

Diğer yandan, kamu istihdam hizmetleri, bu amaçlara ulaşınada bilyük önem taşımaktadır. Daha önce 
uygulanan projelerle, Türkiye'de kamu istihdam hizmetlerinin uygulanmasından sorumlu tek kamu 
kuru luşu olan İŞKUR'uii kurumsal kapasitesi desteklenııüştir. Son yillarda İŞKUR'un işe yerleştirme 
ve işsiz say ısı kayıt oranlaınııda artış olmasına rağmen, sunulan istihdam hizmetleri hala yetersiz 



kalmaktadır. istihdam hizmetlerinin hedef gruplar için daha erişi lebilir hale getirilmesi için bölgesel 
ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin desteklenmesi gerekmektedir. 

Açıklama: 

Faaliyetler bakımından bu öncelik, kadıoları n işgücüne katılımı ve istihdamının önündeki engellerin 
aza ltıl ması ile genç işsizliği ve kayıt dış ı istihdam ile mücadeleyi hedef almaktadır. 

ihtiyaç duyulan ve uygulan olan yerlerde, faaliyetlerin hazırl ık ve uygulama evrelerine geçilmeden 
önce güvenil ir ve güncel verilerin elde edilebilmesi amacıyl a Tedbirler altındaki bütün faaliyeder 
nite liksel ve nice! ihtiyaç analizi faaliyetleri ile desteklenecektir. 

Kadın ların işgücü piyasasına katıl ım oranının arttırılması eylemleri eğitim, kadınlar için iş 

imkanlarının yaranlınası, mesleki eğitim, akti f istihdam programları, staj ve çıraklığın yanıs ıra 
Öncelik ı Bölgeleri 'nde işgücüne katılmaınış olan kadınların eğitim düzeylerine göre gruplandın lmış 
girişimcilik fusatları sunulması ile ilgili tedbirleri içerecektir. 

Gençlerin istihdamının artırılınasma yönelik tiıaliyetler, danışına ve yönleudimıe hizmetleri, 
girişimc ilik ve inovasyon kliltürüniin geliştiri lmesi hizmetleri, staj hizmetleri ve okuldan iş hayanna 
geçiş i ko laylaştırmaya yönelik faaliyetleri içeren aktif istihdam programları olacaktır. Diişük eğitim 
diizeyine sahip olanlar için ise odak noktası, çuaklık ve mesleki eğitim kursları olacakllr. Düşük beceri 
düzeyine sahip olanlar için, istihdam ed i lebil irl iğin artırı l ıııas ıııa yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

Kayıtdış ı istihdaına ilişkin olarak, faaliyetler, kayıtlı isti hdam ile elde edilen sosyal güvenlik ve diğer 
avantaj ları sağlamak amacıyla bir kayı tlı istihdam kültürü geliştiri lecektir. Bu oıaksatla, doğası gereği 
bu ınevzu ile ilgil i olarak doğru sonuçlara ulaşılması ve sağlıklı kararların alııunası için güvenilir ve 
yeterli düzeyde verinin elde edilmesinde yaşanan zorluklardan do layı bilgi temini için anketiere ve 
analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı paydaşların kullanınıma açık yeni mekanizmaların 
gel i ştiri lmesi ve operasyonelleştirilınesi. yaln ı zca güçlü ve zayı f noktaların tesbiti için değil , aynı 
zamanda paydaşlar arasında daha geniş bir işbirliği ve koordinasyonun sağlarıması için gereklidir. 

Kamu istihdam hizmetlerine ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilınesi, yerel düzeyde görev yapanlar da 
dahil olmak üzere, genel istihdam hizmetleri sağlayan kurımılarm kapasitelerinin geliştirilınesini 

gerektirmektedir. Bölgesel ve il düzeyinde işgücü piyasası analizlerinin eksikliği, ilgili politikaların 
olııştunılınasını sınırlayan en önemli fdktörlerden biri olduğundan, bu öncelik altındaki faaliyetler ger~kli 
olduğu hallerde araştırma ve çalışmalarla desteklenecektir. Daha önceki desteklerle yapılmış olan 
faaliyetlerin tekrarlaıunamasm için dikkat sarf edilerek, izleme mekanizmaları, yazılım desteği, işgiicii 
piyasası bi lgi sistemleri geli.ştiri lecektir. Ayrıca üniversiteler, öğrenciler ve üniversitelerde halihazırda 

kurulmuş bulunan karİyer merkezleri ile işbirliği sağlanması, farklı aktörler, özellikle de üniversiteler, 
tarafindan sağlanan genel istihdam h İzınetleri arasındaki ilişkinin geliştirilmesi için önemlidir. 

İKG OP'nin uygulanınasında uluslarası örgütlerle işbirl iği sağlanması tahayyül edi lmektedir. Progranı 
altında fonlanacak olan ternin ve hibe sözleşmelerin i n ihaleleri uluslararası örgüilere açı k olacaktır. Bir 
doğrudan hibe kontratı bir uluslararası örgüte, teklif çağnsoıa çıkılmaksızın yalnızca Mali Tüzük ve 
ona bağl ı Uygulama Kuralları nda (Uygulama Kuralları madde 168) öngörü len durumlar ve PRAG'da 
geçerli olan ilgi li koşullar dah il inde verilebil ir. 

Ayrıca lPA Uygulama Tüzüğünün 159.ınaddesi uyarınca İKG OP mali ınülıendislik araçlannın 
katkılarını barınduan bir uygulamayla ilgili harcanıaları karşılayabi tir. 

Bağımsı z hibeler bu öncelik ekseni altından sağlanabi lir. 

Hedef Gruplar: 
Bu önceliğin hedef grupları, 

• işgiicüne dahil olmayan kadın lar, 



• işsiz kadınlar 
• Başta kad ıolar olmak üzere önceden tarımda çalışmakta olup iç göç ve tarımsal çözülmeye 

bağlı olarak işgücünden kopan lar, 
Evden ça lışan kadınlar 

DUzgun iş gündemini destekleme perspektifiyle, riskli işlerde çalışan kadınlar ve gençler 
işsiz gençler 
Kayıtdışı çalışanlar, 

• işverenler ve firmalar 
istihdam ve sosyal gilvenlik hizmeti sağlayan 
Eğilim personeli ve yerel yetki lilerdir. 

Tedbirler: 
1. Önceden tarımda ça lışanlar dahil olmak üzere, kadınların işgücüne katılımlarını teşvik etmek ve 

kadın istihdamını artırmak 

Bu tedbirin amacı, kadınların istihdam edilebiliri ikierinin geliştirilmesi, kadın girişimciliğinin 
desteklenmesi ve kadının işgücü piyasasına katılımı önünde engel teşkil eden kültürel ve diğer 
nedenlerin azaltılnıasıdır. 

2. Gençlerin istihdamının artıniması 

Bu tedbirin amacı, aktif istihdam polilikalarıııın(AIPP'ler) etkin kullanıını yoluyla gençlerin 
işgücü piyasasına entegrasyonunun teşvik edilmesi ve arttırılmasıdır .. Bu tedbir, kanıla dayalı 
politika oluştunılması çerçeveslııden, özellikle hedeflenen faaliyetler yardımıyla okuldan işe 
geçişin kolaylaştuılması, mesleki yeteriikierin artırılması, eğitim ve mesleki eğilim ile çıraklık 
imkanların m yaygınlaştırı lmasına ilişkintedbirlerle birlikte ele alınmalıdır. 

3. Kayıtlı isıihdamın teşvik edilmesi 

Ou redbirin amac ı , delil temelli pol itikalar ve politikaların izleme ve değerlendirilmesi ile 
ÇSGO ve Sosyal Güvenlik Kurumu da dahil olmak üzere ilgili paydaşları n kapasitelerinin 
güçlendirilmesi yoluyla kay ıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve arttırılmasıdır. 

4. Kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması 

Bu tedbirin amacı, kamu istihdam hizmetlerinin kalite ve etklııl iğiniıı özellikle idari 
kapasitenin güçlendirilmesi ve sosyal tara flar ve işverenler ile olan işbirliğinin arttınlması 
yoluyla iyileştirilıııesidir. 

Teslim Şartları: 
• Proje ile İKG OP'nin stratejik amaçları arasında bağlantının açıkça ortaya konması 

Proje yararlan ıcısının gerekli yetkinliğe sahip olduğunun gösterilmesi 
Çıktıların niceliksel olarak ifade edilmesi ve İKG OP'deki amaçlarla uyumlu ve ulaşılabil ir 
hedeflerin belirlenınes i 

Eş finansmanı da içeren uygun biçimde hazırlanmış bir biit.çenin olması 
Paralel hususların ele aluıma biçiminin açıkça ortaya konmuş olması 

Sosyal tarallar ve öLel sektörtın katılımının ortaya konması 
• Faal iyetler ile öncelilder altında bel irlenen tedbirler arasındaki bağlantının ortaya konması 

Faaliyetlerin, tKG QP düzeyindeki göstergelerin gerçekleştiri lmesine olan etkilerinin ortaya 
konması 

• Tedbir ve pol itikaların uygulanınasına dair izleme ve değerlendirme kapas itesinin ortaya 
konması 



• Faaliyetlerin destek sonrası için yaygınlaştınlmasının siirdiirlilebilirliğinin sağlanmasının 

ortaya konması. 

Hedefler ve Göste.rgcler: 
• Kaduılar için olan girişimcilik kurslarma katılan kadın sayısı 
• Staj/çıraklık programlarından taydalanan kadın sayısı 

• Istihdam garantili k'Urslara ve yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerine katılan kadın sayısı 
• Kendi işin i kunııı kadın say ısı 

• Mesleki eğitimler ve farkındalık yaratma faaliyetleri sonucunda işgücü piyasasına katılan 
kadın sayısı 

• Girişimci lik, staj ve çıraklık faaliyetleri sonucunda işgücü piyasasına katılan kadın sayısı 

• istihdam garantili lmrslar ve yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sonucunda işgücü 
piyasasına katılan kadın sayısı 

• Girişimcilik kurs larına katılan genç sayısı 
• İstihdam garantili kurslara katıl an genç sayı sı 
• Staj ve çıraklık programiarına katılan genç sayısı 
• Kariyer yönlendirme hizmetleri de dahil olıııak üzere yönlendirme ve daııışmanhk 

hizmetlerinden yararlanan genç sayısı 

• Kurslar sonucwıda istihdam edilen kiş i sayısı 

• Staj ve çıraklık faaliyetleri sonucunda istihdam edilen kişi sayısı 

• Yönlendirme ve dan ışmanlık faaliyetleri sonucunda istihdam edilen kişi sayısı 
• Kendi işini kuran ge111ç sayısı 
• SGK ve sosyal taraflar arasında kurulan bölgesel ortaklıkların sayısı 

• Merkez ve taşra düzeyinde eğitim iere iştirak eden SGK personel inin say ıs ı 

• Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesini amaçlayan iki tara nı proje sayısı 
• Kayıtlı istihdaınm desteklenmesi ile ilgili eğitimiere katılan kişi sayısı 

• Kayıt dışı çalışanlardan kişilerden kay ıtlı istihdaıııa geçenlerin sayısı 

• Konıl an izleme mekanizması sayısı 

• Kamu istihdam hizmetleri eğitimlerine katı lan İŞKUR ve ÇSGB personeli sayısı 
• İş kulübü sayıs ı 
• Yeni lŞKUR model ofisi sayısı 
• Danışmanl ık hizmeti. verilen işsiz say ısı 

• Danışmanlık hizmetleri sonucunda bu öncelik al tına yerleştirilen işsiz sayısı. 

Topluluk katkısının kaynagı: IPA 
Önceliğin gösterge bütçesi: 208.736.473€ 
Operasyonel Program içinde bu önceliğin payı: 37.4% 
Maksimum IPA Katkı Oranı: %85 

TEDBİR 1.1: 

Daha önce tarımda çalışmakta olanlar dahil olmak üzere, kadıniann işgücüne katı lım larını teşvik 

etmek ve kadın istihdamını artımıak 

Özel Amaçlar: 
• Kadınların istihdam edilebi lirliği ni geliştirmek 
• Kadın girişimci l iğini t~vik etmek 
• Kadınların işgücü piyasasına katılunlarını sınırlayan kültürel ve diğer engelleri azaltmak 



Dayanak: 
Kadıniann işgücü piyasasına kaıılımları ve kadın istihdamı, Türk işgücü piyasasuıın karşı karşıya 
olduğu en önemli sorunlardandır. Bu sorunun temel nedeni, kadınların istihdam edilebilirliklerinin 
yetersizl iğidir. Özellikle staj, çıraklık veya kariyer yönlendirme hizmetlerinin yetersiz ve verimsiz 
olmasından doğan beceri ve mesleki yeteriikierin yetersizliği kadınların işgiicünc dahil o l malarını 
engellenıekte ve onları yüksek bir yoksulluk ve sosyal dış lanma riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. 
Kadın istihdamı özellikle iç göçe maruz kalan kentsel alan larda önem taşımaktadır. Dolayısıyla, kadın 
istihdamın ın artırılması için, kadına karşı önyargılar ile çocuk ve yaşlı bakımını kadının sorumluluğu 

olarak gören geleneksel cinsiyetçi rollerin ortadan kaldırı l masına katkıda bulunacak faaliyetler de 
desteklenecektir. 

Kadıniann işgücü piyasasındaki fırsatlarının arttırılabilmesi ıçın kadın girişimciliği de 
desteklenecektir. ÖZellikle daha önce tanmda çalışmış ve tarınıdan kopmuş olan kadınlar, her bir 
bölgenin özelliklerine bağlı olarak belirlenecek alanlarda girişimci faaliyetlere yönlendirilecektir. 
Faaliyetler, kadınlara girişimci olabilmek için gereken mali kaynaklara nasıl erişilebileceği konusunda 
yol gösterecek şekilde bütün cü! bir yaklaşımla tasarlanacaktır. 

Çocuk ve yaşlı bakımını kadının bir sonırnluluğu olarak gören mevcut toplumsal cinsiyetçi işbölümü, 
ataerkil aile yapısı ve özell ikle ülkeııin görece yoksul bölgelerinde görülen kadına karşı aymııcılık, 
kadınların eğitimi, istihdamı ve toplumsal ve ekonomik yaşama katılıını önündeki temel engeli 
oluşturmaktadır. Do lay ı sıyla, belirlenen tiinı fBBS ll bölgelerinde kadınların katılınıın ı kısıtlayan bu 
engellerin azain imasım amaçlayan faaliyetler desteklenecektir. 

Aynca, işgücii piyasasmdaki kadıniann durumlarının dalıa iyi inceleoebilmesi ve bu tedbir 
kapsamında gerçekleştiri lecek faaliyetlerin teorik ve pratik açı lardan desteklenebilmesi amacıyla 
sınırlı sayıda araştırma ve analizicra edilebilir. 

Kadınlar için erişilebi lir i stihdamın sağlanabilmesi yolundaki problemlerden birisi de kadın l arın 
istihdam durumu ve işgücü piyasasına katı lımları haklanda veri sağlayacak izleme mekanizmalarının 
eksikliğidir. Bu durum kadınların istihdam durumların ı n incelenmesini engelleınekte ve kadın 

istilıdamının arttırılınası faaliyet ve stratejilerini inkıtaa uğratmaktadır. 

Kadın istihdamının bir başka sorunlu bölgesi de ev tabantı çalışmadır. Ev tabantı çalışma, evde 
restoranlar için yemek yapma, evde çocuk bakımı ve evlere temizl iğe gitme gibi işleri içerir. Ev 
tabantı çalışan çoğu kadın işgücilnün haricinde kalmakta ve bu kadınların sosyal güvenceleri 
bulumnaınaktadır. 

işgücü piyasasındaki problemlerden bir başkasın ı riskli i ş lerde çalışan kadınlar temsil etmektedir. 
Riskli işler tanınılaması diizgün işlerle karş ılaştırıldığında güvensiz, tehlikeli, sakıncalı ve düşük 
statüde göriilen işleri belirtmektedir. iKG OP'si riskli işlerde çalışan kad ı n l arın çalışına koşullarının 
iy ileşti rilmesini ve onlara dalıa düzgün iş fırsatları sağlanmasını da amaçlamaktad ı r. 

Açıklama: 

Bu tedbir kadıoların istilıdam edilebilirliklerinin eğitim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, AlPP'ler 
araştırınalar ve farkındalık yaratma faaliyetlerini de içeren tüm yollarla iyileştiri lmesini 
hedeflemektedir. Stratejik dlokümanlar ile Avrupa Birliği ve ulusal düıeydeki ilkeler bu eğitim ve 
faaliyetlerin oluşturul masına temel teşkil edecektir. 

Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılınası Operasyonel Programının(BROP) "işletme kapasitesinin 
gUçlendirilmesi ve girişiınciliğin desteklenmesi" olarak belirlenen 2. ana öncelik eksenine paralel 
olarak iş kurulıııaları, aktif istihdam tedbirleri, girişiıncil ik eğitimleri ve mali yöolendirmc hizmetleri 
ile desteklenecektir. 



Kaduıın ekonomik ve sosyal yaşama katılınıını kısıtlayan kültiirel ve diğer engellerin azaltılmasına 
ilişkin olarak, bilinç artı rma faaliyetleri düzenlenecek ve bu etkinliklerinin azauıileştirilınesi amacıyla 
faaliyetlere erkek ve kadınların birlikte katılımına önem verilecektir. Ayrıca bu faaliyetler belirli 
cinsiyet güçlendirme ve farkındalık yaratma eylemleri ile desteklenecektir. 

Kadın istihdamının desteklenmesi için, çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerine hız verilecektir. Bu amaçla, 
kadııılar çocuk ve yaşlı bakımı alanlarında istilıdama yönlendirilerek bakım hizmetleri 
desteklenecektir. Diğer taraftan, bu tedbir altındaki faaliyetlere katılım sağlayan kadın lara gerektiği 

takdirde çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri sağlanac.aktır. Ayrıca ha l ihazırdaki bakım tesislerine 
kadınların erişebilınesi temin edilecek ve bakını hizmetlerinin kalitesini arttıracak faaliyetler 
gerçekleştirilecektir. 

iKG OP'nin uygulamasında uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması da öngörülmektedir. Program 
altından fmanse edilen alım ihaleleri ve hibe çağrıları uluslararası kuruluşların katı lımına açık 

olacaktır. Ayrıca, Mali Tüzük, lPA Uygulama Tüzüğü (LPA Uygulama Tüzüği'ı madde 168) ve 
PRAG'nin ilgili hiiktlmleri ışığında herhangi bir teklif çağrısına çıktimaksızın bir uluslararası örgUtle 
doğrudan hibe anlaşması yapı labilir. 

Bunların dışında, lPA Uygulama Tüzüğü'nün 159 maddesi uyarınca, İKG OP mali mühendislik 
araçlarını destekleyecek katkı ları barındıran uygulamaların giderlerini de finanse edebilir. 

Bireysel hibeler bu tedbir altından sağlanabilir. 

Dcsteklencbilcc.ek Faaliyetler: 

Fonlanabilecek faaliyetler, 
Bu tedbir altındaki faaliyetleri yönlendirecek nitelikte işgücü piyasası analizleri ve 
araştırınaları . 

Kadınlarm işgücü piyasasında karşılaştığı engellerin tanımlanması için sınırlı sayı da 
gerçekleştirilecek ni tel ve nice! araştırınalar ile kadın istihdam ını hedefleyen tedbirler için etki 
analizleri. 
Ev tabanlı çalışan kadoılaruı karşılaştığı zorlukların giderilmesine yönelik faaliyetler. 
Kamu kunuııları ve sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere ilgili taraflar veya kadın 
istihdamını hedefleyen hizmetler arasında daha güçlü bir işbirliğinin temin edilmesine yönelik 
faaliyetler. 
Düzgün iş gündemini de dikkate alacak şekilde riskli işlerde çalışan kadın ların 
desteklenmesine yönelik faaliyetler. 
Kadınlar için yeni iş alanları açı lmasına dair faaliyetler. 
Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını sınırlayan engellerio azaltılmasını destekleyecek 
faa liyetler. 
işgücüne dahil olmayan ve daha önce tarımda çalışmış olau kadınlara yönelik özellikle iş 
garantili mesleki eğitimler de dahil olmak (lzere aktif işgücil progranıları 
Özellikle yııkarıdaki diğer faaliyetlere katılan kadınlara yönelik olarak, çocuk ve yaşlı bakımı 
faaliyetlerinin desteklenmesi, 
Gerekli eğitimler sa~lanarak kadıniann bakını hizmetleri alanında istihdam edilmeleri yoluyla 
çocuk ve yaşlı bakımı hizmetleri sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesi 
Kadııılar için staj/çıraklık fırsatlarının arttırılmasına yönelik faaliyetler 
Hedef grupta yer alan kadınlara kariyer yönlendirme hizmetleri veri lmesine yönelik faaliyetler 
Mali destek mekanizmalarına erişime yönelik danışmanlık, eğitim ve destek verilerek 
kadınların girişimci olabilmelerinin sağlanması, bu alandaki kurumlar arasındaki işbirliği 
mekanizmalarının desteklenmesi. 



• işbirlikçi bir yöntem tabanında diğer fon sağlayıcılan, JPA bileşenleri, ulusal programlar ve 
özel kuruluşlardan sağlanacak fonların kaldıraç ve tamamlay ıcı olarak kullamlmasına ilişkin 
faaliyetler. 
Kadın istihdamını desteklenmesini ve işgücü piyasasındaki kadınların durumlannın 
iyileştirilmesini hedefleyen politika ve projeleri bütünleyici faaliyetler. 
Kadnı çalışan istihdam edi lmesine i l işkin zorlukların aza l tılmasını amaçlayan mali teşvikler 
gibi ulusal planların uygulanmasının desteklenmesi. 
Yukarıda sayılan faaliyetlere katılan kadınlar için çocuk ve yaşlı bakını hizmetlerinin 
geliştirilmes i. 

Seçim Kriterleri: 
• Projelerin faaliyetleri ile kadın istilıdaını ve/veya kadınların işgücüne katılımındaki artış 

hedefi arasındaki bağlantının ortaya konması 

• BROP'nııı girişiınci lik önceliğinin nası l dikkate alındığının ortaya konması 
Projenin hedef gruplara eğitim düzeylerine göre nasıl odaklandığının ortaya konması. 

Nihai Faydalaoıctlar 
ÇSGB 
İŞKUR 

• Sosyal taraflar 
Eğitim kurumları 

• STK'lar 
• TÜİK 
• Yerel makamlar 
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
• Kalkınma Bakanlığı 

• Kalkınına Ajansları 

• Sosyal Güvenlik Kurumu 
• Bireyler 
• Tiirkiye Belediyeler Birliği 

K OSGEB 
• Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) 
• KOBİ'ler ve özel sektör 
• Diğer ilgili kurumlar. 

Hedef Gruplar 
işsiz kadınlar (uzun dönemli işsiz kadınlar dahil) 
işgücüne katı lmayan kadınlar 
Ev taban lı çalışan kadınlar 

Riskli işlerde çalışan ve işsiz kalma riskini haiz kadınlar. 

İılcme Gösterge.leri 
Toplam Kamu Harcanıası 

AB Katkısı 
Maksimum IPA Katkı Oranı 

: 72.621.178€ (2007- 2013) 
:61 .728.000€ (2007- 2013) 
:%85 



Gösterge 
Bıışlangıç 

Gerçekleşen 
Gösterge I>cğeri 

Tipi ı (2006) 
(2012) 

Giriş i mcilik 
kurslanna katı lan - 3712 
kadın sayısı 

Staj/çıraklık 

program larından 
faydalanan kadın 

- -

Çıktı sayısı 

istihdam garantili 
kurslara katılan 

ve danışmanlı k 

ve yönlendirme - 9950 
hizmetlerinden 
yararlanan kadm 
sayıs ı 

Kendi işini kuran 
kadın sayısı 

- -
Mesleki eğitiın 
veya farkındalık 

arttı rma 

faaliyetleri - 2000 
sonucunda işgücü 
piyasasına katılan 

kad ın sayısı 

Girişimcilik, sta_j 
ve çıraklık 

Sonuç faaliyetleri 
sonucunda işgiicü - -
piyasasına katı lan 

kadın sayıs ı 

İstihdam garantili 
kurslar ve 
dan ışmanlık ve 
yönlendi rme 
hizmetleri 

- -

sonucunda işgüeli 
piyasasına katılan 

kadın sayıs ı 

TEOBİR 1.2: 

Gençlerin istihdamının artırılması 

Özel Amaç: 
Gençlerin i şgücü piyasasına entegrasyonunun teşvik edilmesi 

Dayanak: 

lKGOP 
Doğrulama 

Hedefi 
(2017) 

Kaynağı 

5000 MIS 

200 MIS 

60000 MIS 

500 MIS 

4000 MIS 

2000 MIS 

10000 MIS 

15-24 yaş grubundaki nüfusun işsizl iği olarak tanımlanan genç işs izl iği , Türkiye'nin işgücü 
piyasasının sorunlanndan biridir. Gençler, işgücil piyasasına girişte zorluklar yaşamaktadırlar ve bu 
durum esasen eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki l;ıağlantıııın zayıfl ığından, kişi lerin 
nitelikleri ile işgücil piyasasmın talep ettiği nitelikler arasındaki uyumsuzluktan ve beceri/niteliklerin 
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca gençler için olan kariyer yönlendinne hizmetlerinin 



yetersizl iği, özell ikle öğrenciler ve yeni mezun olanlar olmak üzere gençlerin istihdamının 
arttırı lmasıuıo önündeki önemli engellerden biridir. 

işgücüne katılım ile istihdam oranlarılll arttınnak ve işgücü piyasasının durumunu iyileştirmek adına 
yapılacak faa liyetlerin öncesinde gençlerin işgücü piyasasındaki sorun lannın belirlenmesi ve genç 
istihdam ı nıhedefleyen tedbirlerin etki analizlerin in yapılması gerekmektedir. 

!cra edilecek mesleki eğitimler ve slaj/çıraklık faaliyetleri kadar girişimcilik kurslan diizenlenınesi ve 
gençlerin eğitim durumianna göre uygun mali mekanizmalara erişimi konusunda destek verilmesi, 
genç nüfusun istihdam ora nlarının arttırı l rııasını kolaylaşlıracakhr. 

Açıklama: 
Genç işsiziere yönelik destekierin oluşturulması, "genç işsiz" olarak tanıınianan grubun, farklı 
özellikleri olan değişi k gruplardan oluşması nedeniyle bir alt sı nıflandı rma yapılınasın ı 
gerektirmektedir. Daha değişik gruplandırmal ar olabilecekse de, bu tedbir altındaki "gençler"in 
üniversiteden yeni mezun olanlar, lise mezunları (düz lise ve meslek lisesi mezunları) ve lise altı 

eğitim düzeyine sahip olanlar olmak üzere ilç gnıpta incelenmesi; faaliyetlerin tasarianınasında 
belirleyici olacaktır. Diğer bir deyişle, gençleri hedefleyen faa liyetler eğitim seviyelerine göre 
planlanacaktı r . 

Üniversiteden yeni mezun olanlara yönelik olarak, danışmanlık ve yönlendinne hizmetleri dahil olmak 
üzere AIPP temel faaliyet olacaktu. Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunları için odak noktası 
sıaj uygulamaları ; yükseköğretiıııe devanı edemeyen düz lise mezunları için ise YBÖ perspektifinden 
hazırlanacak ve mevcut MEÖ'Ierce veri lecek meslek kursları temel faaliyet alanın ı o luşlmacaktır. Bu 
kurslar, kişiye yerel istihdam piyasasının talep ett iği niteliği kazanduacak ve kişinin düzenli olarak 
kursa devam etmesi durumuoda örgün eğitimde verilen diptomaya eşdeğer bir sertifıkayı 
kazand ıracaktır. Daha düşük eğit im düzeyine sahip olanlar içinse istihdam edilebi lirl iklerini arıırınaya 
yönel ik faaliyetler desteklenecektir. 

Kamu kununları, sosyal taraflar, özel istihdam büroları ve hedef bölgelerdeki tüm ilgili paydaşlar 
arasında sürdürülebilir işbirlik l eri oluşturulması, bu tedbir altıoda teşvik edilecektir. 

Okuldan iş hayatına geç işi kolaylaştırmayı amaçlayan faaliyetler de bu tedbir al tından 
desteklenecektir. Ayrıca, işsiz kahnma ihtimali yüksek riskli işlerde çalışan gençler de Türkiye'nin 
problemlerinden biri olduğundan, riskli işlere yönelik faa liyetler de desteklenebilir. 

Ihtiyaçlara daha etkin bir biçimde cevap verebilmek için, genç ist ihdamını arnırınayı hedefleyen bir 
projenin uygulanıası başlamadan önce, gerekl i görülmesi halinde, uygulanıanın yapılacağı bölge yahut 
sektörde gerekli işgücü piyasası analizleri ve araştırmaları yapılacaktır. Ayrıea bir faaliyetin 
uygulanmasına başlamadan önce, uygun olduğu hallerde, gençlerin işgucu piyasasına 
katılabilmelerin in önündeki engellerin beli rlenebilnıesi için gerekecek nice! ve nitel araştırmalar ve 
genç istihdamını hedefleyen tedbirlere yönelik etki analizleri icra edilecektir. 

İKG OP'nin uygulamasında uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılınası da öngörülmektedir. Program 
altından !inanse edilen ahnı ihaleleri ve hibe çağrı lan ul uslararası kuruluşların katılımına açık 
olacaktır. Ayrıea, Mali Tüzük, JPA Uygulama Tüzüğü (IPA Uygulama Tüzüğii madde 168) ve 
PRAG'nin ilgil i hükümlerinde sayılan koşullarda herhangi bir teklif çağrısına çıkılınaksı zın bir 
uluslararası örgütle doğrudau hibe anlaşması yapılabilir. 

Bunların dışında, !PA Uygulama Tiiziiğii' niin 159 maddesi uyarınca, İKG OP mali mühendislik 
araçlarını destekleyecek katkı ları barınd ı ran uygulamaların giderlerini de fınanse edebilir. 

Bireysel hibeler bu tedbir al t ı ndan sağl anabi lir. 



Dest.eklenebilecek Faaliyetler: 

Fonlanabi lecek faal iyetler, 
Bu tedbir altındaki uygulamaları yönlendirecek nitelikte işgücü piyasası analizleri ve 
araştı rma ları. 

Gençlerin işgücü piyasasına katılımının önündeki engellerin tan ı mlanması için sınırlı sayıda 
gerçekleştirilecek nitel ve nice! araştırınalar ile genç istihdam ını hedefleyen tedbirler için etki 
analizleri. 
Genç istihdamını tiledefleyen hizmetler arasındaki eşgüdünıün iyileştirilmesine yönelik 
faaliyetler. 
Düzgün iş gündemini de dikkate alacak şek i lde riskli işlerde çalışan gençlerin desteklenmesine 
yönelik faaliyetler. 
Gençlerin ist.ihdam ekseninde yeteneklerinin gel iştiri lebilmesi için sosyal ve bireysel 
ilerlemelerinin desteklenebilıııesini sağlayacak merkezlerin kurulması ve iyileştirilebiluıes ine 
faaliyetler. 
Örneğin gerekli beceri ve vası fların önceden belirlenebilmesi amacıyla KOBİ' lerle işbirliği 
kurarak, gençlerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması. 

Aktif işgücü progranıları içerisinde, işgücü piyasasın ın ihtiyaçlarına yönelik olacak şeki lde 
danışman lık ve yönlendirme dahil olmak üzere, özellikle istihdam odaklı, mesleki eğitim 

progranıları uygu lanması. 

Gençlerin girişimci olabilmeleri için eğitilmeleri, bu eğitimierin sonuçlarının düzenli olarak 
izlenebilmesi ve girişimcilik becerilerinin geliştirileb i lnıesi için sistemlerin oluşturulması ve 
gereken mali kaynaklara erişmelerine yardım edilmesi. 
Şirketlerin çalışma şartlarının iyi leştirilebilmesi için teşvik ve destek yöntemlerinin 
geliştiri lmesi yoluyla özell ikle öğrenciler için staj ve iş başında eğitim imkan larının 
yaygıolaştırılması. 

Öğrenci ler ve genç işsizierin okuldan iş hayatma geç işlerini kolay laştırmak adına kariyer 
yönlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi. 

Okuldan iş hayatına geçişi kolayi aşıırınaya yönelik faa liyetler. 
işbirlikçi bir yöntem tabanında diğer fon sağlayıcıları. IPA bileşenleri, ulusal programlar ve 
özel kuruluşlardan sağlanacak fon ların kaldı raç ve tamamlayı cı olarak kullanı lnıasıııa ilişk in 

faaliyetler. 
Genç istihdamını iyi leşlinneyi hedefleyen politika ve projelere yönelik bütünleyici faaliyetler. 
Yarışmalar düzenleyerek girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaşnnlması. 

Seçim Kri terleri : 
Proje ile genç işsiz sayısındaki azalma arasındaki bağlantınııı açıkça ortaya konması 
Projede eğitim düıeyine göre hedef kitleye nasıl odaklanılacağının ortaya konması 
istilıdanı hedefli diğer fon ve pol iti ka lara yönelik bütünleyiciliğinin gösteri lmesi. 

Nihai Faydalanıcılar 
ÇSGB 
Milli Eğitim Bakanlı~ 
IŞ KUR 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

• Kalkınına Bakan lı~ 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ığı 

Gençl ik ve Spor Bakanlığı 
Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Sosyal taraflar 
Bireyler 



• İlgili STK'lar 
• Eğitim kurunılan 

• Yerel makanılar 

• Kalkınma Ajansları 

• TÜİK 
• KOSGEB 
• YÖK 
• Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Taııı tım Ajansı (TYDTA) 
• TÜBİTAK 
• KOBİ'ler ve özel sektör 
• Diğer ilgili kuruluşlar. 

Hedef Gruplar: 
• Üniversiteden yeni mezun olnıuş genç işsizler 
• Lise mezunu genç işsizler 

• Daha düşük eğitim düzeyine sahip genç işsizler 
• Okulu terk edenler 
• Halen okumakta olan gençler 
• Düşük eğitim düzeyine sahip genç işsiz kadın lar 

• Riskli işlerde çalışan ve işsiz kalma riskini haiz gençler. 

İzleme Göstergeleri 
Toplam Kamu Harcaması 

AB Katkısı 
Maksimum IPA Katkı Oranı 

: 79.000.000 € (2007-2013) 
: 67. 150.000 € (2007- 20 13) 
:%85 

Gösterge 
Gösterge 

Başlangıç Değeri Gerçekleşen İKG OP Hedefi 
Tipi • (2006) (2012} (2017) 

Girişimcilik 

kurslarına 
3359 6000 

katı lan 
-genç 

sayısı 

Jstibdanı 

garantili 
8069 20000 kurslara katılan Toplam 8562 genç 

1 genç sayıs ı (Bu 3 gösterge için 
Staj ve çıraklık sadece tek bir 

Çıktı programiarına başlangıç değer 
1001 9000 

katı laıı genç bulunmaktadır. 

sayısı Gençler, iş 

Kariyer garantili kurslara, 
yönlendirme slaj programları ile 
hizmetleri dahil rehberlik ve 
yönlendirme, daııışman lık 

2576 13000 
danışmanlık aktivi telerine 
hizmetlerinden katılını 

yararlanan genç sağlamıştır.) 

sayısı 

Doğrulama 

Karııağı_ 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 



istihdam 
garantili kurslar 
sonucunda işe - - 3500 MIS 
giren genç 
savısı 

Staj ve çırakhk 
programlarını 

sonucu işe - - 800 MIS 
giren genç 

Sonuç savısı 

Yönlendirme 
ve danışmanl ık 

hizmetleri 1000 MIS 
işe 

- -sonucu 
giren genç 
sayısı 

Kendi işini 

kuran genç - - 500 MIS 
sayısı 

TEOBİR 1.3: 

Kayıtlı istilıdamın teşvik edi lmesi. 

Özel Amaç: 

• Bu tedbir, konuya i lişkin bilincin artırılması ile sosyal güvenlik kurumunun kapasitesinin ve 
ilgili kamu kurumlarıyla sosyal taraflar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla kayıtlı 

istihdam ın teşvik edilmesini amaçlamaktadı r. 

Dayanak: 
Kayıt d ışı istihdam Türk işgücü piyasasııı ın en önemli sorunlarmdan biridir. Tarım sektöründeki 
istihdamıo yaklaşık %85'i ile tarım dışı selctörlerdeki istihdamın yaklaşık %30'u kayıt dışıdlf. 

Tarımda, en yaygın istihdam şekli "ücretsiz aile işçi liği"d ir, tarını dış ı sektörlerde ise sürekli yahut 
geçici çalışanlar en biiyük paya sahiptir. 

Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatı ücreti ça lışanları, kendi hesabıııa çalışanlan ve devlet 
memurlarını kapsamaktadır. ÇSGB, bağlı kuruluşu olan Sosyal GUvenlik Kunımu ile sürekli yahut 
geçici çalışanlar ve kendi hesabına çalışanlar bakımından istihdamın kayıtlılığuıdan sorumlu 
kunılııştur. I Ekim 2008 tarih ve 55 I O sayılı "Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nun 
yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de Sosyal Güvenlik alanında büyük çapta bir reform gerçekleştirilmiştir. 

Bu kanunla soysal güvenliğin kapsamı tarını sektöründe çalışanları da içine alacak şekilde 
geniş letil miştir. 

Kayıt dışı istilıdaın işveren ve çalışan iç in olduğu kadar işglicü piyasasmın geneli için de problem 
teşki l etmektedir. ÖZellikle sosyal güvenli açısmdan kötO etkileri olan bu kavram, sağlık, emekli 
ayl ıklan ve sigorta gibi hususları da etkilemektedir. 

Ayrıca, kayıt dışı istihdam iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlara da yol açmaktad ır. Bu bağlanıda 
özellikle riskli işlerde kay ı t d.ış ı çalışan lar çeşitli problemlerle karşılaşınaktadırlar. 



30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınılanan 6331 sayı lı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ile zorunlu eğitimler gerektiren tehlikeli ve çok teh likeli işlerde çalışacak personel işlerine dair 
eğitimlerini belgelerneden işe baş!ayamayacakları lıUkınU getirilmiştir. Ancak, kayıt dışı çalışanların 
teh likeli işlerde iş sağlığı ve :güvenliği kurallarına uyulmadan çalıştıkları görülmektedir. 

Kayıtlı istihdamın yaygmlaştınlınası iş denetimi de dahil olmak üzere geniş bir paydaş kitlesini 
hedeflemeli, ayrıca pol itika tedbirlerinin, kayıtlı istihdamın ölçülebilmesinde kullanı lacak kanı t 
tabanınuı ve değerl endirme ve izlemesinin güçlendirilmesine odaklanmal ıdır. Hedef grupları 
in celendiğinde, özell ikle yerel istihdam ortakl ıkları ışığında, kalk ı nma ajaııslarının , valiliklerin ve 
belediyelerin de katı lıınlanyla bölgesel ve yerel düzeyde daha giiçlü bir odaklanma gerektiği 

görülmektedir. 

Kay ıt dışı istihdam ile daha etkin bir mücadeleye yönel ik faaliyetlerin uygulanabi lmesi, bu tedbir 
allından yürüHilecek aktivitelerin yönlendirilebilmesini sağlayacak olan kayıt dışı istihdamın mevcut 
durumunun tanım l anmasına ve konuyla ilgili gerekli saha yahut işgücü pazarı anal izlerinin 
gerçekleştiri lmesine bağlıdır. Kayıtlı istihdam alanında icra edi lmiş geçmiş faaliyetlerin takibi ve 
değerlendinncsi uygulamanın kazan ılm ı ş tecrübeler ışığı nda yapı landırılabi l mesi açıs ından önem arz 
etmektedir. 

Ortak veritaban iarının gel işti ri lerek kurumlar arası kullanımının temin edilmesi, kay ıt dışı istihdamın 
mevcut durumunun daha iyi izlenebilmesi için gerekl i olup kayıtlı isti hdaının isteni len düzeylere 
çıkarılabilıne.sinde de büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. 

Açıklama : 

Bu tedbir, SGK'ııın başta denetim kumilarının olmak üzere kapasites inin güçlendirilmesi ile ilgi li 
kamu kurumları, sosyal taraflar ve işverenler arasında işbirliğinin sağlanmas ı yoluyla kayıtlı 

istilıdamın teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Mevzuattan kaynaklanan nedenlerle. bu tedbirin hedef 
kitlesi sürekli yahut geçici çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve işveren ler olacaktır. Diğer taraftan, 
bu tedbir altından SGK çalışan ları ve sosyal taratlara kayıt dışı istihdaının dezavantajları ve iş sağlığı 
ve güvenl iğinin işveren, çalışan ve bütün ekonomi açı larından önemi konularmda farkındalığm 
arttınlabilmesi amacıyla eğitimler dUzenlennıesi hedeflenmektedir. Kayıt dışı çalışaulann kayıtlı 

istibdama geçişlerinin kolaylaştırılabilmesi için sınırlı sayıda mesleki eğitimierin veri lmesi de bu 
tedbir altından öngörülmektedir. 

İKG OP'nin uygulamasında uluslararası kunıluşlarla işbirliği yapılınası da öngörülmektedir. Program 
altından finanse edi len alım ihaleleri ve hibe çağrı l arı uluslararas ı kurul uşları n katı lımına açık 
ol acaktır. Ayrıca, Mali TüZiik, IPA Uygulama Tüzüğü (fPA Uygulama Tüıüğii madde 168) ve 
PRAG'nin ilgili hükümlerinde sayılan koşullarda herhangi bir teklif çağrısına çıkılıııaksızın bir 
ul uslararası örgütle doğrudan hibe anlaşması yapılabilir. 

Bunların dışında, IPA Uygulama Tüzüğü'nün 159 maddesi uyannca, !KG OP mali mühendislik 
araçlarını destekleyecek katkıları barındı ran uygulamaların giderlerini de fınanse edebilir. 

Bireysel hibeler bu tedbir al tından sağlanabil ir. 

Oesteklenebilecek FaaUyetfer : 

Fonlanabilecek faaliyetler, 
Bu tedbir altuıdaki uygulamaları yönlendirecek nitelikte ve yapısal bir tanımlama içerecek 
şekilde kayıt dışı istihdaına yönelik olarak saha araşıırmalarıiişgücü piyasası aııalizleri, 

Kayıtlı istihdam alanında daha önce yapılan faaliyetlerin takibi ve dejlerleııdirilınesi 

Bölgesel istihdam ortaklıkları kurarak kayıtlı istihdamı sosyal tarafların katıhmlarıyla 
ortak bir biçimde yaygııılaştınııak 



Kayıt dışı istihdam ile nıilcadeleye ilişkin olanık Sosyal Güvenlik Kuruımı ve ÇSGB 
çalışanlarına ve sosyal taraflanı yönelik eğitim faaliyetleri ve kayıtlı isribdaın ile iş sağlığı 
ve güven liğinin önemine ilişkin bilinç artırma faaliyetleri 
Sosyal Güvenlik Kunıınu ve diğer ilgili kurumların merkezi/yerel düıeydeki teftiş 

kapasitelerinin güçlendirilmesi 
Küçük esnaf ve KOBİ'lerde kayıtlı isıilidamın yaygınlaştırıtmasına yönelik tedbirler 

• Kayulı istihdam ve iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan ve işverenlerde farkındalık 
arttırılınası 

Kayıı dışı çalışanlar için mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitimler sağlanması 

Çalışanlar ve işvereniere yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusuııda eğit imler 

düzenlenmesi 
Yerel makamlar, sivil topluın kuruluşları ve medyanın kayıtlı istihdam, sosyal güvenlik ve 
iş sağlığı ve güvenliği konularında daha çok sorumluluk alınasını sağlayarak ulusal ve 
yerel düzeyde farkındalığın arttırılması 

Birden çok kurumun birlikte kullanabi leceği yeni bir ortak veritaban ı oluşturulması ve 
çalışır hale getirilmesi, izleme amacıyla kurulmuş olanlar da dahil olmak üzere mevcut 
veritabanları arasındaki koordinasyontın arttırılması 

İş sağlığı ve güvenliği konusu da dahil olmak üzere düzgün iş ile kayıt dışı ve riskli işlerin 
kötü tarafları hakkında farkındalığın arttırı l masın ı hedefleyen faal iyetler 
Firmaları iş luukukuna dair düzenlemelere gönüliii olarak uymaları konusunda 
cesaretlendirecek faaliyetler. 

Seçim Kriterleri: 
Proje ile kayıtlı istihdamda sağlanacak artış arasmdaki bağlantının açıkça ortaya konması 

Projenin hedef gruplara nasıl odaklanacağının gösterilmesi 

Nihai Faydalanıcılar 
• ÇSGB 
• İş Saglığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, ÇSGB 
• Maliye Bakanlığı 
• Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
• İŞKUR 
• TÜİK 
• Sosyal taraflar 
• STK'lar 
• Ai le ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
• Kalkınına Bakanlıgı 

• Ka lkınma Ajansları 

• KOSGEB 
• YÖK 
• Türkiye Belediyeler Birliği 

• Üniversiteler 
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
• KOBi'ler ve özel sektör 
• Bireyler 
• Diğer ilgili kurumlar 

Hedef Gruplar 
Kayıt dışı çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler 

• Düşük eğitim düzeyine sahip kayıt dışı olarak çalışan kadınlar 



Kayıt dışı çalışan genç ler 
ilgi li kurumların personeli 
Sosyal taraflar 
Riskl i işlerde çalışan ve işsiz kalnıa riskini haiz gençler 
Ev ıabanlı çalışan kadın lar 

Riskli işlerde çalışan ve işsiz kalma riskini haiz kadınlar 

İzleme Göstergeleri 
Toplam Kamu Harcaması 
AB Katkısı 
Maksimum IPA Katkı Oranı 

Gösterge 
Gösterge Tipi 

SGK ve sosyal 
taraflar arasında 

kurulan yerel 
işbirli.klerinin sayı sı 

Merkezi ve yerel 
düzeyde 
düzenlenen 
eğitimiere katılan 

SGK personeli 

Çıktı 
sayısı 

ilgili taraflaıın 

kayıtlı istihdamııı 

: 30.000.000 € (2007- 2013) 
: 25.500.000 € (2007- 201 3) 
:%85 

Başlangıç Değeri Gerçekleşen 

(2006) (2012) 
- (daha önce bu 
düzeyde bir ortak lık 
yaklaşımın 55 
bulunmaması 

nedenivle) 

827 193 

teşvik edilmesine - (veri, tedbir 
yönelik olarak uygulandığında -
yaptıkları ikili ıoplanacakttr) 
projelerin 
sayısındaki artış 

Kayıtlı istihdamı 
destekleyen çeşitli - 423R7 
eğitimlerio toplam 
katılımcı sayısı 

Kayıt dışı çalışırken 

Sonuç kayıtlı istihdam - -
edilen kişi sayısı 

TEDBiR 1.4: 

Kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması 

Özel Amaç: 

İKG OP Hedefi Doğrulama 

(2017) Kayna~'l 

60 MIS 

2000 MIS 

30 MIS 

60000 MIS 

3000 MIS 

Özellikle idari kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin ve 
etkinliğinin artırılması. 



Dayanak: 
Bu tedbir ile etkiıı bir işe yerleştinııe sistemiııin oluşturulması ve iş arayanlara ve iş verenlere yönelik 
olarak danışmanl ık hizmetlerinin geliştirilmesi desteklenecektir. Türkiye işçi piyasasında politika 
ol uştumlmasından sorumlu temel yapı ÇSGB'dir. işçilerle ilgi li konularda politika ve stratejilerin ana 
hatları ÇSGB tara fından belirlenir. 

iŞKUR, kurumsal ve insan kaynakları kapasites inin gel iştirilmesi yolunda gerek mevzuata 
değişik likler yapma yönünden gerekse uygulanan projeler ve yeni personel alımı ile son yıllarda 
önemli bir aşama kaydetmiştir. Ancak, aktif işgücil programlarının uygulanması desteklenmelidir, bir 
"işgücü piyasas ı bi lgi sistemi" oluştunılınalıdu ve ÇSGB ile İŞKUR'un politika üretme kapasiteleri 
özellikle bölgesel düzeyde olmak üzere güçlendirilıııelidir. 

iş piyasasının daha iyi çalışmasını sağlamak için, çeşitl i AIPP'Ierden yararlanan insanlarm durumlarını 
izleyen mekanizmaların iyileştirilmesi, kamu istihdam politikaların ın kalitesini ve dunımıınu 

geliştirme yolunda önemli bir adıındu. 

işverenlere, işçilere ve işsiziere daha iyi hizmet verebilmek için, İŞKUR ve diğer uygun kamu 
kunımları çalışanlarına iş piyasası analizleri, işe yerleştinne hizmetleri ve kariyer yönlendinne 
hizmetleri konularında eğitiml er sunmak, kamu istihdam hizmetlerinin geliştiri lmesine önemli katkı 
sağlayacaktır. Bu tür eylemler, bu alanda daha önce yapılan yardımı tekrarlayıcı nitelikte olma 

Açıklama: 

İŞKUR tarafından veri len hizmetlerin kalite ve etkinliğin in artıniması için, işgücü piyasasında 
yaşanan gelişmeleri düzenli olarak izleyebilıney i sağlayacak "işgücü piyasası bilgi sisteıııi"nin 

geliştiril mesine özel bir önem veri lecektir. Halen, işsizieri n yalnızca bir bölümü iŞKUR'a kayıtlıdır. 
Dolayısıyla, tiim işsizierin jŞKUR'a kayıt olma ları sağlanmalı ve aktif işgücü programları ile işe 
yerleştinne hizmetleri, yerel düzeyde ve il düzeyinde veri lmel idir. İş arayanlar ile işveren ler, entegre 
bir işgücü am ve ta lebi sistemi içinde buluşturulınalıdır. iş piyasası bilgi sistemi, öğrenciler ve yeni 
mezun ları da kapsayacaktır. 

Ulusa l, bölgesel ve il düzeyinde yapı lacak işgücü piyasası analizleri, politika üreti lmesine temel teşkil 
etmektedir. Bu amaçla, ÇSGB merkez ve taşra teşkilatı ile İşçi ve işveren Ajanlarının İl 
Başkan l ıkları 'ııın kapasite leri gi.içlendi rilecektir. 

Eğitim sistemi ile işgi.icü piyasasının koordinasyonunun sağlanması amacıyla, MEB ile İŞKUR dahil 
olmak üzere ÇSGB arasında sürdüril lebilir bir işbirliği kurulacaktır. 

Ayrıca, eğitim ve emek piyasası arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacı yla, üniversitelerle 
(özellikle üniversitelerin daha önce kurulmuş kariyer yönlendirme merkezleri için) işbirliği 

geliştiri lecektir. 

İKG OP uygulaması uluslar arası kuruluşlara işbirliği öngörülmektedir. Program altında ihale ve hibe 
sözleşmelerine katılım uluslar arası kuruluşlara aç ık olacaktır. Yalııızca Finansal Tüzüğün ve 
Uygulama Kurallannın (Uygulama Kuralları Madde 168'e bakınız) ve PRAG'ın ilgi li maddelerinde 
belirtilen durumlarda, bir uluslar arası kunıluşa ihale çağrısı yapılmadan doğrudan hibe verilebil ir. 

IPA Uygulama Uygulama Tüzüğü'nün 159. maddesi gereğince, iKG OP fmansal mühendislik 
enstrümaniarına katkı ihtiva eden işleml ere il işkin harcanıaları fi nanse edebilir. 

Bu tedbirde bireysel hibe de sumılabilir. 



Desteklenebilecek Faaliyetler : 

Fonlanabilecek llıaliyetler, 
Kamu istihdam servislerinin veri lmesi üzerine odaklanarak, bölgesel olisleriyle beraber 
ÇSGB, iŞKUR ve d iğer kamu kurumlannın kapasitelerinin güçlendirilmesi. 
ÇSGB'nin, işçi ve işveren ajanslarının il başkanlıklarıy la beraber kapasitesinin geliştirilmesi 

ve istihdam stratejileri uygulaması 
Çeşitli aktif işgiicü programlarından yararlanan kişilerin durumlarının izlenmesine yönelik 
mekanizmaların geliştirilmesi 

İllerdeki İŞKUR personeline, iş bulma hizmetleri ve farklı hedef gnıpları için belirlenmiş 
kariyer daııışınanlığı hizmetleri ile ilgi li eğitimler verilmesi 
Daha iyi hizmet sunabilmek için, yeni atanmış iş ve Meslek Danışmanlarının kapasitelerinin 
geliştirilmesi 

iŞKUR hizmet noktalar olarak hizmet veren kurum ve kıınıluşlannın kapasitelerinin 
arıtınlması için eğitim 
iı istihdam ve iş eğitimi kurullarının kapasitelerinin, il/yerel düzeylerde istihdam eylem 
planları oluşturma ve uygulama bakış açısı y la geliştiril mesi. 

Meslek k"u lüplerinin kumlması ve desteklenmesi 
Kamu isti hdam hizmetleri temini alan ında üniversitelerle işbirl iğini destekleyecek eylemler. 
Model ofisierin ve diğer gerekli hizmet noktalarının i şlevselliğini desteklemek için teknik 
destek sağlamak 

Uygunluk ve beceri ihtiyaçlarının erken belirlenmesi için test bataryasını k"uvvetlendirmek ve, 
bir fizibilite çalışınası 1 ihtiyaç analizini müteakip, profesyonel kuruluşlarla işbirliği içinde 
uygun iş alan ları bel iriemek 
Ünivers itelerde ve belediyelerdeki İŞKUR inibat noktalarında kariyer merkezleri k"urulınasıoı 
desteklemek 
Kamu istibdam hizıneleri alanında sosyal ortaklar ve özel sektörle işbirliği teşvik edecek 
eylemler. 

Seçim Kriterleri : 
Proje ile kamu istihdam hizmetlerinde karşılaş ılan sorunların gideri lmesi için yapılması 
gerekenler arasındaki bağlant ının açıkça ortaya konması 
Projenin hedefkitleye nası l ulaşacağın ın ortaya konması 

Nihai FaydalanıcıJar 
ÇSGB 
iŞKUR 
TUiK 
Sosyal GUvenlik Kurumu (SGK) 
Üniversiteler 
Sosyal taraflar 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 
Mesleki Yeterlilik Kuruıııu (MYK) 
KOBİ' ler ve özel se!.:tör 
Kişiler 

İlgili diğer kuruluşlar 

Hedef Gruplar 
İlgili kamu kurumlarının personeli 
ll istihdam Kurullarının üyeleri 
Sosyal taraflar 
Üniversiteler 



İ7Jeme Göstergeleri 
Toplam Kamu Harcaması 
AB Fonu 
Maximum IPAKatkı Oranı 

Gösterge 
Gösterge Tipi 

Gelişti r i len izleme 
mekanizma lannın 
sayısı 

Kamu istihdam 
hizmetlerine i l işkin 
olarak düzenlenen 
eğitimiere katılan 
iŞKUR ile ÇSGB 

Çıktı 
personelinin sayıs ı 

Meslek klüplerinin 
sayısı 

Yeni ISKUR Model 
Ofislerinin sayısı 

Danışmanlık hizmeti 
veri len işsizler i n sayısı 

Bu öncelik kapsamında 
danışmanlık 

Sonuç hizmetlerinden 
yararlanan işsizierin işe 
yerleştiri lme oran ı 

3.1 .2. Eğitim 

ANA ÖNCELİK EKSENi 2: 

: 27 .llS .29 5€ (2007 - 20 13) 
: 23.048.000€ (2007 - 2013) 
: %85 

Başlangıç 
GerçekJeşen 

Değeri 
1 (2006) 

(2012) 

o o 

301 -

o -

o 
-

18654 
-

o 

-

İKGOP 
Doğrulama 

Hedefi 
(201 7) Kaynağı 

ı MIS 

13400 
MIS 

15 MIS 

43 MIS 

E:l4500 
MIS K: 14500 

33% MIS 

Eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta 
kıı çocukJannın olmak üz.ere her düzeyde okuilaşma oranla rının yükseltilmesi suretiyle insan 
kaynağına yapılan yatırımın arttırılması. 

Amaç: 

Bu önceliğin amacı; insanlara iş pi yasasının ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerileri sağlamak için 
mesleki ve tekn ik eğitim i n kal itesini arttırmak ve özellik le k ı z çocuk ları nın ileri düzeyde beceri ve 
yeter tilikiere sahip olmalarmı sağlamak için okula kaydolnıa oranların ı arttırmak ve bu şekilde işsizlik 
oranını düşürerek sosyo ekonomik kalkınınayı sağlanıakttr. 



Özel Amaçlar: 
I. Özell ikle kız çocukları için eğitim in ve meslek eğitimin her düzeyinde okula kaydalma oranlarını 

arttınnak 

2. Özelik le mesleki eğitim ve öğretimde eğitimin kalitesini arttırmak 
3. Eğitim ve iş p iyasası arasındaki bağı güçlendinneye yönelik yenilikçi yaklaşımlar gel iştinnek 
4. MEÖ sistemini modernleştiemek için "ortaklık yaklaşım ını" geliştirmek 

Dayanak: 

İnsan sennayesini güçlendirme konusundaki ilk sorun özellikle kız çocuklarının başta orta öğretim ve 
mesleki eğitim olmak üzere eğitimin her seviyesindeki düşük okul kayıt oranıdır. Cinsiyetler arasında 
özellikle oıiaöğretimdeki okuilaşma oranları arasında önemli farklar bulunmaktadır. Erkek çocukların 

ortaöğretinıde okuilaşma oranı da arttırılacaktır. Mesleki eğitim ve emek piyasası arasında doğnıdan 
bir bağlantı bulunduğundan dolayı, meslek okullarına ve üniversitelere kayıt arttırılacaktır. Kız 

çocuklarının düşük kayıt oranlarıyla ilgili temel sorun olarak, cazip modliler mesleki eğitim 
program larının olmayışı, ailelerin dlişiik sosyo ekonomik diizeyleri, gelenekler ve ebeveynlerin 
bili nçsizliği ve farklı aktörler arasında işbirliği eksikliği sayılabilir. Çocuk işçiliğiyle mücadelenin, 
özellikle kız çocuklarınm kayıt oranianna olumlu etkisi olması beklenmektedir ve çocuk işçiliği 

ilee okııldan erken ayrılma ilişkisi yüzünden eğitim sisteminde bulunma süresi uzayacaktır. 
Ayrıca, çocukların okuilaşma oranını ölçmek için kullanı lan kontrol sistemlerinin kurulması 
ve geliştirilmesi gerekmektedir. Etkin kontrol sistemi olmadığı için, kız çocuklarının 

okuilaşma oran larının ölçümünde ve dolayısıyla bu konuyla ilgil i olarak geliştirilen 
politikalarda problemler yaşanmaktadır. 

ikinci ve önemli bir diğer sorun esnek ve kaliteli olmayan Mesleki Eğitim nedeniyle öğrenci lerin 
genelde ikinci öğretime ve üniversitelere gitme eği l im inde o lmal arıd ı r . Mesleki Eği t im okullannın 

müfredatı genel liselerin miifredatına benzerlik göstennektedir. Birinci yıl da, mesleki eğitim 

öğrencileri mesleki ve teknik derslerden ziyade teorik dersleri almaktadır. Mesleki ve teknik dersler 
eğitimin ikinci yılında başlamaktadır ki bu öğrenc iler için çok geç. Özellikle birinci öncelik 
bölgelerinde bulunan kısıılı iş letme sayısı ve dolayısıyla kısıtlı kalifiye işgUcllnc olan kısıtlı ihtiyaç, 
kız çocuklarının genelde ikinci öğretimi tercih etmesinin bir nedeni olabilir. Ayrıca, alternatif diploma 
programlanndaki eksiklikler, başarısız mesleki eğitim öğrencilerinibaşka bir programa devam 
etmekten başka seçenek bırakmamaktadır. Bunun yanında, tecrübe paylaşmak, sinerji yaratmak ve 
mesleki eğitiınlerle ulusal emek piyasası arasında daha fazla bağ geliştirmek amacıyla Öncelik 1 ve 
Öncelik ll Bölgelerinde mesleki eğitim okulları ve iş letmeler arasındak i etkileşimi güçlendirmek için 
yenilikçi ıııekanizıuaya ilıtiyaç vardır. Mesleki eğitim okullarında teknoloji, teknik ve uygulamalar 
hem bölgeler arasında bem hem Birinci ve İkinci Öncelik Bölgeleri arasında transfer edilebilir. 
Prograınlmüfredat, çalışına ortaını ve akademik bilgi gibi konularda teknoloji fakülteleri kunılınalıdır. 

Üniversitelerde kariyer merkezleri kurulınalı, kumimuş merkezler de öğrenci lere ve nıezwılara 
okuldan işe geçişlerini ve emek piyasasına entegrasyonunu kolaylaştınnak amacıyla daha etkin bir 
yönlendinne ve danışına hizmeti sağlayacak şekilde ge liştirilmelidir. İyi işleyen bir Mesleki Eğitim 
sistemi iş piyasasının ihtiyaçlan doğnıltusunda yetişmiş nitelikli işgücünün yetişmes inde önemli bir 
rol oynayacak ve hem genç nüfusını hem de yetişki nlerin işgücü piyasasına ginnesine yard ı rncı 
olacaktı r. 

Devam eden reformlara rağmen, mesleki eğitimin emek piyasasına uygunluğunu ve kalitesini 
geliştirme ihtiyacı için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır. 

Dahası, eği tim ile iş piyasası arasındaki bağı kuvvetleııdinnek ve okuldan işe geç.işi kolaylaştırmak 

için, mesleki eğitim ve öğretim ile özel sektör, üniversiteler ve STK'lar arasmda işbirliğine yönelik 
yenilikçi modeliere ihtiyaç duyulmaktadır. 



Açıklama: 

Bu ana öncelik ekseninin ilk tedbiri, kız çocuklarının eğitim in her dlizeyindeki, ama özellikle de iş 
piyasası na girmelerini kolaylaştı racağından Mesleki Eğitimdeki okullaşmaları üzerinde 
yoğunlaşacaktır. 

Bu ana öncelik ekseninin ikinci tedbiri örgün Mesleki Eğitim ve Öğretimin kalitesinin arttırılınası 
üzerinde yoğunlaşacaktır. Diğer bir deyişle, bu tedbir altında meslek liseleri ve meslek yüksek 
o kullarına odaklanı lacaktır. 

Her iki tedbir al t ı nda yer alan politika uretıneyl e ilgi li faal iyetler, bunlardan bazıları sadece ı 5 buyuıne 
merkezinde gerçekleştirilecek olsalar da ulusal duzeyde desteklenecektir. 

Bu ana öncelik ekseni yaşayan aşağıdaki grupları hedef almaktadır: 
Okulu terk eden ya da ol,.-ulu terk etme riski bulunan öğrenciler, özellikle kız çocuklar 
Kız çocuklannın okumasına karşı olan ya da onları okutınaya gücü yetmeyen ebeveynler 
Meslek liseterindeki öğrenciler, öğretmenler ve danışmanlar 
Mesleki okullar la işbirliği yapan veya yapma potansiyeli olan şirketler 

İKG OP uygulamasındauluslar aras ı kunıluşlara işbirliği öngörülmektedir. Progranı altında ihale ve 
hibe sözleşmelerine katılun uluslar arası kuruluşlara açık olacaktır. Yalnızca Finansal Tuzliğün ve 
Uygulama Kurallarının (Uygulama Kural ları Madde l 68'e bakıııız) ve PRAG'ın ilgi li maddelerinde 
belirti len durumlarda, bir uluslar arası kunıluşa ihale çağrısı yapı lınadan doğrudan hibe verilebil ir. 

Ayrıca, !PA Uygulama Uygulama Tüzüğü'nün 159. maddesi gereğince, fKG OP finansal mühendislik 
enstrümaniarına katkı ihtiva eden işleıniere ilişkin barcamalan finanse edebilir. 

Bu Öncelik Ekseninde bireysel hibe sunula bilir. 

Tedbirler: 
Tedbirlere ilişkin ayrıntılar, amaçlan ve hedefleri, uygun faaliyetleri ve müdahale oranlarını da 
içerecek şekilde aşağıda verilmektedir. Özetle bunlar: 

ı. Eğitimin önemine dair bilincin arttınlması, kadın insan kaynağının geliştirilmesi ve kadınlarıo iş 
piyasasına girebilmeleri için okuilaşma oranlarının arttınimas ı. 

Bu tedbir kız çocuklarıııııı orta öğretime ve mesleki eğitime erişimlerinin iyileşti rilmesine ve 
kız çocuklarının okumasının önemine i lişkin bilinç arttırmaya yönelik faaliyetleri 
destekleyecektir. 

2. Mesleki ve Teknik Eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iy i leştirilmesi 

Bu tedbir Mesleki ve Teknik eğitimde içeriğin ve niteliğİn iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri 
destekleyecektir. 

Teslim Şartları: 

Teslim şanlan aşağıdakileri kapsamaktadır: 
Proje ile İKG OP'nin stratejik amaçlan arasındaki ilişkinin açık bir şekilde gösterilmesi 
Faydalanıemın yeterlilik gereklerini yerine getirdiğini gösteımesi 

Çıktıların sayısal ifadesi ve u taşılabilir hedeflerin beyanı 
Ortak linansınam da içeren doğru hazırlanmış bir bütçe taslağı 

Yatay konuların göz ön linde bulundumlduğunun açık şekilde gösterilmesi 



• Ana öncelikler altındaki faaliyetlerle tedbirler arasındaki bağın gösterilmesi 
• iKG Operasyonel Programı düzeyinde indikatörleriıı gerçekleştirilmesine aktivitelerin 

katkısının gösterilmesi 

Hedefler ve Göstergeler: 
Mesleki rehberlik hizmetleri e~itimlerine katı lan eğitim personeli sayısı 

• Eğitim alan ebeveyn sayısı 
• Kızlarını okula göndenneye ikna etmek için kişisel olarak ziyaret edilen ai le sayısı 

• Tcçhizaılandırılan okul ve yurt sayısı 
• Program müdahalesi sonucunda oıta öğretiıne erişen kız öğrenci sayısı 
• Program müdahalesi sonucunda orta öğretirne erişenleriıı okul terk sayısı 
• Ortaöğretim ve ortaöğretim sonras ı meslek okulları nda gel iştirilenirevize edilen ve uygulanan 

rnodüler program sayısı 
Sektörde farkındalık arttırma amacıyla özel sektörle işbirliği içinde organize edilen kapsamlı 
ve planlan l ı farkında l ık yaratma faaliyetlerinin sayısı 

• Mesleki kurumlar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasında ortaklık protokolleri sayısı 
• Kapasiteleri ve progrramları geliştirilmiş üni versite sayısı 

Güncellennıiş milfredalla paralel olan eğitime katılan mesleki eğitim kurumları ve 
ün iversiteler personelinin sayısı 

Topluluk Katkısını n Kaynağı 
Önceliğin Gösterge Bütçesi 
Operasyonel Program Içinde Bu Önceliğin Payı : 
Au fP A Katkı Oranı 

TEOBiR 2.1.: 

: ll'A 
: ı 15.094.1 18€ 
:%20.6 
:85% 

Eğitim in önemi hakkındaki bilincin arttırılması ve başta kadınlar olmak üzere insan kaynaklarının 

gelişt irilmesi ve iş piyasasına giriş için okullaşınanın arttırıl ması. 

Özel Amaçlar : 

• Özellikle kız çocuklarının ortaöğretimdeki ve mesleki eğitimdeki okuilaşma oranlarının 
arttırı l ınası 

• Özellikle kız çocukl arının okul terk etme oranlarının veya uzun dönenıli devaınsı zlıklarının 
düşürülmesi 

• Başta kız çocuklarının olmak üzere işgücünün mesleki becerilerinin ve yetkinlik lerinin 
arttırılması 

• Özell ikle kız çocuklarının eğitimi hususunda ebeveynlerin bi lincinin arttırılınası 

Dayanak: 

Bu tedbir özellikle kız çocukları n ın ikincil öğretimdeki ve mesleki eğitimdeki okuilaşma oran larının 
ve kız çocuklarının eğitimin i n önemi hakkı ndaki bi lincin artması na katkıda bul unacaktı r. 

Özellikle ilkokulda eğitime erişim konusunda, temel eğitim kanunu, projeler ve kampanyalar 
sayesinde önemli ilerlemeler kaydedi l miş nlmakla birlikte, halen ilknkuldaki %100 okuilaşma 
hedefıne ulaşmak için net okuilaşma oranının özellikle kız çocukları için arttırılınası gerekmektedir. 
Bununla birliJ...1e, kız çocuklarının ikincil öğretimdeki net okuilaşma oranı ilkok'Uidakinden çok daha 
azdır. İlkokuldan sonra eğitimlerine devanı etmeyen kız çocukları iş piyasasına gimıekte zorluklarla 
karşılaşmaktadır lar. 



Ulusal düzeyde, kız çocuklarının ortaöğretimdeki okuilaşma oranları erkeklerinkinden daha düşüktür.. 
Ancak, sosyo ekonomik analizde verilen sayılar, Birinci Öncelik Bölgelerinde kız çocuklanııın 
ortaöğretimdeki okuilaşma oranlannın İkinci Öncelik 13ölgelerine oranla daha düşük olduğunu 
göstermektedir. Orta öğretimdeki kız çocuklarınııı net okuilaşma oran larına baktığunızda, 2001-2002 
yılında bu oranların 15 biiyiline merkezi için %26.4, ulusal düzeyde ise %42,97 olarak gerçekleştiğini 
görmekteyiz. 

Orta öğretiınde, cinsiyet açığı o/o-4.31 'den %2.39'a düşınliş olup, net kayıt oranı artan bir trend 
göstennişıir. Orta öğretiınde net kayıt oranı 2011 yılı için, erkek çocuklarında %68.17'den %68.53'e, 
ktz çocuklarında da %63.86'dan %66'ya yükselıniştir. Bu durum, kızların eğitiminde bölgesel 
farklılıkların azaltılması için faaliyetler yapmanın gerekliliğini göstem1ektedir. 

He.deflenen alanlarda kız çocuklarının orta öğretiıne ve mesleki eğitime erişim lerin i sağlamak ve 
ebeveynlerini harekete geçirmek suretiyle beceri ve yetkinliklerinin arttınlmasına yönelik ihtiyaç. her 
geçen gün artmaktadır. Ayrıca, kızların eğitim inin temel göstergelerinden biri olan ebeveyn 
farkındalığı desteklenecektir. 

Bu nedenle, kız çocuk ları nın ilköğreti me, ortaöğretimeve mesleki eğitime devamlarını kolaylaştıracak 
ve arttıracak faal iyetler bu tedbir altında desteklenecektir. 

Eğitim sisteminden çıkışları önlemek ve kayıt oranlarını arttı rmak için çocuk işçiliğiyle mücadele 
faaliyetleri desteklenecektir. 

Açıkl ama : 

Bu tedbiriıı temalik odaklanması özellikle kız çocuklarının iş piyasasına girişlerini kolaylaştırmak için 
özellikle mesleki ve tekoik e.ğitimde olmak üzere ortaöğretimdeki oku Ilaşmaları olacaktır. 

Bu tedbir iki ana bileşenden oluşmaktadır. 13irinci bileşen, tanııniama ve izleme sistemleri, mesleki 
rehberlik hizmetleri, cazip mesleki eğitim hazırlanmas ı ve kız çocuklarını okulu terk etmeleri 
ardındaki nedenleri bulmaya yönelik araştırınalar gibi kız çocuklarının ortaöğretiroe ve mesleki 
eğitime devam etmelerini destekleyecektir. Bunun yanında, çıkışları okuldan erken ayrılmaları 
azaltacak ilgili faaliyetler desteklenecektir. Ayrıca, bu bileşen altıoda uzaktan öğrenim fırsatları 

sunulacaktır. İkinci bil~ende ise ai leleri, eğitim personelini, kamu kunıınlarını, sivil toplum 
örgütlerini, yerel yetkilileri ve diğer paydaşlan kız çocuklarının eğiti mine destek verıneye yöneltecek 
faaliyetler ve teşvikler desteklenecektir. Böylece bu bileşen kapsamında, hükümet, belediyeler, 
ün iversiteler ve STK' larla ortak faaliyetler desteklenecektir. 

Bu tedbirin arkasındaki temel mantık, özellikle kız çocuklarının iş piyasasına girebilıneleri ni sağlamak 

için kızları n bilgi ve becerilerinin arttı rılmasıdır. Sosyal ortaklar, özel sektör, okullar ve yerel otoriteler 
arasındaki işbirliği, bu tedbirin başarısı için büyük önem taşımaktadır. İlgili ortaklarıo bu tedbir 
a ltındaki görevleri genel olarak mesleki rehberlik hizmetlerinde işbirliği ile kı z çocularının okula 
göndürülmesi konularında fark ındalık artırma kampanyalarıdır. 

Bu tedbirin arkasındaki temel mantık, kız çocuklarının iş piyasasına girebilmelerini sağlamak için 
özellikle kızların bilgi ve becerilerinin arttırılmasıdı r. Sosyal ortaklar, özel sektör, okullar ve yerel 
otoriteler arasındaki işbirliği, bu tedbirin başarısı için btlyük önem taşımaktadır. 

iKG OP uygulamasında uluslar arası kuruluşlara işbirliği öngörülmektedir. Progranı altında ihale ve 
hibe sözleşme lerine katılım uluslararası kuruluşlara açık olacaktır. Yalnızca Finansal Tüziiğün ve 
Uygulama Kurallarının (Uygulama Kuralları Madde 168'e bakınız) ve PRAG'ın ilgili maddelerinde 
belirtilen dmumlarda, bir uluslar arası kuruluşa ihale çağrısı yapılınadan doğrudan hibe verilebilir. 



!PA Uygulama Uygulama Tüzüğü'nün 159. maddesi geregıncc, İKG OP !inansal mühendislik 
enstrümaniarına katkı içeren işlemlere ilişkin harcaınaları finanse edebilir. 

Bu tedbirde bireysel hibe suııulabilir. 

Desteklenecek Faaliyetler : 

Fonlanabi lecek faaliyetler: 
Hali hazırda ayrı lmış bulunan ya da terk etme riski bulunan özell ikle kız çocuklarını belirleme 
ve izleme sistemleri getiren faaliyetler 
Bu tedbir altmda uygulanacak işlem lere rehberlik etmek amacıy la analizler ve araştırmalar 

Uzaktan eğitim fıısatları sunmak 
Özell ikle kız çocuklarının okula dönmesi için aileler ve öğrencilere teşvikler sunmak 
Okullarda mesleki rehberlik hizmetlerinin nicelik ve nite lik olarak arttın lması 
Eğitimi desteklemek ilzere ebeveynler, sivil toplum kuruluşl arı ve eğitim persooeli için rol 
modelleri ve medya kampanyaları aracılığıyl a eğitim progranı lan ve farkında lık arttınna 
kanıpanyalan gel işti nnek. 

Kız çocuklarının eğitimini desteklemek için lıükünıet, sosyal ortaklar. belediyeler, yerel 
yönetimler. eğitim kurumları, üniversiteler ve STK'lar aras ındaki işbirliğine dayalı 
faaliyetlerin artnn lnıası 

Yatılı okullarda psikolojik hizmetlerin sayısını ve nitel iğini arttıran faal iyetler. 
Özellikle kız çocukları için yerel yönetimlerin, sivil topltuınııı ve medyanın, kendileriıı.i 
eğitime katılım konusunda daha fazla sorumlu hissetmelerini sağlayacak projeler yürütınek 
K ızların okııldan ayrılma ve devamsızlıkJarını ortadan kaldırmak amacıyla rehber ve 
damşmanlık hizmetleri sağlayıcı ianna eğitimler vermek 
Erken uyarı ve belirleme sistemleri gibi yenilikçi yollar ve mekanizmalar geliştirerek, okuldan 
erken ayrı lışı belirlemek ve önlemek 
Okııldan erken ayrı l mış veya kaydı si l inmiş öğrenciler için özel nıüfredat geliştirmek 
Okııldan erken ayrılmış veya kaydı silinmiş öğrenciler için ikinci şans okullarını ve yakalama 
eğitimini desteklemek 
Mevsimlik işçi ve göçebe çocuklar için destek kursları ve kursları sunacak merkezler kunııak 
''Servis ile eğitim" desteklenerek okııla ulaşırnın kolaylaştırılmasın ı sağlamak 

D iğerlerin in yan ında, aileler, eğitim personel i, öğrenciler, okulan erken ayrı lanlar, kaydı 
si linenler, yere l yönetimler, STÖ'leri kapsayan araştırınalanket yapmak 

Seçim Kriterleri: 
• Proje ile eğitimin önemi bakkındaki bilincin arttırılması ve insan kaynaklannm geliştirilmesi 

için özell ikle kız çocuklarının okııliaşma oranlarının arttırılması amacı ve iş piyasasına erişim 

arasmdaki ilişkinin açık bir şeki lde gösterilmesi 
Projenin hedef gruba nasıl odak lanacağının gösterilmesi. 

Nilıai Faydalaıııcı lar: 

MEB 
ÇSGB 
Eğitim Kuruıniarı 

YÖK 
Sosyal ortaklar 
STKlar 
Yerel Makamlar 
Sağlık Bakanlığı 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı ğı 
KOBI' le ve özel sektör 



• Kalkınına Ajansları 

• Bireyler 
• tlgili diğer kurumlar 

Hedef Gruplar: 
• Başta kızlar olmak üzere, okulu terk eımiş olan öğrenciler 
• Başta kı zla olmak üzere, ortaöğretim yaşında olup okulu terk etme veya uzun dönem 

devanısızlık riski altında olan öğrenciler 

• Okuldan erken ayrı lanlar 

• Başta kızlar olmak üzere ortaöğretime devam edemeyen öğrenciler 

• Kız çocuklarını okula göndermek istemeyen ya da göndermeye gücü yetmeyen ebeveynler 
• Özelik le öğrenci lere psikolojik destek veren öğretmen ler ve diğer öğretim elemanlan 
• Yerel yetkililer, sivil toplum örgütleri ve di~er ilgil i paydaşlar. 

İzleme Göstergeleri: 
Toplam Kamu Harcaması 
AB Katkısı 

Maksimum IPA Katkı Oranı 

Gösterge 
Tipi 

Gösterge 

Mesleki Rehberlik 
hizmetleri eğitimine 
katılan personelin sayısı 

Eğitim verilen 
ebeveynterin sayısı 

Çıktı 

Kızlarını okula 
göndermeleri için ikna 
edilmeye çalışı lan ve 
ayrı ayrı ziyaret edilen 
ai Jelerin savısı 
Teçhiz edi len okullar 
ile yurtların sayısı 

Sonuç Program ın üdabalesi 
sonucunda orta 
öğretim e erişen kız 

öğrenci sayısı 

: 59.647.059€ (2007-2013) 
: 50.699.999€ (20 12-2013) 
: %85 

Başlangıç 
Gerçekleşen 

fKGOP 
Değeri 

(2012) 
Hedefi 

(2006) (2017) 

3000 
1624 

13432 
25000 

10614 
22000 

-

o 36 44 

8000 
-

Doğrulama 
Kaynağı 

MIS 

MIS 

Ml S 

MJS 

MIS 



Program müdahalesi 4000 
sooucunda orta MIS 
öğreti me e:rişenlerin - - (Erkek: 1500 
okul terk sayısı Kadın: 2500) 

TEDBİR 2.2: 

Özellikle Mesleki ve Teknik Eğitimde eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi 

Özel Amaçlar: 
• Özellikle mesleki ve teknik eğitimde ınüfredat, öğretmen , öğrenme çevresi ve okul yönetici leri 

açıs ından eğitim in ni.teliğinin geliştirilmesi 

• Eğitim sisteminin özellikle Mesleki Eğitimde tiırklı programlar arsındaki yatay ve dikey 
geçişleri kolaylaştırı lmak suretiyle daha esnek hale getirilmesi. 

• Mesleki Eğitimin öğrenci ler için cazip bir seçenek haline getirilmesi 
• Sosyal ortaklar, meslek okulları ve merkezleri ile özel sektör arasındaki işbirliğinin 

arttırılması . 

Dayanak: 
Bu ıedbir başta Mesleki ve Teknik Eğitiminki olmak üzere eğitimin içeriğinin ve n iteliğinin 
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Mesleki Eğilim, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağııı güçlendirilmesinde hayati bir öneme sahiptir. 
Mesleki eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve sistemin öğrenciler için cazip bir seçenek haline 
geliri lınesi i ş piyasasına girişi ko laylaştıracaktır. Bu anlamda başarılı bir mesleki eğitim sistemi, bem 
genç nüfi.ısa hem de beceri sahibi eleman ihtiyacı duyan sektörlere fırsatlar sunma konusunda önemli 
bir rol oynayacaktır. 

AB destekli projelerde iş piyasası ve beceri analizleri yapılmış, müfredat yenilenıniş, nıodüler 
programlar hazırlanmış, mesleki eğitim öğretmenlerine yönelik hizmet öncesi eğitinıler düzenlenmiş 
ve böylece Mesleki ve Teknik eğitim sisteminde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, 
devamlı olarcık işleyen bir mesleki eğitim sistemi için bu projelerin sürdiirülebilirliği ve yenilikçi 
faaliyetler büyük önem arz etmektedir. 

Müfredaı ve modüler programlar bağlamında, iş piyasasıııdaki sürekli değiş ime ayak uydurabilınek 
için modüler programların önceki projelerde kapsam dışmda kalan meslekleri de içine alacak şekilde 
gen işletilmesi önemlidir. Endüstri dalı ve teknoloj i çalışına ları nda yeni oı1aya çı kan yeterl ilik 
ihtiyaç ları üzerinde yoğunlaşarak, Türkiye'deki mesleki eğitim ınüfredatın ın içeriğini ve mediller 
programları planlamak için merkezi bir analiz mekanizması kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bundan başka, ilerlemenin sürdürü lebilirliğini sağlamak açısından, mesleki eğitimde yeni müfredatın 
etkisini değerlendirmek ve gerektiğinde bunlar üzerinde değişiklikler yapmak ve yeni ınllfredat için 
öğrenme materyalleri üretmeye devam etmek gerekmektedir. 

Mesleki eğitimdek i insan kaynaklarıııa gel indiğinde, MEB, YÖK ve ilgili ortaklar aras ındak i 
koordinasyon çok önemlidir. Öğretmenler için hizmet içi ve hizmet öncesi modüller gelişti nneye 
devam etmek gerekmektedir. Ayrıca. okul rehberliği danışmanlan yeterli niteliklere sahip 



olmadıklarından, okullarda daha iyi rehberlik hizmetlerine kavuşmak için bunların hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitiıne tabi tutu tmaları gerekmektedir. 

Meslek danışmanlığı ve karİyer rehberliği konusunda, karİyer rehberliği hizmetleri sistemleri ve ani 
kararlara teslim olmuş durumdadır ve öğrenicileri öğrenme motivasyonu ve kariyerleriııi yönetme 
becerileri gelişlinneleri konusunda teşvik etrnemektcdir. Mesleki rehberlik hizmetlerinin niteliğinin 
ve niceliğinin arttırılması mesleki eğitim program l arını cazip kılmak ve okuldan işe geçişi 
kolaylaştınnak açısından bü:rilk önem taşıdığından bu konuda daha fazla çaba barcanmalıdır. Kariyer 
ve meslek rehberliği hizmetleri , okullar, İŞKUR ve özel sektör gibi farklı paydaşlar taralindan tutarlı 
bir sistemde geliştirilınel idir. 

Bunlardan başka, Mesleki ve Teknik Eğitim sisteminde dikey ve yatay geçişte yaşanan zorl uk lar 
Mesleki ve Teknik Eğitim sistemini daha az esnek ve daha az cazip hale getirmektedir. Mevzuat 
bağlamında bazı iyi leşmeler olsa da mesleki eğitim progranıları arasındaki uyumsuzluk özetikle de 
meslek liseleri yle meslek yilksek okullarının programlan arasında uyumsuzluk olması geçişl eri 

zorlaştırmaktadır. Meslek YUksek okullarında, yerel ihtiyaçlara göre di!zeo l enmiş uygun programların 
gel iştiri lmesi gerekmektedir. Emek piyasasının yerel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, öğrencileri 
ve öğretmen leri biraraya getirerek etkin yerel öğrenme merkezlerinin oluşması için, bütün Meslek 
Yüksek okullan ve işyerleri teşvik edilmelidir. Ayrıca, sertifikaların tanınması amacıyla resmi ve gayrı 
resmi MEÖ için "MEÖ için Avrupa Kredi Transfer Sistemi" kurulması çok önemlidir. 

Eğitimden işe geçişi kolay laştıran bir mekanizma ve örgiln öğretim sistemine katılmaksızın bir meslek 
edinmenin alternatif yo lu olan çıraklık sistemindeki temel sorun, piyasada çırak arz ve talebini 
buluşturacak sistematik bir yaklaşımın bulunınayışıdır. Çıraklık sisteıniııin sürdürülebilirliği için 
okullar ve işverenler arasıoda daha fazla işbirliğine ve iş letmelerdeki uygulamalı eğilimlerin 
arttırılınasına ihtiyaç vardır. 

Sosyo ekonomik analizde belirtildiği gibi, Meslek yüksek okullanndaki fiziki altyapı, müfredatın 
yapısı, öğretim e lemanlarının niteliği ve uygulanıaya yönelik becerilerinin verilmesi tüm Türkiye'de 
sorun teşkil etmektedir. Bu okullar piyasa ihtiyaçlarıyla sıkı ilişki içinde olmadığından ve ciddi 
sorunlara sahip olduğundan, bu okulların iş leyiş inde refonna gid ilnıel idir. Bu okulların iş hayatıyla 
işbirliğini arttırılınasma acilen ihtiyaç duyulmaktadır. 

Açıklama: 

Bu tedbirin temalik odaklanıması örgüıı Mesleki ve Teknik eğitimin niteliğinin arttırılınası olacaktır. 

Diğer bir ifadeyle, bu tedbir altında meslek liselerine ve meslek yilksek okuHanna odaklan ı lacaktır. 

AB tarafından fonlanaıı MEÖ Projeleri kapsamında geliştiri len ürün ler ve tecrübenin yayılması bu 
tedbire dahildir. 

Bu tedbir iki ana bi leşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen, mesleki eğitimi iyileştirmeyi amaçlayan 
önceki projelerin devanılılığıııı sağlayacak, yeterl ilik analizleri yapmak, yeni programlan 
değerlendirerek modüler progranıları gözden geçirmek, meslek okulu öğretmen leri ve danışmanlan 
için hizmet içi eğitime yönelik sistematik yapı ve modeller geliştiri l mes i , meslek okullan ve özel 
sektör arasındaki işbirliğinin arttırı lması, çıraklığın yaygınlaştırılınası ve meslek lisesi mezunların ın 
izleomesinin geliştiri lmesi, Meslek Yüksekokullannda personel gelişimi ve yenilik eylemlerini de 
içeren kalite kontrolü geli ştirme ve uygulama, Meslek Yüksekokulu öğrenci leri için çalışına temelli 
öğrenme şemaları/progranıları (iş sırasıııda öğrenme) destekleme, mesleki yeterlilik temelli eğitim 
modülleri ve programlar geliştiıme, öğrenciler için staj ve işte öğrenme imkanlarını kolaylaştırına 

teknoloji fakültelerinin kapasitelerini ve birbirleriyle olan bağların ı arttırma ve kali te konularında 
uzmanlık sunmak amacıyla MEll personelini eğitimler bakımından desteklemek faaliyetlerini 
içerecektir. ikinci bileşen, Meslek Yüksek okuHanna ekipman sağlayacaktır. Meslek liselerinin de 
donanım desteğine ilıtiyacı olsa da, ana öncelik ekseninde öngörülen %15'lik kaynak snıırlaması 



nedeniyle, bu programlama altında meslek yüksek okulları üzerinde odaklanılacaktır. Sermaye 
yatırım ı yapı lacak Meslek Yüksek okullannın seçiminde, okulun fiziki durumu, öğrenci sayısı ve 
okulun büyüme merkezlerindeki iş piyasasının ihti yaçlarına cevap veren progrdmlarının olup olmadığı 
göz önünde bulundurulacaktır. Türkiye'de MEÖ sisteminin ge l iştiri lmesi için her yenilikçi yak laşım 
ve aktivitenin desteklenebileceğinin altı çizilecektir. 

Bu öncelik ekseni altındaki tüm faaliyetler "ortaklık yaklaşımı" çerçevesinde gerçekleştiri lecektir. Bu 
ortaklık yaklaşımı tablodaki her faaliyet için göıiilebi lir: 

İKG OP uygulamasında uluslar arası kuruluşlara işbirliği öngörülmektedir. Program altında 
ihale ve hibe sözleşmelerine katılım uluslar arası kuruluşlara açık olacaktır. Yalnızca Finansal 
Tüzüğün ve Uygulama Kurallarının (Uygulama Kuralları Madde 168'e bakınız) ve PRAG 'ın 

ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda, bir uluslar arası kuruluşa ihale çağrısı yapılmadan 
doğrudan hibe veri lebilir. 

IPA Uygulama Uygulama Tüzüğü'nün 159. maddesi gereğince, İKG OP finansal mühendislik 
enstrümaniarına katkı içeren işlem lere ilişkin harcaınaları tlnanse edebilir. 

Bu tedbirdc bireysel hibe sunulabil ir. 

Desteklenecek Faaliyetler: 

Fonlanabilecek faaliyetler: 
Belirmekte olan yeterl ilik ihtiyaçlarını önceden saptayabilmek için sosyal ortaklar ve 
borsalarla i şb irliği iç inde analizler yapmak 
Geliştirilmiş meslek standart larına ve beliren yeterlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, özel sektör 
ve sosyal ortaklarla işbirliği içinde, birbirini tamamlayıcı nitelikte olan Meslek liselerinde ve 
meslek yüksek okullarında miifredatın gözden geçiTilmesine ve yeni modüler proyamlar 
geliştirilmesine devam edilmesi. 
Çalışma temelli öğrenme şernaları gel iştirmek 

Meslek liselerinde, meslek yüksek okullanoda ve üniversitelerde güncelleştiri l miş milfredata 
uygun olarak öğretmenierin meslek içi eğitimine yönelik sistematik yapılar/modeller 
geliştirilmesi. 

Mesleki Eğitim kurumlarının ve üniversitelerin kapasitelerini arttırmak için fizibili te 
çalışmaları 

Pilot meslek okul larının ve üniversitelerin eşya kapasites ini arttırmak 
Meslek yüksek okulları ve üniversitelerin mesleki rehberlik ve kariyer relıberliği hizmetlerini 
arttırmak 

Çıraklık sistemindeki teorik eğitim ler için yenilikçi uygulama eğit im merkezleri geliştirrnek 
ve MEB ile özel sektör arasındaki protokol say ısını aıitırmak 

Meslek liselerinde, Meslek yüksek okullarında ve üniversitelerdeki öğrencilerin özel sektör ile 
buluşmasını sağlayacak kariyer günleri, seminerler ve konferanslar düzenlenmesi 
Meslek liselerinden, meslek yüksek okullarından ve üniversitelerden ırıezun olan öğrenci ler 
için izleme s i stenıleri geliştiri lmesi 

Mesleki eğitim kurumları, üniversiteler, sosyal ortaklar ve özel sektör arasında ortaklık 
mekanizmaları kurmak 
Mesleki eğitim okulları ve üniversitelerde, personel geliştirme ve yeni likçi eğleınleri kapsayan 
kalite kontrol sistem i kurmak ve uygulamak 
Mesleki eğitim öğrencileri, üniversite öğrencileri ve mezunlar için iş temelli öğrenme şernaları 
1 proyamlarını (iş sı rasında öğrenim) desteklemek 
Mesleki yeterliliklere dayalı eği tim modülleri ve progranıları geliştinnek 



• Ö~eociler için staj ve iş sırasmda öğrenim faaliyetlerini kolay laştırmak 
• Teknoloji fakültelerinin kapasitelerini arttırmak ve aralarındaki bağı geliştirmek 
• MEB' in kapasitesin in geliştirilmesi için kalite konulannda uzmanlık sağlayacak eğitimler 

bağlamında MEB personelini desteklemek 
• Okuldan ayrılan ve kaydı silinen öğrencilere okul derecesi sunmak için uzaktan öğrenme 

faaliyetlerini desteklemek 
• Teknoloji fakülteleri de dahil olmak üzere, ünivers itelerin kapasitesini iş sırasında eğitim 

uygulaıııalarıyla arttı nnak 

• Öğretmen eğiti minde üniversitelerin kapasitesini arttırmak 
• Üniversitelerde kariyer merkezleri kurmak 
• Söz konusu fakültelerin akreditasyon sürecinde teknoloji fakültelerinin kapasitesini arttınııak 
• MEÖ Öğretmen Eğitimi (TT) Merkezleri iç in progranılar gel işti rmek ve bu merkeziere gerekli 

ekipınan sağlamak 

• MEÖ TT Merkezleri kurmak için Teknoloji Fakültelerini desteklemek ve eğitim kalitesini 
arttırmak 

• Eğitimin kalitesini arttınnak için üniversiteleri desteklemek ve iiniversitelerle özel sektör 
arasırıda bağ kurmak 

Seçim Kriterleri: 
• Proje ve özellikle mesleki eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi için yapılması gerekenler 

arasındaki i l işkinin açık bir şeki lde gösteri lmesi. 
• Proje ile projenin mesleki okullar, özel sektör ve sosyal aktörler arasındaki işbirliğine 

sağlayacağı katkı arasındaki i l işkinin açık bir şekilde gösterilmesi. 

Nibai Faydalamcılar: 
• MEB 
• Üniversiteler de dah il, eğitim kımımiarı 
• Yüksek Öğretim Kurolu (YÖK) 
• lSKUR 
• KOSGEB 
• Sosyal Ortaklar 
• İlgili STK'lar 
• KOBİ 'ler ve özel sektör 
• Valilikler, belediyeler ve diğer ilgil i bölgeseliyerel kamu kuruın iarı ve yetkililer 
• Kalkınına Ajansları 

• Bireyler 
• tlgili diğer kamu kurumları 

H edef Gruplar : 
• Mesleki orta öğ.retimı ve meslek yüksek okullarında okuyan öğrenciler 
• Öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve meslek liselerindeki ve meslek yüksek 

okullarmdaki danışmanlar ve d iğer öğreti nı elemanları 

• Yüksek öğreti me devam edemeyen öğrenci ler 

• Meslek liselerinden ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar 
• İşvereıı ler, çalışanlar ve STK'lar 
• Öğrenciler ve teknoloji faki.l!lelerioin mezunları 
• Ebeveyoler ve yerel yetkililer 

İzleme Göstergeleri: 
Toplam Kamu Harcaması 
AB Katkısı 

: 55.447.059 (2007-2013) 
: 47.130.000 € (2007 - 2013) 



Maksimum IPA Katkı Oranı :%85 

Not: 3001 Mesleki Eğitim okulunun %38,6'sı 12 iBBS ll Bölgesindedir. 

Gösterge Başlangıç Değeri 
Gerçekleşen İKGOP 

Gösterge (2012) H edeli Doğrulama Kaynağı 
Tipi (2006) 

(201 7) 
Meslek 
1 iseleriodeki ve MEGEP 
Meslek yüksek tarafından 
okullarındaki geliştirilmiş 42 
gelistirilmis/ TSCED-97 300 
revize edilmiş mesleki/eğitim - MIS 
veya uygulanmış alanı ile 192 
ınodüler program mesleki branş 
sayısı 

Sektördeki 
farkındalığı 
artırmaya yönelik O (Ulusal çapta 
özel sektör! e özel şirketler veya 
işbirliği içerisinde STK'lar 
organize edilen tarafı ndan -

70 MIS 
takvim e uygulanan 
bağlanmış ve gönüllü 
kapsamlı ka m pan yalar 
farkındalı~ı hariç). 
art ırma 

etkinlikJerin sayısı 

Çıktı 
- (Tedbirin 

Sosyal ortaklar, 
uygulanınası 

esnasında 
özel sektör ve 

kararlaştırılabilec 
mesleki eğitim ek olan kişisel 
kurumları 45 
arasındaki ortaklık 

girişimler 

protokollerinin 
haricinde, bu -
şekilde bir toplu MTS 

sayısı 
protokol 
olmamıştır). 

Kapasitelerini ve 
programlarını 

art ıran - 5 
MIS 

üniversite lerin 
-

say ısı 

Yeni g!incellenen 
mü fredata göre 
düıenlenen 

6000 
eğitime katılan - - MIS 
MEÖ kurumların 
ile üniversite 
personelinin sayısı 



3.1.3. Yaşam Boyu Öğrenme Yoluyla Uyum Yeteneğinin Arttırılması 

ANA ÖNCELİK EKSENi - 3 

Yaşam boyu öğrenmenin i lerJetilmesi ve insan kaynağına işletıneler ve işçiler t.arafıııdan yatırım 
yapılın asıııın teşvik edilmesiyle, işçilerin, Işletmelerin ve girişiıncilerin uyum yNeneklcrinin 
arttırıJması 

Amaç: 
Yaşam boyu öğrenme olanaklann ın yaygınlaştmlması ve iyi leştirilınesi, işçi ve işverenlerin uyum 
yeteneklerinin arttırılması. 

ÖZel Amaçlar: 
• Yaşam boyu öğrenme(YBÖ) Stratejisi altında yaşam boyu öğrenme (YBÖ) imkan larının 

arttırılınası 

• Yaygın eğitimin nite liğinin iyileştirilmesi 

• Çalışanların uyum yeteneklerinin arttırı lınası 

KOBİ işverenlerinin uyum yeteneklerinin arttırılması 
• Ulusal Yeterlilikler Sisteminin u}'lıınunu ilerietmek (UYS) 

Dayanak: 

Ou öncelik ekseni YBÖ'nün ilerietitmesine ve işçi ve i şveren lerin uyum yeteneklerinin arttınlmasına 
katkıda bulunacaktır. 

YBÖ yü ilerietebilmek iç in bazı koşulların yerine ge lmesi gerekmektedir. Öncelikle, yaşam bo}'lı 
öğrenmenin yanı sıra, toplumla başarılı bir biçimde bütünleşmenin ve iş piyasas ına katılıının 
kökeninde de temel beceriler ve yeterlilikler yatmaktadır. Bu durum özellikle kadınlar için yaşam 
boyu öğrenme imkanlarını n geliştirilmesinde büyük bir sonın hal ine gelmektedir. İkinci olarak, halk 
eğitim merkezlerinin kapasitesi yaygın eğitim bağl anıında büyük bir sorun teşkil etmektedir. Üçüncü 
olarak, YBÖ iınkanlan Mesleki Yeterlilikler Sistemi tarafından desteklenmeli ve yeni kuru lan sistem 
sektörel sosyal diyalog yoluyla desteklenmelidir. 

Bunlardan başka, KOBi çalışanları ve işverenleri hızla değişen teknoloji ve yenilikler tarafından 
sürekli olarak beceriler edinme ihtiyacı ile karşı karşıya ka lnıaktadırlar. Bu dunım göstemıektedir ki, 
Türkiye'de çalışanlarm büyük bir kısmı becerilerin i ve uyum yeteneklerini gel iştirme perspektifinden 
uzaktadırlar. Bu sorunını üstesinden gelebilmek için kullanılacak esas araçlardan biri seçilmiş 
KOBİ 'lerdeki eğitimler ve özellikle büyüme merkezlerinde sosyal ortakları n eğ itim kapasitelerinin 
aruırılmasına yönelik kapasite artırımı olacaktır. 

Teknolojik gelişıneler ve yeni likler değişen iş çevres ine ve emek piyasası şartlarına yeni yaklaşım lar 
getirir. Bu kapsamda, işçileri n ve iş verenlerin adapte olabilirl iği, ekonomik çevrenin değişim ine, 

küreselleşıneye, artan ekonomik entegrasyona ve teknolojik gelişmelere dayanıklılığ ını arttırır. Çağdaş 
piyasa koşullarında en son teknoloj iyi kullanmamak girişimler için verinısizliğe neden olur ki bu 
dırrum rekabete olumsuz etkiler yaratır. Ayrıca, KOBİ' lerde ve tarını sektöründe işçi ler ve işveren ler, 
hızla değişen teknoloji ve yen il ikler yüzünden yeni özellikler edinme zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu 
sorunu çözmek için, işçi ve işverenlerin becerilerini arttırmak amacıyla beşeri sermayeye yatırım 

yapma ihtiyacı vardır. işçi, işveren ve girişimlerin adaptasyonunu arttımıak amacıyla, eğiticiterin 
eğitimi, danışmanl ı k hizmetleri, bilinç arttırma ve diğer yenilikçi faaliyetlerle sosyal paydaşların 
eğitim kapasiteleri desteklenmelidir. Türkiye'de kariyer rehberliği hayatboyu öğrenme ve emek 
piyasasının taleplerini karşınarııak için yeteri kadar donanımlı değildir. Türkiye'n in, okullar, yüksek 



öğrenim kurumları, kamu istihdam kurumları ve özel ve günüilli sektörler gibi de~işik payda~ların 
katılımıyla, kariyer rehberlik lıizıneti aları ı nda sabit bir sistem kurmaya ihtiyacı vardır. 

YBÖ'nün kınlgan emek piyasasını sürdürmek gibi önemli bir görevi vardır. Okullardan edinilen temel 
beceriler, bugünün ış talebini karşılamak için yeterli değildir. YI3Ö'ya daha fazla insan çekmek için 
Ulusal YBÖ Stratejisi'ne uygun yeni ve giincellenmiş e~itim programları, ilgi li sektörlerdeki son 
gelişmeler ışığında geliştirıilme lidir. Bu çerçevede, okuma ve yazma, bi limsel, teknolojik, iktisadi, 
sosyal ve kültürel programlar, insanların işe: alınabilidiğini ve profesyonel gelişimini amırmak için 
beceriler elde etmesi için gerçekleştirilmelidir. Değişik öğrenme biçimleri ve formlan arasında bağ 
kunnak ve öğrenmenin bireysel yollarına ulaşllllı kolaylaştırmak amacıyla öğrenmeye değer vennek 
için kapsamlı yeni bir yöntem geliştirmek Tilrkiye'dc YBÖ kaııJunım arttıracaktır. Hayat boyu 
öğrenme için yenilikçi, tutarlı ve kapsanı lı stratej iler de gerekmektedir. Ayrıca, paydaşlar ve 1-:uruınlar 
arasında sağlam ortaklıkl ar kurmak da önemlidir. Bunun yanında, bütün ülkede mesleki standartlan 
oluşturacak uygun bir çalışma kurumunun kapasitesini amırnıak, Türkiye'deki YBÖ'niin temel 
hedeflerinden biridir. Buna ek olarak, eğitim 'e istihdam alanlarında, rehberlik ve kariyer danışınaıılık 
sisteminin olmaması, hayat boyu öğrenme programı önünde önemli bir engeldir. 

Açıkl ama : 

Bu öncelik eksenindeki ilk tedbir, yaşanı boyu ll&renme için beceri ve yeterlilikler üz.t:rinde 
odaklanılması olacaktır. Bu tedbir ilgili olduğu durumlarda, Ulusal Yeterlik Sistemi (UYS) ile test 
etme ve serrifikalandırma Merkezleri (VOC-TESn/MYK tarafından Yetkitendirilen Kurumlannı 
d~~tekleyen Öncelik ı ve Öncelik n bölgelerinde uygulanacaktır. 

Bu öncelik eksenindeki ikinci tedbir. işçi ve işverenlerin uyum yetenekleri ile işyeriy le ilgili beceri ve 
yeterii liklerio artttrılına>ı olacaktır. Ayrıca, sektördeki son gelişmeler doğrultusunda tarım işçilerinin 
U) um yeteneklerinin artırılınasına yönelik eğitim programlarının sağlanması da bu öncelik alundadır. 

İKG OP uygulanıasında uluslar arası kuruluşlara işbirli ği öngörülmektedir. Program altında 
ihale ve hibe sözleşmelerine katılım uluslar arası kuruluşlara açık olacaktır. Yalnızca Finansal 
Tüzüğün ve Uygulama Kurallannın (Uygulama Kuralları Madde 168'e bakınız) ve PRAG'ın 
ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda, bir uluslar arası kuruluşa ihale çağrısı yapılmadan 
doğrudan hibe verilebilir. 

IPA Uygulama Uygıı lama Tüıüğü'nün 159. maddesi gereğince, İKG OP !inansal mühendislik 
enstrümaniarına katkı içeren işleıniere ilişkin harcamaları fmanse edebilir. 

Bu tedbirde bireysel hibe sunulabil ir. 

Hedef Gruplar: 

Öncelik, programın hedef bölgesindeki aşağıdaki grupları hedef almaktadır: 
• Mesleki Eğitim kurumlarındaki öğrenciler ve öğretmenler 
• KOBİ'lerdeki işçi ve işverenler 
• iş yaşamını temsil eden sosyal ortaklar 

Başta kadınlar olmale üzere işsi.t yetişk inler 



Tedbirler: 

1. Yaşam boyu öğrenme içinı gerekli olan beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesinin i lerieti tmesi 

Bu tedbirin amacı özellikle özel itina gösterilmesi gereken kişiler ve kadınlara temel beceri ve 
yeterliliklerin kazandırılması, YBÖ perspektifine uygun olarak yaygın öğretimin niteliğinin 
iyileştiri lmesi, Mesleki Yeterlikler Kurumunun denetimi ve gözetimi altında akredite kurumlar 
olarak, meslek standartlar ile yeterlilikleri geliştirme, test etme ve sertifıkalandınna için 
Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Becerileri Test etme ve Sertifikalandırma 

Merkezlerinin (VOC-TEST)/MYK tarafından Yetkitendirilen Organların kurulması, Ulusal 
Yeterlilikler Sisteminin kurulmasının desteklenmesi, eğitim akreditasyon kurumlan ile 
akredite edilmiş eğitim ve eğitim kurum l arının desteklenmesi, yaşam boyu öğrenme ile eğ itim 

sistemi ve iş piyasas1 arasındaki bağın güçlendirilmesi olacaktır. 

2. insan Kaynağına daha fazla yatırım yaparak işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin arttırılınası 

Bu tedbirin amacı başta düşük becerili işçi ler olmak üzere çalışanların eğitime erişimleri 

sağlanarak KOBİ çalışanlarının uyum yeteneklerinin arttırılması, işgücü veriml iliğine ve iş 
kalitesine katkı sağlayacak yenilikçi ve sürdürülebilir çalışına örgütlenmesi şekilleri 

tasariayarak işverenlerin uyum yeteneklerinin arttırı lması, sosyal ortakların, STK' ların, 

mesleki eğitim kurumlarının ve kamu ı...-urumlarıoın eğitiın kapasiteleriniıı arttırılmasıdır. 

Teslim Şartları : 

• Proje ile IKG OP'nin stratejik amaç ları arasındaki i lişkinin açık bir şeki lde gösterilmesi 
• Çıktıların sayısal ifadesi ve ulaşılabilir hedeflerin beyanı 
• Ortak finansmanı da içeren doğru hazırlanmış bir bütçe taslağı 
• Faaliyetlerle yetişkin ler için yaşam boyu öğrenme fırsatları arasındaki i lişkinin gösterilmesi 

Faaliyetler ile çalışanların ve işletmel erin uyum yetenekleri arasmdaki ilişkinin gösterilmesi 
• Aktivitelerin, IKG OP duzeymdeki göstergelere erişimine i lişkm katkılannın gösterilmesi 

Hedef ve Göstergeler: 
Mesleki bilgi ve beceriler açısından test edilen ve sertifıkalandırılan katılımcı sayısı 

Yetkili organlar tarafindan uygun bulunan Birikmiş Mesleki Standartlar ile Yeterlilikler 
• Temel beceri kurslarından sertifıka a laıı katılımcı sayısı 

• Akredite olan Eğitim ve Öğretim KLırumlarının sayısı 
• YBÖ kü ltürünün yaıygınlaştırılınasına yönelik eğitimiere katılan öğretmenler ile uzmanların 

sayısı 

İzleme (göstergelerin gel iştirilmesi dahil), değerlendirme ve YBÖ'nin ölçülmesine yönelik 
yeni yöntemler üzeriine eğitilen öğretmen ierin sayı sı 

istihdam edilebilirlik kursunu tamam l amasını takiben i ş bulan kişi lerin sayı sı 

AB Katlosının Kaynağı 

Önceliğin Gösterge Biitçesi 
Operasyonel Progranı İçinde Bu Önceliğin Payı: 
Maximum IPA Katkı Oranı 

: IPA 
: 90.000.000 € 
: 16.14% 
:% 85 



TEDBİR 3.1: 

Yaşanı boyu öğrenme içiırı gerekli olan tutarlı ve kapsanılı stratejilerin uygulanmasının ve 
geliştirilmesinin teşviki 

Özel Amaçlar: 
• Özellikle özel itina gösterilmesi gereken kişilere ve kadınlara temel beceri ve yeterii liiderin 

sağlanması 

Yaşam boyu öğrenme perspektifiyle uyumlu olarakörgün eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi 

Farklı öğrenme biçimleri arasında köprüler oluştumıak ve kişisel öğrenme irokanlarına erişimi 

kolayl aştırmak için kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştiri lmesi 
ECVET ilkelerine göre ve YBÖ stratejilerine paralel MEÖ kurslarının düzenlenmesi için var 
olan .MEÖ kuruınlarırun güçlendiril.ınesi 
Mesleki Yeterlikler Kurumunun denetimi ve gözetimi altında akredite kıınınılar olarak, 
meslek standardı ve yeterli liği geliştirme, test etme ve serti fıkalandırma için Mesleki 
Standartların Gelişti rilmesi, Mesleki Bi lgi ve Beceriler, Test etme ve Sertifikalandırma 
Merkezleri (VOC-TEST)/MYK tarafından Yetkitendirilen Organlarm kurulmasının 

desteklenmesi 
Ulusal Mesleki Standartlar doğnıhuswıda eğitim ierin sunulıııasıııa yönelik Eğitim ve Öğretim 
Kurumlannın kuru l ması ve/veya gel iştirilmesi ile Eğitim ve Öğretim Kurumlannın Ulusal 
Yeterlilikler Sistemi ile akreditasyonu ve Kalite Güvence yapılarının kurulmasının 
desteklenmesi 
Eğitim akreditasyon kurumlaruıun destekelenınesi 

Ulusal Yeterlilikler Sisteminin kurulmasının desteklenmesi 
Yaşam boyu öğrenme, eğitim sistemi ve iş piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi 

Dayanak: 
Bu ıedbir, yaşarn boyu öğrenme için gerekli olan beceri ve yeterlil ikterin geliştiri lmesine katkıda 

bulunacaktır. 

Her şeyden önce, yaşam boyu öğrenmenin yanı sıra, toplumla başarılı bir biçimde bütünleşmen in ve iş 
piyasasına katılımın kökeninde de temel beceriler ve yeterlilikler yatmaktadır. Sosyoekonomjk 
analizde açıklandığı gibi , okuma yazma bilmeyen kadıo say ısı Öncelik 1 Bölgelerinde en yüksek 
düzeydedir. Bu nedenle, bu bölgelerde yaşayan okuma yazma bilmeyen kadıııların toplumla ve iş 

piyasasıyla bütünleşmesi için atı lacak ilk adım bunlara okuma yazma öğretmek ve temel becerilerini 
iyileştirmektir. Bu tedbir başta kad ınlar olmak üzere, özel itina gösterilmesi gereken hedef grupların iş 
piyasasıyla bütünleşebilmeleri için bunlara temel beceriterin kazaııduılınas ıııı amaçlaınaktadrr. OP 
nezd inde ilave beceri lere duyulan ihtiyaç sonucu temel beceri lerio önemi azal mış olsa da temel 
becerileri n yetersiz düzeyde olması bir endişe kaynağı olup, temel becerilere yönelik aktivitelerin İKG 
OP tarafından finansmanı devam edecektir. 

Tkinci olarak, yaşanı boyu öğrenmeni n başarısı biiyük oranda i şleyen bir Ulusal yeterl ilikler sistemine 
bağlıdır. iş piyasasına girişi ve iş piyasasındaki hareketliliği kolay laştırmak için yaşam boyu öğrenme 
imkanlarının tanınmış yeterlilikler ve serti tlkalarla desteklenmesi gerekmektedir. 2006'da kurulan ve 
ÇSGB'ye bağlı kuruluşu ola.n MYK, ulusal yeterlilikler sisteminin üç lü diyalogla oluşturulmasından 
ve yöneti lmesinden sorumludur. Bu nedenle, sistemin başarısı için ulusal yeterlilikterin sosyal 
taraflarının tanuıınası büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, tüm iBBS U Bölgesinde sektörel diyalog 
yapıları kurulması gerekmektedir. 

Ayrıca. yaşam boyu öğrenme stratejileri ve AB'tıiıı ECVET ilkelerine göre MEÖ kursları 
düzenlemnesi için var olan MEÖ kunıınlaruıııı için güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 



Açıklama : 

Bu tedbirin temalik odaklanması yaşam boyu öğrenme için gerekli olan beceri ve yeterliliklerin 
geliştiri l mesi olacaktır. Bu tedbi.r kapsamında, kadınlara yaşam boyu öğrenme fırsatları sunarak 
kadınların temel bilgi düzeyini arttımıaya yönelik yaygın eğitim ler, halk eğitim merkezleri ve sektörel 
düzeyde sosyal ortaklar arsında diyalog kurmak suretiyle Ulusal Yeterlilikler Sisteminin ve VOC
TEST/MYK tarafından Yetkilendirilen Organiann merkezlerinin desteklenmesi ü.Gerinde 
odaklan ı lacaktır. 

MEB'nın i şlevi, hedefi ve rolü kapsaınında temel reforınları kolaylaştırınayı ve Ulusal Yeterlilik 
Sistemiyle VOC-Test Merkezleri!MYK'ca Yetkilendirilen Organları desteklerneyi içeren eylemler 
ulusal düıeyde yürl.ltOiecektk 

2007 - 2013 dönemi için geçerli olan yaklaşım aynı zamanda 2012 - 2013 için de geçerlidir. İlk 
bi leşen, farklı örgiin ve yaygın eğitim kurumlanııda farklı aktörler tarafından temel beceriler ve ilave 
beceriler konusunda verilecek eğitim faaliyetleri olacak, ilave beceriler üzerinde daha fazla 
durulacak! ır . 

İkinci bileşen i Halk Eğitim Merkezleri gibi eğitim kurum ve merkezleri oluşturınaktadı r. Talep edilen 
alanlarda modüler programnar ge l iştirilmesi ve öğretmeniere yönelik. hizmet içi eğitimler bu ıedbir 
kapsamındadır. 

Üçüncü bi leşen Ulusal Yeterlilikler Sisteminin kurulması n ı desteklemek için sektörel düzeyde sosyal 
ortaklık üzerinde odaklanmaktadır. 

13u tedbir altında TOrkiye'de yaşam boyu öğrenme kültüıiloiln gelişti rilmesi ve yaygın eğitim ile iş 

pi yasası arasındaki bağl antının güçlendiri lmesi için her türlü yeni likçi aktivite llnanse edilebili r. 

Bu tedbir kapsamındaki bütün faaliyetlerdeki "Ortaklık Yaklaşımı"ndan sosyal ortakların ve özel 
sektörl.ln katkıları göz ön ll nde bulundurularak yararlanı lacaktır. 

İKG OP uygulamasında uluslar arası kuruluşlara işbirliği öngörülmektedir. Program altında 
iJıa le ve hibe sözleşmelerine katılım uluslar arası kuruluşlara açık olacaktır. Yalııızca Finansal 
Tüzüğün ve Uygulama Kurallarının (Uygulama Kuralları Madde 168'c bakınız) ve PRAG'ın 
ilgi li maddelerinde belirtilen durumlarda, bir ulus lar arası kuruluşa ihale çağrısı yapılmadan 
doğrudan hibe verilebilir. 

lPA Uygulama Uygulama Tiiziiğü'nün 159. maddesi gereğince, İKG OP finansal miihendislik 
eııstrüınanlarına katkı içeren işlemlere ilişkin barcamaları finanse edebilir. 

Bu tedbirde bireysel hibe sunulabilir. 

Desteklcnecck Faaliyetler: 

Finanse edilebilecek faal iyetler: 
Örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarında başta kadınlara olmak üzere yetişkinlere temel 
becerilerini ve bu becerileri daha da geliştirebilmelerin i sağlamak için egitim verilmesi 
İller düzeyinde, Ulusal Yeterlil ikler Sistemi paralelinde, yerelleşme de dahil olmak üzere, 
MEB'in roll\, misyonu, kapasitesi ve işlevlerinde temel reformların kolaylaştırılması 
Avrupa Yeierlilikler Sistemi ile uyumlu tamamen işlevsel bir Ulusal Yeterlilikler Sistemi 
kurulması için Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK) ve VOC-TEST merkezlerinin 
desteklenmesi, yetkinlikleri ölçmckldeğerlcndirıııck için uluslararası standartlarla kıyas 
yapılabilecek bir sistem kurulması 

Ulusal Yeterlilikler Sistemi ile uyumlu eğitim akreditasyon kurumları ile akredite olmuş 
eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasının veya geliştirilmesinin desteklenmesi 



• İhtiyaç duyulan ve ıalep edilen alanlarda modüler mesleki eğitim programlan gelişririhncsine 
devam edilmesi ve öğretmen ler için hizmet iç i eğitimler geliştirilmes i 

• İstihdam edilebilirlik kursları veren örglin ve yaygm eğitim sağlayı cı ları, iş dünyası, STK'lar 
ve sosyal ortaklar arasında ağlar kurulması 

• Ulusal yeterlilik leri n ıanınınası için sosyal ortaklar ve ilgili kamu kurum ları arasında sektörel 
diyalog sağlanması 

YBÖ için yeni izleme, değerlendirme ve ölçme metotlan gel iştiri lmesi ve uyarlanması 
Önceki öğrenmenin tanınınası için usul ve yöntemlerin gel iştirilmesi 

• Kapsaml ı bir çerçevenin nitelik ve yeterliliklerin tam transferini destekleyerek ya resmi ve 
özel eğitim - öğretim seviyeleri arasmda ya da ECVET ve EQF'e dayalı sektörel ve kurumsal 
sınırlar arasında oluşturubuası 

YBÖ kültürünü Ülkede yaymak için öğretmenierin sektörde teknik eğitim alabilmelerine 
yönelik bir modelin geliştirilmesi ve bu kiihüriin uygulanmasının desteklenmesi 
Eğitim ve istihdam alanlarında rehberlik ve kariyer danışman lığı sisteminin, özel iş bulma 
ajansları da dah il olmak i!zere, g!lç l endirilınesi 

Yaşam boyu öğrenme kapasitesi oluştıınnak için ilgili paydaşlar arasında işbirliğinin ve 
koordinasyon un artıniması 
Kamu eğitim merkezlerinin kapasite ve işlevinin geliştirilmesi 

Seçim Kriterleri: 
• Proje ile yaşam boyu öğrenme için gerekli olan beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesinin 

ilerleti lıııesi gereği arasındaki ilişkinin açık bir şekilde gösterilmesi. 

Nihai Faydalanıcılar: 
MEB 
iŞKUR 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 

• VOC-TEST/MYK Yetkili Organları 

• MYK 
• KOSGEB 
• Eğitim ve öğretim kurumları 

• Sosyal ortaklar 
• İlgili STK'lar 
• Yerel Makanılar 

• Türk Akreditasyon Kunımu (TURKAK) 
• KOBİ' ler ve özel sektör 
• Bireyler/Gerçek kişiler 
• Kalkmma Ajansları 

ilgili diğer kuruluşlar 

Hedef Gruplar: 
• Mesleki Eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenler 

• Başta kadınlar olmak üzere okuma yazma bilmeyen yetişkinler 

• Başta kadınlar obnak üzere işsiz yetişki nler 

MEB 

tzıeınc Göstergeleri: 
Toplam Kamu Harcaması 

AB Katkısı 
Maksimum IPA Katkı oranı 

: 46.000.000 € (2007-20 13) 
:39.100.000 €(2007-20 13) 
: %85 



Başlangıç Gerçekleşen İKGOP 
Doğrulama 

Gösterge Tipi Gösterge Değeri (2012) Hedefi 
Kaynağı 

(2006) (2017) 
Mesleki bilgi ve 
beceriler açısından 

test edilen ve 1500 

Çıktı 
serti likalandırılan o o K: SOO MIS 
katılımcı sayısı E: 1000 

Yetkili organlar 
tarafından uygun 
bulunan B irikmiş 

Mesleki Standartlar 286 MIS 
ile Yeterliliklerin o 500 

sayısı 

Temel beceri 
kurslarından sertifika Toplam: 
alan katılımcı say ısı 

o 10000 
2223 Erkek:3000 MTS 

Kadın: 7000 

Akredite olan Eğitim 

ve Öğretim 
Kurumlarının sayısı 

lO - - MIS 

YBÖ kültürünün 
yaygınlaştırılmasına MIS 
yönelik eğitimiere 

katılan öğretmenler _ 
2000 

ile uzmanların sayısı 
-



İzleme (göstergelerin 
gelişti rilmesi dahil), 
değerUendirme ve 
YBÖ'nin ölçülmesine 
yönelik yeni 3000 

Çıktı yöntemler üzerine o - MJS 
egitilen 
öğretmenierin sayısı 

İstihdam edilebilirlik 
kursunu 

Sonuç 
tamamlamasını o -

300 
MJS 

takiben iş buları 

kişi lerin sayısı 

TEDBİR3.2: 

İnsan sermayesine daha fazla yatırım yaparak işçi ve işverenlerin uyıun yeteneğinin arttırılması 

Özel Amaçlar : 
• Başta düşük beceriDi işçiler olmak üzere çalışanlarm eğitime eriş inıleri sağlanarak KOBi 

çalışanlannın uyum yeteneklerinin arttırılması, 

Tarım ile ilgi li alanlarda işveren ve işçilerin uyumluluklarını, IPA V altında yürütülen işler 
göz önünde bulundurularak artı rmak, 

İşgücü verimliliğine ve iş kalitesine katkı sağlayacak yenilikçi ve sürdürülebilir iş 
örgütlenmesi şekilleri tasariayarak işverenlerin uyum yeteneklerinin arttırılması, 
Sosyal ortakların, STK'ların, mesleki eğitim J,:unım larınm ve kamu kurumlarının eğitim 
kapasitelerinin arttırılınası 

Dayanak: 
Bu tedbir KOBİ'ler ile tarım sektöründeki işçi ve işverenlerin uyum yetenekleri ile işyeriyle ilgili 
beceri ve yeıerliliklerin arliırılmasını amaçlamaktadu. 

Uyum yeteneği , iş piyasasının kendisini değişen ekonomik şartlara, artan küreselleşmeye, artan 
ekonomik bütünleşmeye ve teknoloj ik ileriemelerin hızlanan adııniarına uydurabitme kapasitesidir. 
Beceriler, stratejik düşünme ve yeııiliğe açık olma KOBİ'lerin rekabeıçiliğini ve büyüme fırsatlarını 
güçlü bir şekilde etkilemektedir. 

Öncelikle eğitim, işçilerin uyum yeteneğinin arttırılması için esas ihtiyaçtır. İŞKUR, K OSGEB, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, profesyonel kuruluşlar ve şenısiye 
kuruluşları ve ilgili di~er kamu kurumları ve ve sendikalar gibi pek çok kurum işçi ve işverenler için 
eğitim program l arı yiirütmektedir. Ancak, eğitim sayısıve eğitim faaliyetlerinin kapsamı sistematik 
olarak genişletilınelidir. Bu bağlamda, değişen iş gücü ve iş (yeri) koşullarına yönelik yenilikçi ve 
modem eğitim programları hazırlanmaktadır. 

İkinci olarak, sosyal ortakların, iş örguılenmesiııio modero l eşınesiııe yönelik yeni bir çerçeve 
oluşturu l ması için yeni bir ortaklık yakl aşım ı yaratmak için harekete geçiri lmeleri ve e~itim 



kapasitelerinin arttınlması büyük önem taşımaktadır. İşçi ve işveren sendikaları üyelerine eğitim 
verme kapasitelerini arttırmak için desteklenınektedir. 

Açıklama : 

Bu tedbirin temalik odak lanması işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin arturı lınası ve işyeriyle ilgili 
beceri ve yeterliliklerin arttın lması olacaktır. 

Bu tedbir kapsaınındaki KOBİ'ler, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programmdaki 
sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler arasından seçilebilecektir. . 

Bu tedbir alı10da, işçi ve işverenlerin özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik analizler yapı lması 
ve eğitimler verilmesi desteklenebil(ecekt)ir. Eğitim için yeni alanlar, eğitimin temelini oluşturması 
için anketler ve analizler ile bu tedbir altıııda yürütülen diğer aktiviteler ile belirlenebilir. 

Sosyal ortakların eğitim kapasitelerinin desteklenmesi bu tedbir aliında desteklenebilir. Sosyal 
ortakların eğitim kapasiteleri, eğiticiterin eğitimi, danışmanlık hizmetleri, bilinç arttırıcı faaliyetler ve 
işvereni işçi ve işletme arasındak i uyumluluğu arttırıcı diğer yenilikçi aktiviteler ile desteklenecektir. 
Bu aktiviteler, teknolojik bilgi düzeyini artıran AR&GE ve yen il ikçi l i ğin yanı sıra yeni teknikleri 
kullanma becerisi ile yeni teknolojilerin işgücü sürecine entegrasyonuna yönelik teknik bilgiyle 
ilgilidir. İlave olarak, iş çevrelerinin AR&GE kapasitesini artırmak amacıyla üniversite - iş 
etkileşiminin sağlanması ile akademik, araştınııe ve ekonomik alanlarda daha iyi işbirl iğini gözelen 
faaliyetler de desteklenebilecektir. Bu çerçevede, işletmeler, işverenler ve çalışanlar arasında bilgi 
aktanmını sağlamaya yönelik olarak yenilikçi yaklaşım lar geliştirilecektir. 

İKG OP uygulamasında uEuslar arası kurul uş lara işbirliği öngörülmektedir. Program altında 
ihale ve hibe sözleşmelerine katılım uluslar arası kunı luşlam açık o lacaktır. Yalnızca Finansal 
Tüzüğün ve Uygulama Kurallarıntn (Uygulama Kuralları Madde l68'e bakınız) ve PRAG'ın 
ilgili maddelerinde belirtilen dunımlarda, bir uluslar arası kuruluşa ihale çağrısı yapılmadan 

doğrudan b ibe verilebilir. 

!PA Uygulama Uygulama Tüzüğü'nün 159. maddesi gereğince, İKG OP finansal mühendislik 
enstrüman iarına katkı içeren işlem lere ilişkin harcamaları finanse edebilir. 

Bu tedbirde bireysel hibe sunulabil ir. 

Desteklenecck Faaliyetler : 

Finanse edilebi lecek faa liyetler: 
Belirlenmiş sektörlerdeki eğitim taleplerinin tanımlanmasına yönel ik tamamlayıcı ve yeni işçi 
ve işveren araştırmalan gerçekleştirilmesi 
Yerel işgücil piyasasının arz ve talebinin analiz edilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının 

değerlendiril mesi 

işveren lerin teşvi k edilmesi yoluyla, KOBİ çalışanlarına devamlı eği tim sitemleri 
gel iştiri lmesi 

İş organ izasyonlarının yenilikçi ve siirdürülebilir şekillerinin tasarianınasına yönelik işverenler 
için eğitim ierin geliştirilmesi 

Tarım alanında çalışan işveren ve işçilere yönelik modemize edilmiş eğtiim programlarının 

geliştirilmesi ve organize edilmesi 
KOBİ'ler ve Universile devamlı eğitim ve araştırma merkezleri, kamu ve ö.-:el ıneşleki eğitim 
kurumları, STK'lar, sosyal ortaklar, kamu kıınımları ve işletmeler arasında ağlar geliştirilmesi 



Sosyal ortakların, üniversitelerin kamu ve özel mesleki egitim kurumlarının, STK' ların, kamu 
kurumlarıııın ve işletmelerin eğitim kapasitelerini arttırmak için destek sağlanması 
işverenlerin insan kaynaklarına daha fazla yatırım yapınalarına yönelik faaliyetlerin teşvik 
edilmesi 
Şirketlerde insan kaynakları ve Ar-Ge departmanlarının oluştulmasının desteklenmesi 
İşçi ve işvereniere yönelik internet bazlı bir eğitimin gel iştirilmesi 
Aile şirketl erinin kurumsal l aşmasının desteklenmesi 
Yenilikçiliğin desteklenmesi ve işletmelerin, işçilerin ve işverenlerin kapasitelerinin küresel 
değişimlere uyumlulluklannı artı racak şekilde güçlendirilmesi 
İşlenneleri ıı insan sermayesine yatırımlarını artırmak için destek mekanizmaları o luşturmak 
(örn. İnsan sermayesine yatırım yapan iş letnıelerin desteklenmesi) 
İş camiasının Ar-Ge kapasitesinin artırılması için üniversite-işletme etkileşimini artırmak ve 
akademik, araştı rma ve ekonomik sahalarda daha iyi koordinasyonun oluştuıul ması 

İşçi ve işveren lerin uyumluluğunun izleme, değerlendirme ve ölçülmesi için yeni methodların 
geliştirilmesi ve uyarlanması 
İşçi ve işverenlerin uyumlulukların ı n artırılınasına yönelik sektörel rehber oluştuıulmas ı için 
sektörel diyaloğun geliştirilmesi 

İşletmeleri işçi ve işverenler arasıııda bilgi değişiminin sağlanması. 
işletıneler için mali mühendislik araçl arın ı n desteklenmesi 

Seçim Kriterleri : 
işçi ve işverenlerin uyum yeteneğinin arttırılınası hususundaki gereklilikler ile proje 
arasındaki ilişkinjn açı k bir şekilde gösterilmesi 
Proje ile sosyal ortakl arın eğitim kapasitesini arttırma gereği arasındaki i lişkinin açık şekilde 

ortaya konması 
Bölgesel Kalk ınına Operasyonel Program ında hedeflenen sektörlerdeki projeler 
değerlendiri lecektir. 

Nihai FaydalanıcıJar: 

K OSGEB 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
IŞ KUR 
Eğitim Kurumları 

Sosyal Ortaklar 
Ekonomi Bakanlığı 

Kultür ve Turizm Bakanlığı 
İlgili kamu kuruluşları 
KOBI'ler ve özel sektör 
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) 
Kalkınma Ajansları 

BireyleriGerçek kişiler 

Diğer ilgili kuru luşlar 

Hedef Gr uplar : 
işletıneler 
KOBİ işçi ve işverenleri 
Sosyal ortaklar 
Devaml ı eğitim merkezleri ve universiıelerin araştırma merkezleri 
Kamu ve özel MEÖ kurumları 
STK'lar 



• Kamu kunınıları 

İzl eme Göstergeleri: 
Toplam Kamu Harcaması 

AB Katkısı 
.Maksimum IPA Katkı Oram 

Gösterge Gösterge 
Tipi 

Eğitim ihtiyaç 
analizi 
sonrasında iş 

organizasyon la 
rıodaki 
egitinılere 

katılan çalışan 

Çıl'iı 
sayısı 

Eğitim ihtiyaç 
analizi 
sonrasında 

oragaııize 
edilen 
egitim le re 
katılan işveren 

sayısı 

Uyum 
yeteneğinin 

gelişti rilmesi 

konusunda 
danışman lık 
hizmetlerinden 
faydalanan 
kurum ların 
sayısı 

iş 
organizasyonla 
rını, 

tekniklerini vs. 
geliştiren 

işveren sayısı 

işle ilgil i bilgi 
becerileri ile 
yeteneklerini 
artıran çalışan 

sayısı 

Başlangıç 

Değeri 
(2006) 

-

-

-

-

-

:44.000.000 € (2007-2013) 
: 37.400.000 € (2007- 20 13) 
:85% 

Ccrçcklcşcn İKG OP Hedefi (2012) 
(2017) 

5000 

-

-

3500 

- 200 

1750 -

Aktivitelere 
- katılanların %80'i 

Doğrulama Kaynağı 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 



3.1.4. Sosyal içerme 

ANA ÖNCELİK EKSEN İ - 4 

Özel itina gösterilmesi gereken kişilerin işgücüne dahil olmalarının sürdürülebilir hale 
getirilmesi ve işgücü piyasasındaki tüm ayrımcılık türleri ile mücadele edilmesi amacıyla 

gereken imkanları sağlayarak içermeci bir işgücü piyasasıııııı teşYik edilmesi. 

Amaç: 

Bu önceliğin amacı; özel itina gösterilmesi gereken kişilerin işgucu piyasasına ve sosyal korumaya 
erişimlerinin kolaylaştınlması ve işgücü piyasasına erişimlerinin önündeki engellerin kaldınlması 
yoluyla işgücü piyasasında içermenin teşvik edilmesidir. 

Öul Amaçlar : 

• Özel itina gösterilmesi gereken kişilerin işgücü piyasasına dahil olmalarının sürdürülebilir 
ha le getirilmesinin kolaylaştı rılması 

• Özellikle özel itina gösterilmesi gereken kişilerin işgücü piyasasına dahil olmalarının 
ko l aylaştırı l ması amacıyla işgücü piyasası ve sosyal koruma a lan ları ndaki kurumların ve 
mekanizmaların işleyiş ve koordinasyonlannın gebştirilmesi 

Dayanak: 

Özel itina gösteri lmesi gereken kişi lerin istihdam edilebilirliğin in artırı l ması , bu kişiler için i şgücü 
piyasasına erişimin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması ve bu kişilerin istihdam ve ~osyal 
konıma alanlarındaki kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması içermeci bir işgücü piyasasınııı 
ön koşullarıdır. 

Diğer taraftan, hizmet sağlayıcıları açısından karşılaşılan genel sorunlar hedef gruplara sunulan 
hizmetlerin kapsanıının sınırlı olması, politika oluşturma kapasitesinin yeterl i ol manıası ve kurumlar, 
pol itika lar ve uygulamalar aras ı nda koordinasyon eksikl i ği bulunnıasıdır. 

işgücü piyasası dışında kalanlar için işgücü piyasasına erişimin kolaylaştırılması ve eşit fırsatlar 
sağlanması önem arz etmektedir. Özel itina gösteri lmesi gereken kişilerin istihdam ve sosyal koruma 
alanlarındaki kamu hizmetleri aracı lığıyla desteklenmesi işgücü piyasasına dahil olmalarını 
kolaylaştıracaktır. Ayrıca yoksulluk ve sosyal dış lannıanııı ortadan kaldırılmasında temel unsur olan 
istihdam da yoksullukla mücadele alanındaki çabalar üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Bunun 
dışuıda, ilgili tarafların tümU arasmda daba iyi koordinasyon ve işbirliğin.in sağlanması sadece sunulan 
hizmetlerin kapsaml arının genişletilmesi için değil, aynı zamanda sunulan bu hizmetlerin ka litesinin 
arttırılması için de gereklidir. 

Hizmetlerin kalitesinin artırılması, insanların bu hizmetlere erişim.inin kolaylaştırılması yoluyla 
bölgesel farkl ı lıkların azaltıllınası ve aktiviteler ile hizmetlerin Öncelik I ve Il Bölgelerine yayılması , 
işgücü piyasasında özel itina gösterilmesi gereken kişiler için olanaklarm geliştirilmesinde önemli 
olup sosyal içerme açısından olumlu gelişmelere neden olacaktır. 

Açıklama : 

Bu öncelik altındaki aktiviteler bütüncül bir yaklaşıma dayanacaktır; aktiviteler birbirini özel itina 
gösterilmesi gereken kişilerin işgücü piyasasına katılımını sağl ayacak şekilde tamamlayacaktır. Bu, 
rehabilitasyon, temel becerllerin kazandırıl ması, gezici hizmet, tek durak ofisleri, farklı l..'llruluşlar 
tarafından sağlanan hizmetlerin entegrasyonu, ilgi li STK'lar ve yerel yönetim organ ları arasında iyi 



bağlantı kurulması gibi yöntemlerle sağlanacaktır. Özel itina gereken kiş ileri n çoğunun özel itina ve 
tedaviye ihtiyaç duymasından ötürü, bu önlem altın daki aktiviteler bu kişilerin özel durumlan 
düşünülerek gerçekleştirilecektir. Ayrıca, gerekti ğinde hizmetler doğrudan özel itina gösteri lmesi 
gereken kişilerin ikamesine getirilecektir, bu kişilere örnek olarak yaşlıla r ya da uyuşturucu bağımlı l arı 

gösterilebilir. Aktivitelerin hedef grubu olan öı.el itina gösterilmesi gereken kişilerin aileleri de daha 
kısa sürede olumlu sonuç almak için, gerektiğinde aktivitelere dahil edilecektir. Öğretmenler, okul 
müdürleri gibi eğitim görevlileri/çalışanl arı; yerel otoriteler ve hukukla ilgi lenen personel (legal staff) 
ile de özel itina gösterilmesi gereken kişilere ulaşılması, gerekli verilerin toplanması ve işgiicü 
piyasası sonunda da sosyal içermenin sağlanınasma yönelik doğnı adımların atılması için irtibata 
geçilecektir. Sokaklarda çalışan çocuklara aileleri, okulları, polis ya da zabıta ve herhangi ilgili kişiler 

aracılığıyla, çalışma koşullarının ve belirli ihtiyaçlarının belirlenmesi için ulaşı lacaktır. Çocukların 

sokakta çalışmaların m sebepleri araştırılacak ve bu sebeplere yönelik aktivitelere destek sağlanacaktır. 

Bu bütüncül yaklaşım doğrultusunda öncelik, özel itina gösterilmesi gereken kişilerin işgücü 

piyasasına d:Thil olma larını amaçlayan özel AiPP'Ieri destekleyecek; özellikle yerel düzeydeki işgücü 
ta leplerini de dikkate alarak istihdam ve sosyal koruma hizmetlerine ilişkin olarak özel itina 
gösteri lmesi gereken kişiler için özel rebabilitasyon programları, daııışıııanlık ve rehberlik 
hizmetlerine ilişkin faaliyetleri geliştirecek ve te~vi k edecektir. AiPP' lere erişilınesinde yaşanan 
zorluklar hem Öncelik ı hem de Öncelik ll Bölgeleri'ndeki gruplar için ortak bir sonın olduğundan, 
AİPP 'lerin yayılması ve hedef kitlelere erişim in kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 

iBBS ll düzeyinde özel itina gösteri lmesi gereken kişi lerin durumuna il işkin bilgi bulunmamaktadır. 
Özürlüler ile eski hüküın lü ve tutukluların işgücü piyasasındaki durumuna il işkin veriler ise sadece 
İŞKUR'a kayıtlı olan kişileri dikkate alan istatistiklerdir. Dolayısıyla, bu öncelik ekseni altında 
gerçekleştirilecek aktivitelere taban oluşturması için, özel itina gösteri lmesi gereken kişi lerin 

durumunun belirlenınesinde nice! ve nitel analizler uygun olabilir. Nüfus. eğitim seviyesi, işgücü 

piyasası durumu. Roman vatandaşların gelir düzeyi, sokakta çalışan çocuklar, yerinden olmuş kişiler 

(IDP), yoklukta veya yokluk riskinde olanlar, evsizler ya da şiddet kurbanı kadınlar ile ilgili veriye 
ulaşmak daha da zordur. 

Özel itina gösterilmesi gereken kişi olma durumuna getirilen daha geniş bir bakış açısıyla yeni hedef 
grupları bclirleıııniştir ve bu grupların özel ihtiyaçlarına yönelik al'tiviteler desteklenecektir. 

Bu öncelik ayrıca, Tiirkiye'nin Roman vatandaşların toplumadabil ed itınesi konusundaki açılını larının 

uygulanmasına da katkı saği ayacak tır. 

Bu öncelik altında uygunluk kriterleri doğrultusunda bireysel hibeler verilecektir. 

lKG OP uygulamasında uluslar arası kuruluş lara işbirliği öngörülmektedir. Program altında 
ihale ve hibe sözleşmelerine katıltın uluslar arası kuruluşlara açık olacaktJr. Yalnızca Finansal 
Tüzüğün ve Uygulama Kurallarının (Uygulama Kuralları Madde 168'e bakınız) ve PRAG'ın 
ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda, bir uluslar arası kuruluşa ihale çağrısı yapılınadan 
doğrudan hibe verilebilir. 

IPA Uygulama Uygulama Tüzüğü'nün 159. maddesi gereğince, İKG OP finansal mühendislik 
enstrümaniarına katkı içeren işlem lere i l işkin harcamaları finanse edebi lir. 

Bu tedbirde bireysel hibe sunulabilir. 



Hedef Gruplar: 

Bu öncelik, işgücü pi yasasına erişimi sınırlı olan özel itina gösterilmesi gereken kişi ler için sosyal 
içermenin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. ÖZel itina gösterilmesi gereken kişil er şu şekilde 
tanımlanabilir: 

Ayrıca; 

Özürlüler 
Gecekondu bölgelerinde yaşayan l ar da dahil olmak üzere yoksul olan veya yoksulluk 
riski ile karşı karşıya olan kişi ler, 

Yerinden olmuş kiş i ler (IDP) 
Eski hUkuınlüler, eski tutuklular, hUk(imlüler ve tutuklular 
Roman vatandaşlar 

Çalışan çocuk lar ve ebeveyn leri 
Yoksunluk riskinde olan çocuklar ve 2. 1.1.3.3.6. bölümde belirtilen şekilde 

korunmaya muhtaç çocuklar 
Özel itina gösterilmesi gereken diğer kişi ler (uyuşturucu bağımlılan, aile içi şiddete maruz 
kalan kadınlar, sığınma evlerinde kalan insanlar, çocuğlmu yalnız büyüten ebeveynler, 
evsizler, mevsimlik tarım işçi leri, yaşlılar, "seyahat edenler", vs. ) 
İş yerindeki işçi ve işverenler 

• İlgili kamu kurumlarınııı, ilgili STK' ların ve yerel yönetimlerin çalışanları 

Bu ana öncelik ekseni ile ilgili olan kurumlar: 
o Çal ı şına ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

• İçişleri Bakan lığı 
• Adalet Bakan lı ğı 
• Sosyal Güvenlik Kurumu 
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) 
• TUlK 
• Ai le ve Sosyal Politikalar Bakan lığı 

• Sağlık Bakanlığı 

• Bireyler/Gerçek kişiler 

• Gençlik ve Spor Bakanlığı 
• Türkiye Belediyeler Birl iği 

• Toplu Konut İdaresi Başkanlığ ı (TOK.i) 
• KOSGEB 
• Sosyal ortaklar 
• STK' lar 
• Yerel makamlar 1 belediyeler - valilikler 
• Kalkınma Ajansları 

• KOBİ ' ler ve özel sektör 
• Üniversiteler 
• Diğer ilgili kurııluşlar 

Tedbirler: 

1. Özel itina gösterilmesi gereken kişileri n istihdam edi lebilirliğinin artırı l mas ı , işgücü piyasasına 
erişimlerinin kolaylaştırılnıaısı ve işgücü piyasasına giri şlerinin ötüinde yer alan engellerin ortadan 
ka ldırı lması. 



Bu tedbirin amacı, özel itina gösterilmesi gereken kişilere daha etkin ve özel AİPP'ler ve 
sosyal konıma hizmetleri sağlayarak, bu kişilerin mevcut hizmetlere ilişkin farkındalık 

düzeyini arttırarak ve istilıdaına erişi mlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırarak özel itina 
gösterilmesi gereken kişi ler için işgücü piyasasında içermenin teşv ik edilmesidir. 

2. Özellikle özel itina gösterilmesi gereken kişilerin işgücü piyasasına dillıil olmalarının 
kolaylaştırılması amacıyla işgücü piyasası ve sosyal konuna alanlarındaki kurumlar ve mekanizmalar 
arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyon sağl amnası. 

Bu tedbirin amacı, kamu hizmetlerini sunanların istihdamla ilgili hizmetlerinde kurumsal 
kapasitelerinin ve mevcut mekanizma ların işleyişini n geliştirilmesi, bunlar arasında daha iyi 
koordinasyonuıı sağlanınası ve merkezi ve bölgeseliyerel makamlar arasmda daha iyi bir 
bağlantı kurulmasını sağlamaktır. 

Teslim Şartları: 

• Proje ve iKO OP'n iın stratejik amaçları arasındaki ilişkinin açık bir biçimde ortaya konması 
• Projeyi sunanların gerekli yetkinliğe sahip olduklarını ortaya koymaları 
• Çıktıların ölçülmesi ve ulaşı labi lir hedeflerin açıklanması 

• Eş finansmanı da içeren usulüne uygun taslak biiıçenin hazırlanmış alınası 
• Yatay konuların nasıl dikkate alındığının ortaya konması 

• Faaliyetler ve hedef gruplara yönelik sosyal içerme arasındaki bağlantının ortaya konması 
• Aktivitelerin, İKO OP düzeyindeki göstergelere erişim bakımından katkısının gösterilmesi 

Hedefler ve göstergeler: 

• Rehabiliıasyon, daııışmanlık ve rehberlik bizıııetlerinden yararlanan ya da yönlendiri len 
özüri ii leri n sayıs ı 

• Özürlü! ere karşı ön yargıları ve kalıpları kınnaya yönel ik atılan adımların sayısı 
• Özürlüleri/Özel itina gösterilmesi gereken kişileri kamu hizınetlerindeu faydalanınaları 

konusunda bilgi lendirme aktivitelerinin sayısı 

• Tedbir altında sunulan hizmetleri takiben işgücü piyasasma katılan özürlüleriıılözel itina 
gösterilmesi gereken kişilerin sayısı 

• Hizmetlerden yararlanı p kendi işini kuran insanların sayısı 

• Özürliilerle ilgili hizmetlere yönelik eğitimiere katılan sosyal konıma kurumları ile ilgili diğer 
kurum personelinin sayısı 

• Geliştirilen ortak izleme ve analiz sistemlerinin sayısı 
• Merkezi veri tabanına, izleme ve ana liz sistemlerine kayıtlı özel itina gösteri lmesi gereken 

kişilerin sayısı 

• Hizmetlere erişim sağlayan, merkezi veri tabanına, izleme ve analiz sistemlerine kayıtlı özel 
itina gösterilmesi ge.reken kişi lerin sayısı 

AB katkısının kaynağı 
Önceliğin Gösterge Bütçesi 
Operasyonel Program içinde önceliğin payı 

Maksimum JllA Katkı oranı 

: IPA 
: l l 1.043.621 € (2007- 2013) 
:%20 
: %85 



TEDBIR4.1: 

Özel itina gösterilmesi gereken kişi l erin istihdam edilebilirliğinin artınlroası. işgücü piyasasına 
erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasası na girişlerin i n önünde yer alan engellerin ortadan 
kald ırı lması 

Ö1.el amaçlar: 

• Özel itina gösterilmesi gere ken kişilerin istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılınası 
• Özel itina gösterilmesi gereken kişilerin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılınası 
• Özel itina gösterilmesi gereken k işilerin işgücü piyasasına girişlerin in önünde yer alan 

engellerin ortadan kaldırılması 

Dayanak: 

Özel itina gösterilmesi gereken kişilerin genel işsizlik oranından daha yüksek bir işsizlik oranıııa sahip 
ol malarının temel nedeni bu kiş ilerin genellikle gerekli becerilere sahip olmaması ve dolayısıyla da 
işgücil piyasasından dışlanmalarıdır. Türkiye'de özel itina gösterilmesi gereken kişiler işgllcil 
piyasasına erişimde diğer nedenlerin yanı sıra mevcut hizmetlere ilişkin bilgi eksikl iği, bu kişilere 
yönelik öııyargılar ve kamu lıizıııerleriıı in etkin olmaması nedeniyle de güçlüklerle karşılaşıuaktadırlar. 
Bu dunım aynı zamanda özel itina gösterilmesi gereken kiş i lerin uzun dönem işsiz kalmalarına da yol 
açmaktadır. 

Bu redbir ile özel itina gösterilmesi gereken kişilerin becerilerinin aktif işgücü piyasası programları ve 
özel rehabilitasyon programları ile geliştirilmesi, bu hizmetlerden nasıl faydalanacaklarına ve haklarını 

nasıl talep edeceklerine yönel ik olarak biliııçleııdiri lnıeleri, bu kişilere yönelik öııyargılarla mücadele 
edilmesi ve bu kişilerin istihdamlarının teşvik edilmesini amaçlayan faaliyetler aracılığıyla bu kişilerin 
istihdam ve i şgüeline katılım onınları ile işgücü piyasasına erişimleri arttırılacak; bu kişi lerin işgüeli 

pi yasas ına gi rişlerinin önünde bulunan engeller kaldırılacaktır. 

Tüm faaliyetler işgücü piyasası ile baglantılandırılacaktır. Hedef grupların kapsaımııda yer alan ve 
hizmetlerden yararlanacak olan tüm kişiler kamu istihdanı hizmetleri veritabanına kaydedilecektir. 

Ai leler, yerel otoriteler, eğitim personeli, sağlık personeli, kanıu kurumları, STK'lar ve diğer aktörler 
ile irtibata geçilecek ve gerektiğinde aktivitelere dahil edilecektir. 

Hizmetlerin birbirini tamam ladığı sistematik bir yaklaşım oluşturulacaktır. Sistem; özel itina 
gösterilmesi gereken kişilerin karşılaştığı sonııılarııı belirlenmesi, sağlık, bakıcılık ve rehabilitasyon 
hizmetleri, eğitim, istihdam, işe yerleştinne hizmetleri ve izleme gibi adLınların hepsini içerecektir. 

iK OOP uygulamasında uluslar arası kuruluşlara işbirliği öngörülmektedir. Progranı altında 
ihale ve hibe sözl eşmelerine katılını uluslar arası kuru luşlara aç ık ol acaktır. Yalnızca Finansal 
Tüzüğün ve Uygulama Kurallarının (Uygulama Kuralları Madde 168'e bakınız) ve PRAG'ın 
ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda, bir uluslar arası kuruluşa ihale çağrısı yapılınadan 

doğrudan hibe verilebil ir. 

!PA Uygulama Uygulama Tüzüğü'nün 159. maddesi gereğince, İKG OP finansal mühendislik 
enstrümaniarına katkı içeren işlemlere ilişkin harcamalan !inanse edebilir. 

Bu tedbirde bireysel hibe sunulabilir. 



Oesteklenecek faaliyetler: 

Finanse edilebilecek faaliyetler şunla rdır: 

Bu tedbir altında yürütülen operasyonlara yol göstermesi için haritalama çalışmaları da dahil 
olmak üzere, özel itina gösterilmesi gereken kişiler üzerine nice! ve nitel araştırma yapılınası 

Özel itina gösterilmesi gereken kişilerin işgücü piyasasuıa entegrasyonunu art ıracak aktivite 
ve imkanların uygulanınası 

Özel itina gösterilmesi gereken tüm kişilerin istihdam edilebil irliğin in artınimasını amaçlayan 
AiPP' Ier ve mesleki eğitimler 

İşgücü piyasasına erişimlerinin ko l aylaştırılması amacıyla özel itina gösterilmesi gereken 
kişilere yönelik rehabilitasyon programları 
Özel itina gösterilmesi gereken kişilere yönelik önyargı ların ve aynıncılığın ortadan 
kaldırılmasını amaçlayan farkındalık arttıncı faaliyetler. 
Özel itina gösterilmesi gereken kişi lerin istihdam ve sosyal koruma alanlarındak i kamu 
hizmetlerine erişim konulannda bilgileııdirilmelerini amaçlayan farkındalık ve bilinç arttıncı 
faaliyetler. 
Özel itina gösterilmesi gereken kişiler için kişiye özel rehberlik ve danışmanlık ve uygun iş 
bulma hizmetleri. 
Özel itina gösterilmesi gereken kişiler için, istihdaına yönelik sınırlı çevrimiçi (online) eğitimi 
Özellikle "gecekondu" bölgeleri nde, özel itina gösteri lmesi gereken kişileri n istihdam ve 
işgücü piyasas ına entegrasyonuna katkıda bulunacak eğitim merkezleri rı in kurul ması 

Bölgesel ve merkezi kuruluş larda çalışan personelin, özel itina gösterilmesi gereken kişilerin 
özellikle de işgücü piyasasuıdaki özel ihtiyaçlarola yönelik eğitilmesi 
Girişimci liğe yönelik aktivitelerinin desteklenmesi 

Seçim kriterleri: 

Sosyal dışlanma riski altında bulunanlara yeni işler yaratı l mas ı veya sosyal dışlanmaya maruz 
ka lmış kiş ilerin elde tutulması için projeler ve gereksinimler arasındaki bağlantın ın açı k bir 
biçiınde ortaya konması. 
Farklı gnıplann sosyal bütiinleşınesi ve bu gruplara eşit fırsatlar sağlanınası için projeler ve 
gereksinimler arasındaki bağl antının aç ı k bir biçimde ortaya konması. 

Nihai faydalanıcılar: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Milli Eği tim Bakanltğı 

İçişleri Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Sağlık Bakan lığı 

Gençl ik ve Spor Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
İŞ KUR 
Aile ve Sosyal Politi.kalar Bakanlığı 
Sosyal ortaklar 
Kalkınına Ajansları 

KOBi' ler ve özel seltör 
Bireyler/Gerçek kişiler 
Üniversiteler 
İlgi li siv il toplum kuruluşları 
Diğer ilgili kuruluşlar 



Hedef gruplar: 

• Özürllller, 
• Gecekondu bölgelerinde yaşayanlar da dahil olmak üzere yoksul olan veya yoksulluk riski ile 

karşı karş ıya olan kiş.iler, 

• Eski hükümlüler, eski nıtuklular, hükümlüler ve tutuklular 
• Yerinden Olmuş Kişi ler (IDP) 
• Çalışan çocuklar ve ai le leri 
• İşverenler ve işyerindeki diğer çalışanlar 
• Romenler Yoksunluk riskinde olan ve korunmaya muhtaç çocuklar 
• Katılun ları uygun olan diğer özel itina gösteri lmesi gereken kişiler (örneğin, madde 

bağım lı ları, aile şiddet mağduru kadın lar, sığınma evlerinde kalan kişiler, çocuklarına yaln ız 

başına bakan ebeveynler, evsizler, mevsimsel tarım i şç ileri ve çocukları, yaşlılar, "gezginler", 
vs.) 

İzleme Göstergeleri 
Toplam harcama 
AB Finansmanı 
Maksimum IPA Katkı oranı 

Gösterge 
Gösterge 

Tipi 

Rehabilitasyon, 
danışmanlık ve 
rehberlik 

Çıktı 
hizmetlerinden 
yararlanan ya da 
yönlendirilen 
özürlüterin sayısı 

Özürllilere karşı 

önyargı ları ve 
kalıpları kınnaya 

yönelik atılan 

adımların sayısı 

ÖZürlüleri/Özel 
itina gösterilmesi 
gereken kişileri 

kanı u 
hizmetlerinden 

Çıktı fayda lanmaları 
konusLında 

bilgilendirme 
aktivitelerinin 
sayısı 

: 79.043.621€ (2007-2013) 
: 67.187 .077€ (2007-20 13) 
:%85 

Başlangıç 
Gerçekleşen 

Değeri 

(2006) 
(2012) 

- -

- -

-

İKG OP Hedefi Doğrulama 

(2017) Kaynağı 

30000 
MIS 

50 MIS 

60 MTS 



Tedbir altında 
sunulan hizmetleri 
takiben işgücü 
piyasasına katı lan - MIS 
özürlfıleriıılöıel - 10000 
itina gösteri lmesi 

Sonuç 
gereken kişilerin 
sayısı 

Bu tedbir a ltındaki 
hizmetlerden 
yararlaıııp kendi 50 MIS 
işini ktuan - -
insanların sayısı 

TEOBi.R4.2: 

Özellikle özel itina gösterilmesi gereken kişilerin işgücü piyasasına dahil olmalarının kolaylaştırılması 
amacıyla işgücü piyasası ve sosyal koruma alanlarındaki kurumlar ve mekanizmalar arasıoda daha iyi 
bir işleyiş ve koordinasyon sağl anması. 

Özel amaçlar: 

• Özel itina gösterilmesi gereken kişilere kamu hizmeti sunanların istihdamla ilgili 
hizmetlerinde kurumsal kapasitesinin ve mevcut mekanizmaların işleyişinin geliştirilmesi, 

Sivil toplum kuruluşları ile işbirl iği içeris inde, merkezi ve bölgesel/yerel makanılar da dahil 
olmak üzere özel itina gösteri lmesi gereken kişilere kamu hizmeti sunanlar arasında istihdam la 
ilgi li hizmetlerinde daha iyi koordinasyon sağlanması. 

Dayanak: 

Özel itina gösterilmesi gereken kişilere yönelik hizmetler ve kurumlar bu kişilerin ihtiyaçlarına, ulll'!a l 
ve yerelfbölgesel düzeydeki ihtiyaçlara göre çeşitli lik göstermektedir. Bu kişilere yönelik hizmetler ve 
politikalar çoğunlukla ulusal ve yerel düzeyde teşkilatianmış olan çeşitli kurumlarca uygulanan farklı 
mevzuatlarla düzenlenmiştir. 

Hizmet sunanlar açısından genel sorunlar, hizmetlerin kapsamının sın ırlı olması, pol itika oluşturma 
kapasitelerinin yeterli olmaması ve çoğun lukla ayn ı ö7.el itina gösteri lmesi gereken kişiler iç-in aynı 
hizmetleri sunan kunıııılar arasında koordinasyon eksik l iği bultınmasıdır. Diğer taraftan, hedef gruplar 
her kurumun kendi politikaları ve kurumlarını düzenleyen ilgili mevzuata göre farklı 
tanımlanmaktadır. Söz konusu hizmetlerden yararlanabilmek için ortak bir tanım ve ortak taraf.~ ız 
kriterler bulunmaması nedeniyle, uygulama aşamasında çeşi tli sorunlar ortaya çıkmaktadır. STK'lar 
özel itina gösterilmesi gereken kişilerin baklarını savunmak üzere aktif bir biçiınde çalışınalar 
yürütmekle birlikte; kurumsal kapasitelerinin nispeten zayıf kalmasına ve birbirleri arasıoda olduğu 
kadar diğer kamu kunımları ve özel kummlarla da işbirliğinin arımlmasına ihtiyaç duyulmasın a bağlı 
olarak yeterli katkıyı sağlayamamaktadırlar. Sonuç olarak, tüm bu sorunlar yetersiz hizmetlere ve 
kaynakların etkin kullaoılamaınasına yol açmaktadır. 

Açıklama: 

Bu tedbir, özellikle özel ıtı na gösterilmesi gereken k işi l eri n işgücü piyasasına dahi l olmaların ın 
ko laylaştırılması amacıyla işgücü piyasası ve sosyal koruma alanlarında faa liyet gösteren mevcut 



kurumlar ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş sağlanınası ve koordiııasyomın ge l iştirihnesini 
amaçlamaktadır. Sosyal konıma alanında faaliyet gösteren farklı kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil 
toplum kuruluşlarının ve yerel makamların mevcut politikaları ve uygulamaları uyarınca özel itina 
gösterilmesi gereken kişilere sunulan hizmetler ve tanımlar çeşitli lik göstermektedir. Özel itina 
gösterilmesi gereken k işilere yönel ik sosyal koruma ve istihdam hizmetleri oldukça geniş bir alanı 
kapsamaktadır ve bu durum öncelikle merkezi düzeyde, sonrasında da yerel düzeyde mevcut 
kurumlar, sivil toplum kunıl uşl arı ve yerel makamlar arasında daha iyi bir işleyen ve gel işti ri lmiş 

mekanizmalan gerd.iirmektedir. Ayrıca, daha iyi işleyen ve geliştirilmiş mekanizmalar daha etkin ve 
kal iteli hizmet sunumu, kaynaklann etkin ku11anımı ve daha geniş bir alanda daha çok kişiye hizmet 
sağlanması ile sonuçlanacaktır. 

Mevcut kurtunlar ve sivil toplum kuruluşlan araşıııdaki daha iyi işlet i len ve gelişti ri lmiş mekanizmalar 
kullanı lınası hizmetlerin kal ites inin artırılmasın ı, ortak veri tabanları kurulmas ını ve hizmetlerin 
etk inliği ve kalitesi için çapraz kontroller yapılınasın ı sağlayacak şekilde düzenli veri toplanmasını da 
gerektirmektedir. Bu mekanizmalar ayrıca hizmetlerin ve kaynakların kötüye kullanımının 
önlennıesiııi olduğu kadar daha nite likl i personel sağlanmasını da gerekli kılmaktadır. 

Çıktı ve sonuç göstergeleri yalnızca IPA öncelikleri kapsanıında düzeıı leııen faaliyetlere katılanlar 
temel alınarak ölçülecektir. 

Öncelik 1 ve Öncelik Il Bölgeleri, uygulanabi lir olduğu sürece tamamlayıcı bir yaklaşımla ele 
alınacaktır. İyi örnekler, sistemleri, yöntem ve araçlar diğer bölge ve iliere yayılacaktır. Kullanı lacak 
veriler ara dönem raporları ile yıllık izleme raporlarından takip edilecektir. 

İKG OP uygulamasında uluslar arası kuruluşlara işbirliği öngörülmektedir. Progranı altında 
ihale ve hibe sözleşmelerine katılım uluslar arası kuruluşlara açık olacaktır. Yalnızca finansal 
Tüzüğün ve Uygulama Kurallarının (Uygulama Kurallan Madde 168'e bakınız) ve PRAG'ın 
ilgil i maddelerinde belirtilen durumlarda, bir uluslar arası kuruluşa ihale ça&rrısı yap ılmadan 

doğrudan hibe verilebilir. 

TPA Uygulama Uygulama Tüzüğü'nün 159. maddesi gereğince, fKG OP finansal mühendislik 
enstrüınan la rıııa katkı içeren iş lemlere i lişkin harcaınaları finanse edebilir. 

Bu ıedb irde bireysel hibe sunulabil ir. 

Desteklenecek faaliyetler: 

Finanse edilebilecek faaliyetler şunlardır: 

İsti hdam ve sosyal koruma alanları ndaki kamu hizmetlerinin kalitel i bir biçimde sunumuna 
yönelik olarak personelin eğitilmesi 

İşgücü piyasası karşısında özel itina gösterilmesi gereken kişilerin durumu (sosyal güvenlik ve 
sağlık s iştemle.rine kayıtlı olunması, şosyal hizmetlerden yararlaıııp yararlanılmanıası, eğitim 

düzeyi, yaş, mesleki uitel ikler vs.) ile ilgi li olarak mevcut tüm veritabanianndan sağlanan bilgi 
akışının tek bir veritabanında birleştiri leceği merkezi/yerel düzeyde ortak veritabanının, 
izleme ve analiz sistemlerinin geliştirilmesi. (Bu ortak veri tabanı, çapraz kontroller 
yapılabilmesi, hizmetlerin ve kaynakların etkinliğin i n artırı lması ve kötüye kullaıııınları n 
önlenmesi amacıyla sivil toplum kurul uşları ve yerel makanı lar da dahil olmak üzere tüm ilgili 
kuruınlarca kullanılabilecektir). 

Ortak veritabamııııı oluşturulması, kullanılması ve uygu laomasına ilişkin personele eğitim 
verilmesi 
Kamu istihdam kurumları, sosyal koruma kurum ları, STK'Iar, sosyal ortaklar ve yerel idareler 
arasında merkezi ve yerel düzeyde ortaklıkların oluşturulması 



• Daha iyi i l işkiler kurulması ve özel itina gösteri lmesi gereken kişiler için kaliteli hizmetler 
sağlanması amacıyla personel eğitimi verilmesi 

• Özellikle "gecckondu" bölgelerinde yaşayan, özel itina gösterilmesi gereken kişilerin kamu 
hizmetlerine erişimini sağlamaya katkıda bulunacak gezici ekiplerinin kurul masına destek 
verilmesi 

• Kendilerine sağlanan hizmetler hakkında özel itina gösterilmesi gereken kişilere ve önyargılar 
ve kalıplar ile mücadele etmek için işvereniere yönelik farkındalık artırıcı aktiviteler. 
Uygulama ve izleme bazında hizmet sağlayıcıların kapasitelerinin artırılmas ı 

• Veri toplama ve istatiksel analiz konulannda çalışan personelin kapasitesinin geliştirilmesi 

Seçim kriterleri: 

• Sosyal koruma hizmetlerinin daha iyi işley işi için projeler ve ihtiyaçlar arasındaki bağlantının 

açık bir biçimde ortaya konması. 

• Kurulan mekanizmalar ile işgücü piyasası arasında nasıl bir bağlantı kurulacağının açık bir 
biçimde ortaya konması. 

Nihai faydalanıcılar: 

• Çalışma ve Sosyal Güvel ik Bakanlığı 
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakan lığı 

• Sosyal Güvenlik Kurumu 
• Gençlik ve Spor Bakanlığı 
• içişleri Bakanlığı 
• iŞKUR 
• İlgili sivil toplum kuruluşları 
• Yerel idareler 
• Sağlık Bakanlığı 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

• S osyal o rı ak lar 
• Kalkınma Ajansları 

• KOBi'ler ve özel sektör 
• Bireyler/Gerçek kişi ler 

• Diğer ilgili kuruluşlar 

Hedef gruplar: 

• İlgili kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel idareleri n personeli, vs. 
• Öncelik ekseni altında sıralanan özel itina gösterilmesi gereken kişiler 

İzleme Göstergeleri 
Toplam Harcama 
AB Finans ınanı 

Maksimum IPA Katkı Oranı 

: 32.000.000€ (2007 -20 13) 
: 27.200.000€ (2007-2013) 
: %85 



Gösterge Başlangıç Degeri Gerçekleşen 
İKG OP 

Doğrulama 
Gösterge Hedefi 

Tipi (2006) (2012) (201 7) 
Kaynağı 

Özürlüler le ilgili • (Anlamlı veriler . 3000 MIS 
hizmetlere yönelik bu lunmamaktadır. 

e~iıimlere katılan Veri ler tedbirin 
sosyal koruma uygulamasına 

kurumları ile ilgi li geçildiğinde 

di~er l:uruın toplanaca !.:tır.) 
personelinin sayısı 

ı 
Kurulan onak i1leme . . ı MIS 
ve analiz etme 
sisteminin sayısı 

Merkezi veritaban ı , 683.269 TBI3S ll . 3.000.000 Ml S 
izleme ve anal it. düzey öziirlii 
sistemine kayıtlı bölgelerdeki ss ı 
özOriOierin sayısı veritabanmda 

bulunan özürlü 
sayısı 

Çıktı 
16 1.097 
SYDGM 
projesinin veri 
ıabamııda buluııaıı 
özürlü sayısı 

20.626 
IBBS ll 
bölgelerinde yer 
alan Özürlüler 
Idaresi veri 
tabanında bulunan 
özürlü sayısı 

ı 

ı 

Merkezi vcriıabanı, ·(Veriler tedbirin . 2.500.000 tvns 
iLieme ı.e analiz uygulamasına 

Sonuç sistemi aracılıgıyla geçildiğinde 

hizmetlere erişen ı toplanacaktır) 
öıOriOierin savısı 

p.ı ÖNCELiK EKSENi 5: TEKNİK YARDIM! 

Amaç 

İKG OP'nin koordinasyonu, kontrolU ve uygulamasını geliştirmek, ilerideki programlama, izleme, 
değerlendimıe ve uygulama süreçlerinde OP Program Otoritesine ve ilgil i kurumlara destek olmak. 



Özel Amaçlar 

• İKG OP çerçevesinde dağıtılacak olan !PA 2007-2013 fonlarının etkili bir şekilde 
geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için merkezi 
düzeyde gerekli kapasitenin güçlendirilmesi ve Avrupa Sosyal Fonu(ASF) yapıları ve en iyi 
örnekler hakkında bilgi lendirınen iıı gel iştirilmesi, Ex -aııte kontrolsüz Merkezi Olmayan 
Uygulama Sistemi'ne (EDlS) daha kolay geçiş için destek sağlanması. 

Nihai taydalaıııcılamı hazınetme kapasitelerinin artırılması ve sosyal ortaklar dahil gelecek 
dönemde daha fazla sorumluluk yüklenecek paydaş ların idari kapasitelerinin artırılması. 
Türkiye'de IPA'nm hazırlanması ve etkili kullanımıyla ilgili olarak İ.KG OP bağlaınında bilgi 
ve farkında lığın artırılması. 

Dayanak 

IPA fonlarının etkin kullanımı hem merkezi hem yerel düzeyde idari kapasitenin güçlendirilmesini 
gerektirmektedir. IPA için üç kapasite gel işti rme aşamas ı vardı r: 

İlk olarak, Program Otorite leri, IP A fonlıırınııı daha iyi kullanılmasıııı sağlayacak iyi yönetim, kalifiye 
insan kaynakları, teknik a ltyapı ve donanıını içeren güçlü bir idari kapasiteye sahip olmalıdırlar. 
Ayrıca, OP Yönetim Otoritesin in, kendi kendini tek başına doğru bir şeki lde yönetebi lme kapasitesine 
sahip olana kadar, bağımsız bir otorite ıarafından sağlanacak bir danışmanlığa ihti yacı vardır. ikinci 
olarak, !PA surecinde daha fazla sorumluluk alması muhtemel temel paydaşlar kendi yapılarını ve 
insan kaynaklarını gelecekteki ihtiyaçları ile uyumlaştırabilmeli ler. Son olarak, sağlıklı proje 
üreti lebilıııes i için nihai faydal anıc ı ların hazıııetıııe kapasitelerinin artırı lmas ı gerekmektedir. 

Ayrıca, yapılacak işlerde k.amu bi liııci oluşturulması için 2007-2013 programlama sürecinin tüm 
aşamalarının tanıtılması oldukça önemlidir. Bu aynı zamanda kamu kesiminde yatay konuların 
öneminiıı artması açısından da kullanışlı bir araçtır. 

Açıklama 

Teknik yardon aracı , programdan ınaksiıııunı düzeyde fayda sağlanınası için etkili uygulama 
düzenlemeleri kurulması yoluyla OP 'niıı uygulanmasını destekleyecektir. Programın etkili yönetinıi ve 
idaresinin sağlanmas ı için bu öncelik altındaki faaliyetler; kapasite artırma, kolay l aştırma, ağ 
geliştirme, izleme komitesine yardımcı olma, proje başvunılarınııı değerlendirilmesi, tavsiye ve rehber 
kuralları, uzmanların eğilimi, izleme, görilnürlük ve !.anıtım, değerlendiıme, stratej i ve yı llık raporların 
hazırlanması, ortaklık kurulması, araştırmalar, çalışma lar ve faaliyetlerin yayılması konularını 
içermektedir. 

Bu öncelik, uygulama sürecinde yer alacak ilgili kurum ve kuruluşların üyelerine bilgi ve eğitim 
sağlayarak yatay ilkelerin uygulanmasım destekleyecektir. Kadın ve erkek arasmda eşit fırsatla r 

sağlanmasına yönelik İzleme, yatay bir öncelik olarak, rehber ve göstergeler gel i ştiri lmesi, araştırma 
ve çalışmalar ve bi lgi faaliyetlerini gerektirecektir. 

Proje yürürucüleriııin (STK'lar da dahil) kapasitelerinin artırılması ve istihdam, eğitim, yoksullukla 
mücadele ve sosyal içeone alanlarındaki ilgi li ulusal ve yerel aktörler arasında ortaklık kuran 
aktivite ler de desteklenecek-tir. Teknik yardım ayrıca, değerlendirme faaliyetleri ve çalışınaların ve 
analizierin hazırlanması faaliyetlerini de içerir. 

Tedbirler 
Tedbir 1: Yönetim, Uygulama, izleme, Kontrol, Değerlendirme ve Yayma faaliyetlerin in 
desteklenmesi 
Tedbir 2: Nihai fayd alaıııcıların hazıııetıne kapasitelerinin geliştirilmesi için destek 



• Tedbir 3: Bilgi ve yayını faaliyetlerinin desteklenmesi 

Öncelikierin Belirlen m esi 
Bu öncelik; eğitim, danışma ve uzmanlık, teknik donanım, program otoriteleri ve ana paydaşların 

bilgisayar donanımlarının kurulmasına yönelik desteklere, başvuruların seçimi ve değerlendirilmesi 
için uzman desteğine, programın izlenınesi faaliyetleri ve izleme ve proje seçim komitelerini finanse 
etme, bilgi, yayını ve teşvik faaliyetlerinin fınansınanı ve izleme ve değerlendirme faaliyetleri için 
uzman desteğin e verilecektir. 

Topluluk Katlosın ın Kaynağı 

Önceliğin Gösterge Bütçesi 
Operasyonel Program İçinde Bu Önceliği n Payı 
I PA'nın Maksimum Katkı Oranı 

Tedbir 1: 

:!PA 
: 32.604.017 € (2007-2013) 
:5.8% 
:%85 

Programlama, Yönetim, Uygulama, izleme, Kontrol, Değerlendirme ve Yayım Faaliyetlerinin 
desteklenmesi 

Özel Amaçlar 

Bu tedbirin temel amacı lPA sürecinin farklı aşamalarında Program Otoritesinin ihtiyaçlarına cevap 
vermek ve ilgi li merkezi ve yerel ortaklann kapasitelerini artımıaktır. 

Dayanak 

TP A fonlarının uygulanması, yönetimi, izlenmesi, değerlendiri l mesi ve kontrolünde büyük çapta ve 
profesyonel bir idari çerçeve gerektinnekıedir. Bu, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

(ÇSGB) içindeki iKG OP Program Otoritesine lıenı de iKG OP uyı,ıulaıııas ıııda yer alacak kurumlara 
yöneliktir. 

ÇSGB, bem insan kaynakları bem de teknik bilgi bakımından sadece tüm ı;üreci yönetebilmesi için 
değil aynı zamanda yeni bağımsız fınans i lıale biriminin oluşturulması için güçlü bir kapasiteye sahip 
olmalıdır. Çünkü her OP Program Otoritesi lPA fonlarıoın daha iyi yönetilmesi için belli bir geçiş 
döneminden soııra kendi f inansal ve ihale Birimlerine sahip olacaklardır. 

Aynca, Türkiye'nin AB'ye ilye olmasının ardından kullanacağı Avrupa Sosyal Fonları (ASF) için 
bilgi toplayıcı ve inisiyatif alıcı yaklaşıma ihtiyacı vardır. Ancak, IPA'dan ASF'ye geçişle ilgili 
faa liyetler IPA 1 bileşeni altındaki faa liyetlerle çakışnıamalıdır. Bu, IPA Uygulama Tüzüğünün 28. 
Maddesinde belirtilen faaliyeıleri yürüten Yönetim Otoritesini tam olarak deneyim sahibi yapmak için 
destek verilmesini de içerir. lV. Bileşenin uygulamasında yer alan kurtunlara sağlanacak diğer yardım 
ve kapasite geliştirme destekleri, mevzuatla bağlantılı ve Katıinn Ortaklığı Önceliklerini- karşılanıası 
kaydıyla, ı. Bileşen altında finanse edilecektir. 

Açıklama 

Bu ıedbir çerçevesinde yüırütülecek olan ilgili tilaliyetlerde 5 başlık olac.ak; proje seçımı ve 
değerlendirme, progranılama ve yönetim, izleme-değerlendirme ve kontrol, BİT-YBS'nin kurulması 
ve sürdürülmesi ve akreditasyon süreci ve Ex-ante kontrollü Merkezi Olmayan Uygulama 
Sisteminden, Ex-ante kontrolsüz Merkezi Olmayan Uygulama Sistemine geçişe yardı m. 



Uygun Faaliyetler 
11- Proje Seçimi ve Değerlendirme 
• Proje seçim kriterlerinin geliştirilmesi için uzman desteği 

İzleme/Proje Değerlendirme Komitesi üyelerine eğitim verilerek proje seçimi ve 
değerlendinDe sürecine destek olmak 
Progranı altındaki eş:-fınansman projelerinin seçimi ve değerlendirilmesiyle ilgili harcamaların 
finansınanı 

• Proje seçim rehberinin, kontrol ve seçim şablonunun hazırl anınas ı ve değerlendirici leri n 
eğitilmesi, hali hazırda var olan materyalierin geliştirilmesinde destek 
Operasyon çağrısı ve teklif çağrısı dökümanlarının hazırlanmasında destek. 

h Programlama ve Yönetim 
• Proje yönetim kapasitesinin ge l işt irilmesi için merkezi, bölgesel ve yerel düıeylerde destek 

sağlanınası 

Tüm ilgili laırumlar ve sosyal taraflan kapsayan anket de dahil eğitim ihtiyaçlan analizlerinin 
yürütülmesi 

• Yorumlama ve çeviri faaliyetleri-iKGOP'nin uygulanmasında yer alan ortaklarla doğnı bir 
i lişkinin sağlanması için sözü edilen tüm faaliyetler, iKG OP tarafından finanse edilecek 
yorumlama ve çeviri faaliyetleri de teknik yardım aracıyla desteklenecektir. 
İlgili paydaşlarm koordinasyonu için farkındalık arttırıcı faaliyetler ve network faaliyetlerinin 
desteklenmesi 
Merkezi düzeydeki ilgili kuruıniann uzman ve personelinin: programlama ve yönetim, ihale 
ve sözleşme konuları nda eğitilmesinin desteklenmesi 

• Mevcut programlama döneminde çıkarılan derslerin yeni progranılama dönemlerine yol 
göstermes ine ilişk in bir strateji hazırlanınası ve bunun Öncelik I Bölgelerinden ulusal düzeye 
yayılması 

/lo izleme. Değerlendirme ve Kontrol 

İzleme ve degeriendinDe göstergelerinin "iyil eştirilmesi için destek" ve "geliştirilmesi için 
eğitim" sağlanması 

Program altındaki eş-finansman projelerinin izlenmesiyle ilgili barcamalar 
Çeviri ve yorum ınaliyeıleri de dahil programın İzl eme Komitesinin toplantı ları (gerekli 
görOldUğUnde alt komiteler ve çalışma grupları) için yapı lacak harcamalar. Bu harcamalar 
uzmanlar ve diğer katılımcıların masranarını da içerebi l ir. 

• İKG OP 'ııin uygulanmasıyla ilgi li değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 
Denetim yapılması, ırasgele denetiınlcr, izleme ziyaretleri 

• İzleme rehberlerinin hazırlanması 

11- BiT-YBS Kurulması ve Sürdürülmesi 
İKG QP Yönetim Otoritesi için daha önce kumimuş YBS'yi geliştirmeye yönelik YBS'nin 
kuru l ması, geliştirilmes i ve sürdürülmesi. YBS, farklı yönetim otoritelerinin ve Stratej ik 
Koordinatör olarak Kalkınma Bakanlığı'nın YBS'si ile koordine edilmeli ve tamamlayıcı 
olmalıdır. 

Yönetim, izleme ve değerlendi rme için bilgisayar sistemlerinin kurul ması 

İKG OP'nin kendine özgo özelliklerini dikkate alarak bilgisayarlı izleme sisteminin kurulması 
ve güncelleştirilmesi; 

• YBS 'nin kullanuııına yönelik merkezi ve yerel düzeyde eğitimler verilmesi 
BİT-YBS'nin güvenliğinin sağlanması için teknik destek ve donanım sağlanınası 

/lo Akreditasyon Süreci ve Ön (Ex-ante) kontrollü Merkezi Olmayan Uygulama Sisteminden Ön 
(Ex-ante} kontrolsüz Merkezi Olmayan YapılarunayaGecis icin Yardım 



Akreditasyon süreci için gerekli doliimanların hazırlanınasına destek 
• Progranı Otoritesi personeline IPA hakkında eğitim veri lmesi 
• TPA yapısının değerlendi ri lmesi ve Ex-ante kontrolsüz Merkezi Olmayan Uygulama Sistemine 

geçiş için lPA yapılarının ve fark analizlerinin değerlendirilmesi. 

İzleme Göstergeleri 

Toplanı Kamu Harcanıası 
AB Katkısı 
Maksimum II>A Katkı Oranı 

Gösterge 
Tipi Gösterge 

lP A bilgisi ve 
uygulanınas ına 

ilişkin 

Prograrn 
Otoritesi 
personeli için 
gereken 
eğitimlerio 

asgari sayıs ı 

!PA ve ASf 
konusunda 
Program 
Otoritesi 
personelinin 
bilgisini 

-(") artırınaya 
~ yönelik ~ 

verilecek 
eğitimierin 
asgari sayısı 

Değerlendione 
faal iyetlerinin 
asgari say ısı 

Anal izler, 
çalışmalar, 

strateji 
belgeleri, 
uygn1aına 

rehberleri vb. 
gibi 
hazırlanmış 

belgelerin 
asgari sayıs ı. 

Başlangıç 
D~ğeri 
(2006) 

-

-

-

-

:17.641.661 € (2007-2013) 
:14.995.410 € (2007-2013) 
:% 85 

Gerçekleşen 
İKGOP 
Hedefi Doğrulama Kaynağı 

(20 12) (201 7) 

20 500 rvus 

7 20 MIS 

ı 3 MIS 

19 24 MIS 



Tedbir 2: 

Nihai Faydalanıcı ların Hazmetme Kapasite lerinin Geliştirilmesine Destek 

Özel Amaçlar 

Bu tedbirin temel amacı İKG OP kapsaınında somut proje örneklerinin geliştiri l mesi için nihai 
faydalanıcıların hazmetme kapasitelerini iyileştirrnektir. 

Dayanak 

Yerel düzeylerde gerekli bitgi eksikl iği ve buna bağlı olarak somut proje örneklerinin yok luğu !PA 
fonlarından yararlanmada karşılaşılan temel sorundur. 

Ayrıca, yerel düzeylerde proje dokünıanlarının, proje uygulama ve yönetiminin geliştirilmesi için 
eğitim ve desteğe ihtiyaç vard ır. 

Açıklama 

Bu tedbir altındaki ana faaliyet türleri yukarıda bahsedilen amaçlar için gerekli uzmanlık, eğitim ve 
danışmanlık hizmetinin sağlanmasını kapsar. 

U)•gun Faaliyetler 
• Kapasite gel iştinn e ve proje üretme faaliyetleri ( eğitinıler, çalıştay lar, en iyi uygulama 

örnekleri v.b) ve iKG OP 2012-2013 öncelikleri ve gelecek programlama dönemi için proje 
örneklerinin geliştirilmesi. 

• Proje geliştirme kapas itesinin iyile~tiri lmesi için sosyal ortaklar dahil ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeylerdeki ilgili kurumların uzman ve personellerine eğitim ve destek sağlanması. 

• Proje dokümanlarına ilişkin yatay konuların (cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir gelişme, çevre 
vb.) entegrasyonunun sağlamak için eğitim ve destek verilmesi. 

• Projeler için tamamlayıcı dokümanların h azırlanmasına yönelik eğitim ler 

• İhale, sözleşme ve sözleşme yönetimi, hibe program ları, PRAG kuralları konularında bölgesel 
ve yerel düzeylerde ilgili kurumların uzman ve personellerinin eğitilmesi 

• İKG OP altındaki proje uygulamasma ilişkin sürdürülebilir yapıların kurulması konusunda 
ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde ilgi li kurum ve kuruluşlar için eğitim ve destek 
sağlanması 

izleme Göstergeleri 

Toplanı Kamu Harcaması 

AB Katkısı 
Maksimum IPA Katkı Oranı 

: 7.654.236€ (2007-2013) 
: 6.506.100€ (2007-2013) 
:%85 



Gösterge 
Başlangıç 

Gerçekleşen 
l.KGOP 

Gösterge Değeri Hedefi Doğrulama Kaynağı 
Tipi 

1 (2006) 
(2012) 

(2017) 
64 

Kapasite 
(46 adet 
eğitim, 9 

geliştinne 
adet çalışıay, 

faaliyetlerinin 
8 adet 

Çıktı sayısı -
istişare 

130 Ml S 
( eğitiuıler, 
çalışıaylar 

toplantısı , ı 

adet 
vb.) 

koordinasyon 
toplantısıl 

-• "Gerçekleşen (2012)" altında yer alan rakamlar 5.2 - ).3 Tedbırlerı kapsamında uygulanan Teknık Yardım 
Projesinin sonuç ve çıknlarını esas almaktadır. 

TEDBİR 3: 

Bilgilendirıne ve yayun faaliyetleri 

Örel Amaçlar 

Bu tedbirin amacı, IPA Uygulama Tüzüğünün İKG OP'nin teşviki, uygulanınası ve İKG OP'den 
destek al nıaya i l i şk in bilgi lendirme faaliyetleri ile ilgi li 62. Maddesinden kaynaklanan kuralların 

uygulanmasına destek olmaktır. 

Dayanak 

İKG OP adı al tında verilen yardımlar konusunda kamuoyu farkındalığını arttınnak için program 
bakkındaki bilgiler tüm ilgili taratıara iletilroeli ve Program Otoritesi taraitndan etkili bilgi iletişim 
kanal l arı kurulmalıdı r. 

Açıklama 

Bu redbir altında; İKG OP'nin tarafları, potansiyel ve nihai faydalanıcıları; İKG OP tarafından 
sunulacak yardımiann içeriği, seçim kriterleri ve yardımın uygunluk kriterleri bak.kıı:ıda, bilgi lendirme 
faa liyetleri (konferanslar, seminer, fuarlar, sergi vb.), yayınlar (broşUrler, raporlar, gazeteler vb.), 
elektronik araçlar (web-siteleri, veritabaıılan, bilgisayarlı dijital medya sistemleri vb), görsel-işitsel 

sistemler ve gelecek dönemler için bir iletişim planı hazırlanınası yoluyla bilgilendirilecektir. 

Uygun Faaliyetler 
Potansiyel faydalanıcı lar için !KG OP web-sitesi ve veritabanı oluştunılması 
Genel kamuoyu, potansiyel ve nibai faydalanıcılar için bi lgilendirme materyalleri, broşürler, 
raporlar, gazeteler ve proje örnekleri, özellikle en iyi örneklerin hazırlanması ve yayımlanması 
Konferans, seminer, fuar ve sergi gibi etkinliklerin organizasyonu 
Yatay konulara ilişkin (cinsiyet eşitliği, sürdürillebilir kalkınma ve çevresel ve tarihsel korwna 
gibi) etkinlikterin organizasyonu 
Bölgesel ve yerel otorite ler, diğer yetkili kamu otoriteleri, ticari organizasyonlar, iş çevreleri, 
ekonomik ve sosyal ortaklar, STK'lar ve poı.ansiyel faydalanıcılara yönelik özel bilgi leııdinne 
etkinlikleri 
Bilgilendinne ve yayım için gereken bilgisayarlı medya sistemleri ve görsel-işitsel araçların 

kurulması 

İletişim planı hazırlanması için destek 
İKG OP programının çıktılannın ulusal düzeyde yaygınlaştırıl masına yönelik faaliyetler 



lzlcnı c Göstergeleri 
Toplıını Kamu Harcanıası 
AB Katkısı 
\'Jaksimum [PA Katkı Oranı 

Başlangıç 

: 7.308. 120€(2007-2013) 
:6.21 1.900 € (2007-20 13) 
:%85 

IKGOP Gösterge Gerçekleşen Gösterge Değeri Hedefi Doğrula ınıı Kaynağı Tipi (2012) (2006) (201 7) 
8 

Bilgilendirme 
(3 odak etkinliklerinin 
grubu Sektörel Yıllık Raporlar, 

Çıktı 
sayısı - toplantısı, 2 90 MIS, teknik destek projes in in (seminerler, 

konferans, 1 raporları çalıştayl ar 
resim vb.) 
yarışınası ve 
sergisi) .. ' . • "Gerçekleşen (20 12) alhnda yer alan rakamlar 5.2- 5.~ l ed bırlerı kapsaınında uygulanan Teknik Yardım 

!'rojesinin sonuç ve çıktıları nı esas almaktadır. 

3.3 YATAY KONULAR 

OP uygulaması, Türkiye için MlPD do~rultusunda, 2007-2013 dönemindeki !PA desıeğiniıı temel 
yatay ilkelerinin yerine getiri lmesine katkı sağlayacaktır. Bunlar: 

Cinsiyet Eşitliği-Yapısal yard ım adı altında finanse edilen tüm politika ve uygularnaların 
zorunlu bir bölümüdür 

• Sürdürülebilir Kalkıruna ve Çevrenin Korunması 
• Sivil Toplumun Katılımı 
• Coğrafik, Sektörel ve Tematik V oğunlaşma 
• Özel itina Gösterilmesi Gereken K işi ler Sorunu 
• İyi Yönetim 

Kesişen konular olaral.. değerlendirilecek yatay öncelikler, si\ il toplumun katılımı, AB programiarına 
katılım, çevTe ve tarihin yüksek düzeyde korunması, iklim dc~işikliği konulannın ana akım haline 
getirilmesi, erkek ve kadınlar için eşit fırsat yaratılması, özel itina gösterilmesi gereken kişiler ilc 
hassas grupların desteklenmesi ve iyi komşuluk ilişki leriıı in gel iştirilmesidir. 

Belirtilen bütiln ilkeler Taslak Operasyonel Programa dahil edilecektir. Ounlar aynca OP'nin 
uygulanmasında gö.t ön(inde bulundurulacak ve izleme ve değerlendirme sistemleri yoluyla rapor 
edilecektir. 

Öncelik ekseni altındaki tüm tedbirler, eş ile öğrenme aktiviteleri ilc AB üye devletleri arasında bilgi 
değişim i şeklinde desıeklcııecekıir. 

3.3.1. Kadın ' 'e Erkekler için Eşit fırsııtlar 

Cinsiyet eşitliği genel AB politikalan ve OP'Ier için oldukça önemlidir. 2005-2008 Büyüme ve 
Meslekler Rehberi ve Lizbon Stratejisinin bir parçası olan 2007-2013 Topluluk Strateji Rehberi 
ayrımcılık karşıtlığına atıfta bulunarak, cinsiyet eşitliğini desteklemenin tam istihdanıın sağlanması, 
ekonomik faaliyetlerin artması ve işsi7li~in azaltılmas ı tedbi rlerinde çok kritik bir öneme sahip 
olduğunu belirtmektedir. Bu kapsamda, bu yatay öncelik altındaki temel amaç program yönetim 



döngüsünün tüm aşamalarında (programlama, tasarım, uygulama, izleme, değerlendirıne) cinsiyet 
eşitliğinin ilkelerinin sağl anmasıdır. 

iKG OP'nin öncel ik eksenlerin in her birinde cinsiyet eşitliği yaıay bir konu olarak dikkate 
aluunaktadu. iKG OP ayrıca, kadının işgüeli piyasasuıa katılımıyla ilgili Tedbir l.l önceliği ve kız 
çocuklarının okula kayıtlarının arttınlması yla ilgili Tedbir 2.1 önceliği a ltındaki tedbirleri de göz 
önünde bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra; ekonomik faa liyetleri, istihdamı, eğitimi ve sosyal 
içermeyi amaçlayan tüm aktiviteler cinsiyet eşitl iği unsurlarını içerınelidir ve proje döogüsünün tüm 
aşamaları cinsiyet eşitliği ilkeleriyle uyumlu olmalıd ır. 

Operasyonların hazırlanma ve yürütü lme aşamalarında cinsiyet eşitl iğinin temin edilmesi, özellikle 
üzerinde durulaıı bir konudur. İKG OP bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. 

Özellikle, Kadıııların Işgücüne Katılımlarının Teşvik Ed itınesi ve Kadın İstihdamının Artırılınası 
Operasyonu, işgücü piyasasına katılunda ve istihdamda cinsiyet eşitliği üZerinde durur. Ayrıca, PYE_I 
ve lER-I Operasyonları da cinsiyet duyarlı bir yaklaşımla yürütülıııilştür. Bütün operasyonlar 
kadınların işgücü piyasasına katılımı suasında yüzleşıiği önyargı ve ayrııncılığı azaltına 

girişimindedir. Kadın erkek katılımının eşitlenmes i, operasyonların/proj elerin tasarianınası aşaıııasıııda 
uygun bilgi ve tan ıtım malzemesi ve operasyonların/projelerin sunduğu fırsatiara erken erişim 

sağlanması ve hibe prograrnlan altındaki ortaklıklarıo erken izlemesi ile mümkün olacaktır. Proje 
aktivitelerinden yararlanan kadın say ısı ve yüzdesi ki bunun çıktı ve sonuç göstergelerine bağlı olarak 
durumu gösterdiği söylenebilir, kadınların eğitimine, istilıdaıııına ve sosyal katılımına veri len değerin 
en önemli göstergesidir. 20 l O'da, meslek kı.ırs lanna katılan kadııılar, kursları bitiren kadınların sayısı, 
gibi, OP'de belirleneo bazı göstergeler için, cinsiyetiere göre aynlınış veri toplarıınıştu. 

Program Otoritesinin cinsiyet eşitliği ilkelerini etkili bir şekilde uygulama kapasitesine sahip 
olabilmesi için aşağıdaki prosedürler oluşturulacaktır: 

IKG OP'niıı uygulaomasın ı n izlenmesi ve raporlanmasında, izleme ve değerlendirıne 
göstergelerine i lişki n veri ler uygun görülen her yerde cinsiyet konusu açısından analiz 
edilmelid ir. 
Cinsiyet eşitl iği ilke leri özellikle operasyonel hedef ve ilgili öncelik bakımından tek tek proje 
seviyesinde izlenecek ve değerlend irilecektir. 

Tek tek projelerle ilgili proje seçim kriterleri her bir öncelik ve tedbir için geçerli olan 
bütünleştirilmiş cinsiyet eşitliği ile belirlenmelidir. 
Cinsiyet eşitl iği de d.iibi l yatay ilkelere yönelik çalışına lar ve etki analizleri değerlendinneleri 

lKG OP kapsaınında cinsiyet eşitliği ilkelerinin rolleri konusundaki eğitiınler. Bu eğitimler 
farklı düzeylerdeki katılımcıları ( OP, Uygu layıcı kurumlar, izleme Komitesi üyeleri, sosyal 
taraflar, STK' lar ve nihai faydalanıcı lar) hedefleyecektir. 
Çeşitli eo iyi örnelderio yer aldığı rehberierin ve önemli cinsiyet eşitl iği ilkelerinin 
geliştiri lmesi ve yayılınası 
Proje önerilerinde, faydalanıcılara, cinsiyet eşitliği ilkelerine yer verınelerine yönelik yöntem 
ve şekiller konusunda danış ılması 

i'KG OP tarafı ndan finanse edilecek projelerin ve veya faaliyetleıin seçimi ve 
ödüllendirilmesi sürecine cinsiyet eşitliği ilkelerinin dahil edilmesi 

3.3.2 Sürdürülebilir Kalkınma "c Çewenin Korunması 

"Sürdürülebilir kalkınma" terinı i, gelecek nesiller için potansiyel teşkil eden ihtiyaçlara zarar 
vermeksiziıı, gUntın ihtiyaçlarınııı geliştiri tmesini ifade eder. SOrdürülebilir kalkınma ı.ılaşılabilir 
kaynaklarm doğru kullanılınası ve yönetilmesi ile başarılabilir. 



Sürdürülebilir ka lkınma büyük oranda doğanın korunınası ve doğal kaynakların konınınası alanındaki 

sını rlamalarla ilgi li problemlere odaklanmaktadır. Fakat uzun dönemli durgunluk, yoksu lluk ve sosyal 
dışlanma gibi ekonomik ve sosyal engellerin varlığının da akılda tutulması gerekmektedir. 
Sürdürtllebilir kalkınınayı anıaçiayan faal iyetler doğal çevre, toplum ve ekonominin refuhı ve onların 

karşılıklı etkilerini dikkate almalıdır. Kaynaklardan daha etkili bir şekilde yararlanma ayrıca 

girişimciliği gel iştirici ve rekabeti artırıcı bir fusat sunar. IPA Fonu eş fınansmanı yoluyla sağlanan 
eğitim ve öğrenim sürdürülebilir kalkınma ve uzun dönemli korumaya katkı sağlayacaktu. tKG OP 
sürdürülebilir kalkınına ve çevrenin korunıııasuıı her bir tedbirde ele alınması gereken yatay konular 
olarak kabul eder ve bu yüzen de proje seçim kriterlerinde bu konulara değinilip değinihnediğini 
araştırır. 

Sürdürlilebilir kalkınma ve çevrenin korunması da, İKG OP altındaki Operasyonların tasariama ve 
uygulama aşamalarında üzeri nde durulan konulardır. Hibe program larında, proje seçme sürecinde 
sürdürülebil ir kal kınma ve çevrenin korunması bir nitelik olarak değerlendiri lmi ştir. 

Ayrıca ilgili kuruluşl ar ve sosyal ortaklar, operasyonlarda sürdürülebil ir kalkııımayı ve çevrenin 
ko runmasını entegre edebilmeleri için, iKG OP'nin teknik destek öncel iği altında desteklenmiştir. 

Nihai faydalaoıcılara (proje yürütücüleri) çevre sorun l arına olumsuz etkinin o lamayacağını nası l 

sağlayacakları sorulur. İlgili kunım lar ve sosyal taratlara faaliyetlerine sürdürülebilir kalkıııma ve 
çevrenin korunmasın ı dahil etmeleri için i KG OP bileşen i tarafından teknik yardım sunulacaktır. 

3.3.3 Sivil Toplumun Katılımı 

Sosyal taraflar, başlangıçtan itibaren iı<G OP sürecine dahil edilmel idir. OP, sivil toplumun 
katılım ı yla tasıagı oluştumlan strateji dokümanlanna (JIM, JAP, LLL) dayanır. Üstelik sivil toplum 
organizasyonları ilk aşamadan itibaren taslak sürece dahil edilir ve IKG OP tedbirleri ve faaliyetleri 
onların görüşlerine göre belirlenir. 

Sivil toplum temsilcileri (sosyal ortaklar, STKL'ar, vs.), iKG OP gereği nce Operasyonel Otoritenin 
paydaşlandır. Sivil toplum ayrıca, Operasyonlarda da büyük ölçüde yer alacaktır: merkezi düzeyde 
Yönlendirme Komitelerinde ve yerel düzeyde ortak olarak ya da hibe yararlanıcısı olarak. Sivil 
toplumun tKG OP'nin uygulamasma dahil edilmesi çeşitli aktivite ve beyanlar yoluyla sağlanacaktır. 
Örneğin, Sektörel izleme Komiteleri'ne sosyal ortaklar ve sivil toplumun teınsilcileri dahi l 
edilmektedir. 

Sivil toplumun hibe projelerinde dahil olması, sosyal ortaklar, STK'lar, Operasyonel Otorite ve diğer 
kuruluşlar arasında işbirliği nin temin edilmesini kolaylaştırmaktadır. Sivil toplumun, iKG OP 
kapsamındaki alanlardaki deneyiminden faydalanmak önemlidir. Operasyonel Programın yeniden 
düzenlenmesi sürecinde sivil toplumun dahiliyeti, İKG OP'nin aktivite ve tedbirlerinin sivil toplumun 
görüşleri doğnıltusunda belirlendiği belirtilerek vurgulanabil ir. 

iKG OP'nin taslak sürecine dahil edilecek STK'ların listesi aşağıda verilmektedir: 

3 bOyilk sendika konfederasyonu (TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK) 
• Türk Işveren ler Sendikası Konfederasyonu (TİSK) 
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) 

İKG OP'nin uygulamasında sivil toplumun daha geniş katıl uru aşağıdaki tanı mlanan faaliyetlerle 
sağlanacaktır: 



• İKG için İzleme ve Alt Değerlend irme Komitesi 5. bölümde belirtilen "Uygulama Kuralları" 
!!yeleri içerecektir. 

• Öncelik I Bölgelerindeki STK'lar ve yerel yönetimlerin katılımı sağlanacaktır. Bu doğrultuda 
koordinasyon mekanizmalan ve danışma forumlarını kurması için ÇSGB'ye teknik yardım 
sağlanabilir. 

• STK'lar ve sosyal taraflar, tedbirlerin uygulanması konusunda lıibe programı faydalanıcısı 

olacaklardır. 

3.3.4 Coğratik, Sektörel ve Tematik Yoğunlaşma 

MIPD 201 l-2013'e göre. çarpan etkisini güçlendirmek için başlıca yard ımlar kişi başına 

düşen gelir bakımından Türkiye ulusal ortalamas ının % 75' iııin altında yer alan İBBS II 
bölgesine odaklanacak oluıp genel olarak yardımlar tOm bölgelere sağlanacaktır. 

SÇB'ye göre coğrafik yoğun laşmanın çoğun luğu 12 İBBS Tl bölgesi arasından seçilen 15 Büyüme 
Merkezine odaklanacaktır. Bu kapsamda, "15 Bllyüme Merkezi'', SÇB'de ilk seçi lmiş olan 15 ili 
belirtmektedir. Oysaki "art alan" ifadesi bu 15 il dışındaki: bu 15 ilin bir parçası olmayan kırsal ve 
kentsel alanlar 12 İBBS ll bölgesi içindeki alanları belirtnıek1edir. Coğrafilc yoğuntaşına aşağıdaki 
koşulları amaçlayan mal i bir dağılım ile sağlanacaktır: 

• Ulusal düzeydeki faaliyetler için genel OP fonunun %20'sine kadar 
• Fonların en az %50'si Öncelik I Bölgelerini hedef alacaktır. 
• Toplam OP fınansınanının% 35'i kadarı kalan Önc-elik ll Bölgelerinde gerçek leştiri l ecek olan 

faaliyetleri destekleyecektir. 

Temalik yoğunlaşına ilkesi bakımından İKG OP 3 müdalıale alanına sahip olacaktır: 

• İstihdam; kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılınası ve kayıtlı istihdaının 
teşviki konularına odaklanacaktır. 

• Eğitim; özellikle kız çocuklannın okula kayıtlann ın artırılmas ı , mesleki ve teknik eğitimin 
kalite ve içeriğinin geliştirilmesi, yaşam boyu ö6rrenme ve işçi ve işverenlerin adaptasyonu 
konularına odaklanacaktır. 

• Sosyal içerme; özel itina gösterilmesi gereken kişi lerin topluma dahil edilmesi ve kurumlar 
arası nda etki li bir koordinasyonun sağlanınası konu larına odaklanacaktır. 

Buna ek olarak, "sektörel yoğunlaşma'' yaklaşımı MIPD'ye göre IKG OP'de kabul edilmişti r. 

Coğrafi k yoğuıılaşma ilkesi, proje seçiminde finansal dağılım dikkate alınarak tüm tedbirler için 
uygulanacaktır. Program Otoritesi, proje teklif çağrısında fonlar için belirleyici dağılımı her bir tedbir 
için duyuracak ve proje destekleyicileri, fonların ne kadarının ulusal diizeyde, 12 İBBS Il bölgesinde, 
büyüme merkezlerinde ve 14 İBBS II Bölgesinde kullanı lacağını, aktiviteler ve fonların kullanımı ile 
açık bir bağiantıy ı gösterecek şekilde sağlayacaktır. 

3.3.5 Özel itina Glisterilmesi Gereken Kişiler Sorunu 

Özel itina gösterilmesi gereken kişiler İKG OP'de belirtilen hedef gruplardan biridir. İBBS II 
Bölgelerinin genel problemi çoğu zamanda bölgenin karakteristik ve spesifik özelliklerine 
bağlı olarak hedef grubun eğitime, iş gücü piyasasına, sosyal hizmetlere ve sosyal yardımiara 
ulaşmakta zorluk çekınesidir. 



İKG OP'de, özel itina gösterilmesi gereken kişilerin özel ihtiyaçları ile çıkarları dikkale 
alınarak çeşitli faaliyetler yoluyla desteklenmektedir. Ayrıca hedef grupların belirlenmesinde, 
tilTklı ekonom.ik ve sosyal hayat bakımından dezavantajlı konumda olanlara öncelik 
verilmekte olup bu faaliyetler onlara yöneltilmektedir. İlave olarak, özel itina gösterilmesi 
gereken k işi l ere il i şki n veriler G-M!S'e entegre edilmektedir. 

İKG OP'de öneri len bölgesel yoğunlaşma, ülkenin az ge l işmiş bölgelerinde yaşayan insan ların 
problemlerinin açığa çıkmasını sa~lamaktadı r. Bu bölgeler aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayata 
dahil edilme bak ı ınuıdan özel problemierin yaşandığı bölgelerdir. Bu bölgelerde toplumun farklı 

kesimlerinin karşılaştığı sorunlar bölgesel karak'terlidir ve bu gruplar öncelik 2, 1 ve 4'te ele alınan 
eğitim, iş piyasası ve sosyal hizmetlere erişim konularmda zorluklarla karşı karşıyadırlar. İşgücü 
piyasasuıa ve kamu hizmetlerine sınırlı erişim özellikle öncelik 4'te dikkate alınmaktadır. Ayrıca, İKG 
OP tarafindan desteldenecek liiııı faaliyetlerde özel itina gösterilmesi gereken ki şiler sonınu dikkale 
alınınalıdır ve hedef grubun ve aktivitelerin belirlenmesinde bu kişilere öncelik verilmelidir. 

3.3.6 İyi Yönetişim 

Bölgesel gelişme ve iyi yönetime ilişkin amaçlar İKG OP'de yatay konular olarak alınnuştır. Yönetim 
Otoritesi lPA fonlarının özell ikle proje seçimlerinde olmak üzere iKG OP'de; şeffaf, objektif ve 
tarafsız uygu lanmasını sağlamalıdır. 

Yönetim Otoritesi: 

• AB fonlarının hesap lanabilirliği ve finansal şeffaflığını teşvik etmelidir. 
• Kaliteli idari sürecin iyi leştiri lmesi ve sürekli değerlendirme 
• AB fonlannın nası l barcaodığııun izlenmesine katılım 
• Bilgi açı klığı 

• Kontro l mekanizınalarınııı kLırıılnıas ı 

Yönetim Otoriteleri tarafından IP A IV altında tahsis edilen fon ların daha verimli bir şekilde 
kullanılması bakımından daha iyi bir uyguma aşamasının teminine yönelik genel bir yaklaşım 
olarak kabul ed i lmiştir. 

iKG OP kapsamında, faaliyetlerin sürdüriiiebi iirliği iyi yönetimin bir parçası olarak kabul edilir ve 
aşağıdaki 3 alanla detaylandı rılır: 

• Kurumsal 
Finansal 

• Politik 

Kımınısa l siirdürülebilirl ik: bir program ya da bir proje yürüten kunuııl arın bu progranı ve proje 
çtktılaruıı günlük çalışma hayatı ve kültürlerine aklarabilme becerisini ifade etmektedir. Bu kapsamda, 
nihai fayda.laoıcılara, aşağıdaki 3 konu bakımından bu yatay konuları nasıl dikkate aldıklan sonılur: 

• Personelin devaınl ı lığı 

• Çıkarılan derslerin aktarımı 
• İç bilgi ve teşvik faaliyetleri 

Finansal siirdrırülebil irli k: progranı ve proje faal iyetlerinin fon bitiminden sonra da başarılı bir şeki lde 

yilrütülebilınesi ve sürdürölmesini ifade eder. Bu kapsamda, nihai faydalanıcı l ara aşağıdaki konu 
aç ısından bu yatay konuyu nasıl ele aldık l arı soru lur: 



• Fonlarm bitiminden sonra faaliyetler nasıl sürdüfiilecek 

Politik sürdüriilebilirlik: proje ve programdan çıkarılan dersler ve sonuçların politika karar alıcıianna 
ulaştırılınası ve onlar tarafından kabul edilmesini ifade eder. Yönetim Otoritelerinin, Operasyon ve 
hibe faydalanıcıların faaliyetleri ile yaklaşımları gerek ulusal gerekse yerel seviyede etkili bir 
karar alma sürecinin sağlanması açısından son derece önemlidir. Bölgesel ihtiyaçların 

analizinde elde edilen başarı, işgücü piyasasının durumu ile 12 iBSS ll bölgelerinin genel 
sosyo-ekonomik durumu politik sürdürülebilirlik üzerinde etkilidir. I.KD OP'nin uygulama 
sürecinde, faydalanıcılardan Yönetim Otoritelerine bilgi akışı sağlamak üzere faaliyetler ve 
diğer iletişim mekanizmaları oluşturulmuştur. Böylece Yönetim Otoritesi yerel düzeyde iş 

piyasalarının durumuna ilEşkin daha iyi ve güvenilir veriler ile stratejik belgeler ile raporlara 
ulaşabilmekte ve toplantılarda bölgelerin ihtiyaçlarını dillendirebilmektedir. Bu kapsamda, hibe 
faydalaıııcılanna projenin sonundaki proje çı khların ın politika alanına nas ıl aktanlacağı hususundaki 
bakış açısıyla bu yatay konuyu nas ıl ele aldıkları sorulacaktır. 

3.4. DiGER YARDlM ÇEŞiTLERİYLE TAMAMLA YIClLlK VE BİRLfKTELİKLER 

Tablo 91 : Diğer Yardım Çeşitleriyle Tamamlayıcılık ve Birliktelikler 
IllA l BROP ÇOI' uoı) KKI) 

Öncelik Tedbir 1.1 X X 
I. 

Tedbir 1.2 X 

Tedbir 1.3 X 

Tedbir 1.4 X 

Öncelik Tedbir2.1 X 
ll. X 

Tedbir 2.2 X 

Öncelik Tedbir 3.1 X 
III. 

Tedbir 3.2 X 
X 

Öncelik Tedbir 4.1 X X 
IV 

Tedbir 4.2 X X 

Teknik Tedbir 5.1 X 
Yardım 

ı=. 
Tedbir 5.2 X 

o 
c Tedbir 5.3 
~ 



108512006 sayılı Konsey Tüzüğünün 6 Maddesinde belirtildiği gibi, "Geçiş Yardım ı ve Kapasite 
Ge liştirme" bileşeni(I. Bileşen) adı altında verilecek destekle, 2. Maddede belirtilen hedeflere 
ulaşmada, kapasite artırma ve kurumsal yap ılanma ve topluluk program ve kunımlarına katılıının 

sağlanmasında ülkelere yard ım sağlayacaktır. 

iKG OP'de belirti len öncelikierin özellikle kapasite geliştirme ve AB nıüktesebalıııun 
uyumlaştırılması 1•e uygulanması açısından 1. B ileşen le yakın ilgisi bulunmalıdır. Tiiziiğiin 2. 
maddesinde belirtilen kapsam doğrultusunda, ı. bileşen içindeki tamamlayıcıların iKG OP'ııiıı 
öncelikleri ile doğrudan ilgili olan cinsiyet eşitliği, sosyal içerme ve aynıncılığm önlenmesi konularını 
karşı laması beklenmektedir. 

Diğer taraftan kapasite ve kurumsal yapı lanma, dört temel öncelik eksenine de dahil olan kamu 
kurumlanom kapasitelerinin özellikle de yerel düzeyde yetersiz olduğu göz önüne almırsa, İKG OP 
için kaçını lmaz bir kısım olmaktadır. Sosyal içerme önceliği için özel olarak, sosyal bizıneı sunucuları 
arasında koordinasyon sağlanması oldukça önemli bir konudur. 

Bölgesel Kalkınma bi leşen i İKGOP içinde yüksek derecede önemli ikinci al anı oluşturmaktadır. TKG 
OP altındak i tüm öncelik alanları aşağıda belirti len Bölgesel Kalkımııa OP'sini (BG OP) tamamlayıcı 
niteliktedirler. Özellikle büyüme merkezlerinde uyum sağlayabilme tedbiri (3.2) a ltındaki girişimler, 
Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP'si ve Kırsal Kalkınma OP'Ieri (öncelik 1) ile siııerji yaratacak olan 
gı da ve içecek sektöründe desteklenecektir. Bu tedbirin tanıııı lamasıııda söz edildiği üzere, BROP"tın 
hedeflenen sektörlerindeki projelere öncelik veri lecektir. Bu çerçevede, Dilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığıııda tKG OP ve Bölgesel Rekabet Edebil irlik OP'Ierinde bilgi değişimin in ve düzenli 
diyaloğun sağlanması için bir Teknik Komite kurulmuşıw-. Bu Komite ayrıca, iki OP 'ııin 

uygulanınası süresince koordinasyonu sağlamaktan da sonıııı ludur. İKG OP ile daha fazla etkileşim ve 
sinerji Tablo 91 'de verilmektedir. 

Tablo 92: iKG OP ile BROP Arasıodaki Taınaııılayıcılık 

İKG OP ile BROP Arasuıdaki Bağlantılar 

Öncelik Ekseni Açıklama 
(P) 1 Tedbir (M) 

Pl: iş Onaınının 
Iyileştirilmesi Ml.l : 
Sanayi Altyapısının 

Geliştirilmesi 

P 1: İş Ortauııwn 
Iyileştirilmesi 
M 1.2: Mali Araçlan n 
Oluşturulması ve 
Gel iştirilmesi 

Tedbir, sanayi sitelerinde istihdam 
oranının anınlması yoluyla 
istihdarnın geli.ştirilrnesine hizmet 

1 
, 

edecektir. Kadınlara, genç işsiziere r--• 
ve özel itina gösterilmesi gereken t--v 
kişilere seçim kriterleri arasında yer V<--
vcrilmiştir ve bunlara önedik r 
verilecektir. 

Bu tedbir, gerekli mali araçların 

sağlanması yoluyla yeni işletmelerin ~ 
açılması ve mevcut işletmelerin r 
istihdam kapasitelerinin 
artırı l ınasına yard ımcı olacaktır. 
Sonuc olarak, isımdaının tA. -

Öncelik 
Ekseni (P) 1 
Tedbir (M) 
P ı: isıihdaına 
daha çok 

Açıklama 

Hedef grupların (kadınlar, genç 
işsi:ıJer ve özel itina gösterilmesi 
gereken kişi ler) istihdam insan m 

çekilmesi 
ist ihdaında 
kalmalarının 

sa~Jannıası. 

ve edilebilirliklerinin arıınlınası, 

M. 1.1; 1.2; 
1.3;1.4 

Pl : 
daluı 

İstilıdaoıa 
çok 

daha katiliye işgücü arzı 
sapiayarak iş ortamının 

iyileştirilnıcsinc yardımcı 

olacakbr. Kamu istihdam 
hizmetlerinin geliŞtirilmesi, sanayi 
siteleri ve organize sanayi 
bölgelerinin işgücü taleplerinin 
karşıtanınasına katkıda 

bulunacaktır. Kayıılı istihdamın 

ıcşvik edilmesi, işlctmclc.r 

arasında haksız rekabetin 
azaltılması yoluyla daha iyi bir iş 
ortamının oluşturulmasına hizıııeı 
edecektir. 
Mali araçlaruı olıı~nınılması ve 
geliştirilmesi, ll<G OP'nin hedef 
grupları olan kadınlar, genç insanın 

çekilmesi 
i sı ihdanıda 

kalınalarının 

ve işsizler, daha önce larınıda 
çalışmış olanlar ve özd itina 
Msıcriloıcsi gereken kişilerin is 



Pl: Iş Ortamının 
iyileşcirilmesi 
M.IJ: Ar-Ge, 
Yenilikçilik ve 
Tekooloji ile BIT 
Ortam ve Altyapısının 

Geliştirilmesi 

Pl: iş Ortamının 
İyileşcirilmesi 
M I.4:Tııriı:m 
Altyapısının 

Güçlendirilmesi 

P2: Işletme 

Kapasitesinin 
Gllçlendirilınesi ve 
Girişimciliğin 

Artırılması 

M2.l: Işletmelere 
Temel Bilgilendirıne, 
Danışınanlık ve 
Yannın Destcklerinin 
Sağlanması 

arımlmasına katkı sağlayacaktır. 

Bu ıedbir, sanayi ile üniversiteler 
arasındaki ba~ları güçleııd irecek ve 
beceri düzeyi yüksel ~!ere uygun 
işgücü talebini artıracaktır. Sonuç 
olarak, işg!lctı piyasası ile eğitim 
arasındaki ba~ı giiçlendimıeyi ve 
istihdamı arı.ınnayı hedefleyen IKG 
OP'ye katkıda bulunacaktır. 

sağlanması. 

Pl: 
~ daha 

İsıihdaıoa 
çok 

insanın 

çekilmesi :::= istihdamda 
kalınalarının 

ve 

:::::j 

sağlanması. 

(M.1.2) 
P 2: İşgfıcO 
piyasası ilc 
c~iıimin 
ba!;lanıısıoın 
güçlendirilmesi 
(M 2.2) 
P 3: işçi !erin, 
iş letıncierin ve 
giriş imcilerin 

uyum 
kapasitelerinin 
arııniması (M 
3.2) 

Pl : 
daha 

istihdaına 
çok 

açmalan için mali araçlara 
erişimlerinin amrı lmasına 

vardınıcı olacaktır. 

lKG OP'nin istihdam iinceli.k 
ek senin in temel hedef 
gruplarından biri genç işsizlerd ir. 

Veriler, işgücü piyasasının 
yeterince nitelikli iş 
yaratanıadı~mı göstennektedir. 
Rekabet Edebilirliğin Artırılması 

OP'sinin 1.3 numaralı tedbiri. bu 
anlamda daha fazla nitelikli işin 
yaratılmasına ve üniversite 
mezunlarının iş ihtiyaçlarının 

karşı lanonasına yardııııcı olacaktır. 
iKO OP'nin 2. öncelik ekseni, 
eğitim ile ışgücü piyasası 

arasındaki bağın gUçlendirilmesini 
amaçlamaktadır ve AR-OF:, OiT 
ve teknolojik buluş alanlarında 

ihtiyaç duyulan işgUCOnOn 

yetiştirilmesi için gerekli temeli 
oluşturacak e!litimlerin 
verilmesini sağlayacaktır. 

3. öncelik ekseni altındaki 2. 
tedbirin hedef kitlesi, BiT ile ilgili 
faaliyetlerden yararlanacaktır. 

ı. öncelik ekseni altında yer alan 
1.1 ve 1.2 tedbirleri, hedef 
grııplara yönelik mesleki eğitim 

Tc>dbir, ilgili bölgelerde turizm 
sektöründeki istihdam olanaklarını 

aıtıracaktır. Böylece, hedef grupl:ır 
içinde yer alan işsiziere turizm 
alanında mesleki eğitim verecek 
olan !KG OP ile bağiann kuracaktır. 

insanın 
çekilmesi 
istihdamda 

ve sağlayacak, nırizm sekıörtinde 

kalmalarının 

sağlanması. 

(M 1.1; 12) 

Pl: lstihdama Tedbir, KOBI'lerin girişimcil ik 

yeteneklerinin geliştirumesini ve ............_ daha çok 
~--v insanın yeni iş. yerlerinin açılmasıııı 

amaçlamaktadır, böylece yeni 
istihdam olanakları yaratarak İKG ,.__ 
OP'ye de destek olacaktır. v-· 

çekilmesi ve 
istihdamda 
kalmalannın 

saglanması. (M 
1.1: 1.2) 

P3: p 3: 
işçilerin, 
işletmelerin ve 
girişimcilerin 
uyum 
kapasitelerinin 
artırılması (M 
3.2) 

verilccek mesleki eğilimler 

Rekabet Edebilirliğin Artırılması 
OP'si kapsanıında turizm 
altyapısının geliştirilmesine 
ayrılan bölgelerinde verilecektir. 

İKG OP, istihdam öncel i ği alıında 
hedef gnıplara yönelik girişimcilik 
eğitimleri verilmesini 
öııgörnıcktedir. Eğitilen hedef 
gruplar, kendi iş lerini kurmak ' 'e 
is planlarını oluşturmak yönünde 
Bölgesel Rekabet Edebilirlik 
OP'si altında dcstc.klcnebilecektir. 
Çakışmanın önlenmesi amacıyla. 
h<O OP. belli işsiz gruplarına 
yalnızca giriş iıncilik eğitimi 
verilmesini sağ.layacak ve 
seminerler vb. gibi başka 
faaliyetler gerçekleştirmeyecektir. 

3. öncelik altındaki 3.2 ıedbirinin 

uyum kapasitesinin anın lmasına 

yönelik faaliyetleri, Bölgesel 
Rekabet EdebilirlikOP'sini, 
KOO[' Ierin girişimci 
yeteneklerinin iyileşıiri lnıesi 

alanında destekleyecektir. 

lKG OP'oio Çevre ve Taşunac ılık alaolanndaki Operasyonel Programlarla il işkisinin görece zayıf 
olduğu söylenebilir. İKG OP belirlenen 12 İBBS ll bölgesinde uygulanmakta iken, her iki 



Operasyonel Program da ulusal düzeyde uygulanmaktadır. Sonuç olarak, iKG OP ile Çevre ve 
Taşınıacı lı k Operasyonel Programlarının karşılıklı olarak bağlantı lı o lmadığı ileri sUrülebilir. 

IPA Kusal Kalkınma Programı (IPARD) ile ilgi li olarak, IKG OP, IPARD' ın ilk öncel iğini 
tamaın lamaktadır. Ö"tellikle "Tedbir /.2: tarım ve bal~ıhk üriinlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile 
ilgili yatırımların yeniden yapı/mıdmiması ve Topluluk Standartianna yaklaşım/ması " tedbiri altında 

desteldenecek faydalanıcıl arı ilgili konuda eğitmek ve network hizmetleri sunmak açısından İKG 
OP'nin 3. önceliği kullanılır. tKG OP ayrıca, Tedbir 1.1 altında yürütülecek AJPP faal iyetlerine ilişkin 
eğitimler vererek IPARD' ın 4. önceliğini "kırsal ekonominin geliştirilmesi" taınam lamaktadır. Bu 
faaliyetler, kırsal kesimde yaşayan veya kırsal kesimden göç etmiş insaniann fayda lanacağı ve işgiicü 
piyasasına gi rişlerini kolaylaştuacak yeni beceriler ediııebilec.ekleri şekilde büyüme merkezleri ve art 
alanlarda uygulanacaktır. iKG OP'nin tedbir 2.1 'I ayrıca, özellikle kız çocuklamım eğitimini 
destekleyerek kırsal halka fayda sağlayacağı için bu OP altındaki faaliyetleri tamamlayacaktır. 

2012-2013 için revize edilen Çok Yıll ı Mal i Çerçeve Belgesi (MIFF) uyarınca 2007-2013 periyodu 
için 1KG OP'a 479.6 Milyon Avro tahsis edilmiştir . AB katkısına dair son tutarlar Bütçe Yetkilisi 
tarafından AB Genel Bütçesinin onayın ı takiben belirlenen tahsisatlannın harcanabi lirliğini dikkate 
almaktadır. 

Revize MIFF: 

Tablo 93: (12.10.2011 tarih ve KOM(201 l) sayılı) Revize MIFF: Katılım Öncesi Yardım paketinin 
2012-2013 tahsisatlarının bi leşeniere göre ayrıntılı dökümü 

IPA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
COl\IPONENTS 

Geçiş Dönemi 
Desteği ve 

256.702.720 256.1l5.297 239.550.810 217.809.826 231.268.023 227.499.161 246.2lll.ll91 1675.237.728 
Kurumsal 
Yapılanma 

Sınır Ötesi 
2.097.280 2.874.709 3.049.190 3.090.174 5.uı.sn 2.174.617 2.21&.109 20.636.056 

işbirliği 

Bölgesel 
Kalkınma 

167.500.000 173.800.000 182.700.000 238.100.000 293,400.000 356.836.361 378.000.000 1790.336.341 

Kırsal 
20.700.000 53.000.000 85.500.000 IJLlOO.OOO ın.soo.ooo 189.785.003 ııı.ooo.ooo 865.785.003 

Kalkınma 

İnsan 
Kaynaklarının 50.200.000 52.900.000 55.600.000 63.400.000 77.600.000 83.930.000 96.000.000 479.630.000 

Ge l iştiri lmesi 

Toplam 497.200.000 538.700.006 566.400.000 653.700.000 779.900.000 860.225.122 935.500.000 4.831.625.128 



Tablo 94: !KG OP için Mali Tahsisatlar 

ABIPA ÜK ULUSAL KAMU TOPLAM IPA FONU 

2007 - 2013 2007 - 2013 2007 - 2013 

473.856.486 
83.621.743 557.478.229 

fPA Uygulama Tüzüğünün 153.2 Maddesi uyarınca AB katkısı her bir öncelik ekseni a ltındaki uygun 
harcamaların %85' ini aşmamalıdır. Hiçbir operasyon, öncelik ekseni altında belirlenenden daha fazla 
bir eş-finansmana konu olamaz. Tüm öncelik eksenleri için AB kalkısı %85, eş fınansman oran ı ise 
%I 5 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 96: İKG OP'deki Öncelik Alanları için Mali Tahsisatlar 

Bileşen IV (İnsan Kaynaklarının GeUştirUınesi) 

lstifıdanı 37,4% 
208.736.473 

Eğitim 36,8% 
205.094.118 

Sosyal Içerme 20% 
111.043.621 

Teknik Destek 5,8% 
32.604.017 

TOPLAM 100% 
557.478.229 

Ulusal düzeyde, Büyüme Merkezleri ve art alanlar için mali tabsisler kapsaınında bölgesel odaklannıa 
aşağıdaki gibi olacaktır: 

T bl 97 İKG OP' . B 1 1 K a o nın öıgese onsantrasvonu 

İKG OP'nin Bölgesel Konsantrasyonu 

Ulusal Düzey %20'yE Öncelik I Bölgeleri: en Öncelik ll Bölgeleri %3S'e kadar 
kadar az %50 
i KG OP kapsammda/Q Finansmamn en az %50's Toplanı OP finansmanllllll %35 'ine kadar 
Iranlarm %20'ye kadarı Oneelik l Bölgelerin !!eri kalan Öncelik ll Bölgelerin 
ulusal düzeydeki faaliyellerde fıedejleyecektir. destekleyecektir. 
'{çullanılabilir. 



Tablo 98: Her bir öncelik ve tedbir için Mali Tahsisadar (2007-2013) 

Kamu Harcaması (€) IPA eş- Bilgi için 
Toplam Kamu fınansman 

Yıllar H!arcaması Topluluk oranı 

(€) Katkısı (IPA) Ulusal Kamu (%) Diğer (IFI, 

2007-2013 (€) 
Katkısı (€) vs.) (€) 

(~}=(2)+(3) (2) (3) ( 4)=(2)/(1) (S) 

Öncelik Al am 1 
208.736.473 ı 77.426.000 31.310.473 85% 

Tedbir 1.1 72.621.178 61.728.000 10.893.178 85% o 
Tedbir 1.2 79.000.000 67.150.000 11.850.000 85% o 
Tedbir 1.3 30.000.000 25.500.000 4.500.000 85% o 
Tedbir 1.4 27.1 15.295 23.048.000 4.067.295 85% o 
Oneelik Al am 2 

115.094.118 97.829.999 17.264.119 85% 

Tedbir 2.1 59.647.059 50.699.999 8.947.060 85% 
o 

Tedbir 2.2 55.447.059 47.130.000 8.317.059 85% o 
Oneelik Alam 3 90.000.000 76.500.000 13.500.000 85% 

Tedbir 3.1 46.000.000 39.100.000 6.900.000 85% o 
Tedbir 3.2 44.000.000 37.400.000 6.600.000 85% o 
Oneelik Al am 4 ll 1.043.621 94.387.077 16.656.544 85% o 
Tedbir 4.1 79.043.621 67.187.077 11.856.544 85% o 
Tedbir4.2 32.000.000 27.200.000 4.800.000 85% o 
'Oneelik Al am 5 32.604.017 27.713.410 4.890.607 85% o 
Tedbir 5.1 17.641.661 14.995.410 2.646.251 85% o 
Tedbir 5.2 7.654.236 6.506. 100 1.148.136 85% o 
Tedbir 5.3 7.308.1 20 6.211.900 1.096.220 85% o 
TOPLAM 2007 -2013 557.478.229 473.856.486 83.621.743 85% 



T bl 99 2007 1 . . M 1' T h . l a o yı ı ı ın a ı a sı sat ar 

Toplam Kamu Harcaması (€) IPA eş Bilgi için 
finansman 

Yıl Kamu Ulusal 
Topluluk oranı 

Harcaması Kamu (%) Diğer (IFI, 

2007 (€) Katkısı 
Katkısı vs ..• ) (€) 

(IPA) (€) 
(€) (4)=(2)/(1) (5) 

(1)=(2)+(3) (2) 
(3) 

Öncelik Ekse11i I 32.080.000 27.268.000 4.812.000 85% 

Tedbir 1.1 17.080.000 14.518.000 2.562.000 85% o 
Tedbir 1.2 o o o o o 
Tedbir 1.3 15.000.000 12.750.000 2.250.000 85% o 
Tedbir 1.4 o o o o o 
Ô11celik Ekse11i 2 

Tedbir 2.1 o o o o o 
Tedbir2.2 o o o o o 
Öncelik Ekse11i 3 15.000.000 12.750.000 2.250.000 85% 

Tedbir 3.1 15.000.000 12.750.000 2.250.000 85% o 
Tedbir 3.2 o o o o o 
Öncelik Ekse11i 4 7.000.000 5.950.000 1.050.000 85% 

Tedbir 4.1 o o o o o 
Tedbir 4.2 7.000.000 5.950.000 1.050.000 85% o 
Öncelik Ekse11i 5 4.745.188 4.033.409 711.779 85% 

Tedbir 5.1 2.245.188 1.908.409 336.779 85% o 
Tedbir 5.2 1.500.000 1.275.000 225.000 85% o 
Tedbir 5.3 1.000.000 850.000 150.000 85% o 
TOPLAM 2007 58.825.188 50.001.409 8.823.779 85% 



O 008 ı· · MrT h.! Tablo 10 : 2 yı l lÇID a ı a sısat ar 

Toplam Kamu Harcaması (€) IPA eş Bilgi için 
finansman 

Yıl Kamu Ulusal oranı 
Harcaması Topluluk 

Kamu (%) Diğer (IFI, 

2008 (€) Katkısı 
Katkısı vb) (€) (IPA) (€) 
(€) (4}=(2)/(l) (5) 

(1)=(2)+(3) (2) 
(3) 

Öncelik Ekseni I 40.000.000 34.000.000 6.000.000 85% 

Tedbir 1.1 o o o o o 
Tedbir 1.2 23.000.000 19.550.000 3.450.000 85% o 
Tedbir 1.3 o o o o o 
Tedbir 1.4 17.000.000 14.450.000 2.550.000 85% o 
Öncelik Ekseni 2 16.011.764 13.609.999 2.401.765 85% 

Tedbir 2.1 16.011.764 13.609.999 2.401.765 85% o 
Tedbir2.2 o o o o o 
Öncelik Eksmi 3 

Tedbir 3.1 o o o o o 
Tedbir 3.2 o o o o o 
Öncelik Eksmi 4 

Tedbir 4.1 o o o o o 
Tedbir 4.2 o o o o o 
Öncelik Ekseni 5 6.223.531 5.290.001 933.530 85% 

Tedbir 5.1 3.723.531 3.165.001 558.530 85% o 
Tedbir 5.2 1.500.000 1.275.000 225.000 85% o 
Tedbir 5.3 1.000.000 850.000 150.000 85% o 
TOPLAM 2008 

62.235.295 52.900.000 9.335.295 85% 



Tablo 101:2 009 ı· · Ml' Th' l 1 yı ı ıcın aı a sısaı ar 

Kamu Harcaması (€) IPA eş Bilgi için Toplam 
finansman 

Yıl Kamu Ulusal oranı 
Harcaması Topluluk 

Kamu (%) Diğer (IFI, 

2009 (€) Katkısı 
Katkısı \'b.) (€) 

(IPA) (€) 
(€) ( 4)={2)/(1) (5) 

(1)=(2)+(3) (2) 
(3) 

Öncelik Ekseni 1 10.070.589 8.560.000 1.510.589 85% 

Tedbir ı. ı ıo.070.589 8.560.000 ı .5 ı 0.589 85% o 
Tedbir 1.2 o o o o o 
Tedbir 1.3 o o o o o 
Tedbir 1.4 o o o o o 
Öncelik Ekseni 2 20.000.000 17.000.000 3.000.000 85% 

Tedbir 2.1 o o o o o 
Tedbir 2.2 20.000.000 ı 7.000.000 3.000.000 85% o 
Öncelik Ekseni 3 5.000.000 4.250.000 750.000 85% 

Tedbir 3.1 o o o o o 
Tedbir 3.2 5.000.000 4.250.000 750.000 85% o 
Öncelik Ekseni 4 30.341.177 25.790.000 4.551.177 85% 

Tedbir 4.1 30.34ı .177 25.790.000 4.551.177 85% o 
Tedbir 4.2 o o o o o 
Öncelik Ekseni 5 o o o o 

Tedbir 5.1 o o o o o 
Tedbir 5.2 o o o o o 
Tedbir 5.3 o o o o o 

TOPLAM2009 
65.4ll.766 55.600.000 9.8ll.766 85o/o 



Tablo 102:2010 yılı için Mali Tahsisatlar 

Kamu Barcaması (€) IPA eş Bilgi için 
Toplam fın ansman 

Kamu Harcaması oranı 

Yıl2010 (€) (%) 
Diğer (IFI, Topluluk 

Ulusal 
(1)=(2)+(3) Katkısı 

Kamu Katkısı (€) (3) (4)=(2)/(l) vs.) (€) 
(I PA) (€) (2) (5) 

Öncelik Ekseni 1 40.000.000 34.000.000 6.000.000 85% 

Tedbir 1.1 12.000.000 10.200.000 1.800.000 85% o 
Tedbir 1.2 24.500.000 20.825.000 3.675.000 85% o 
r edbir 1.3 3.500.000 2.975.000 525.000 85% o 
Tedbir 1.4 o o o 85% o 
Öncelik Ekseni ı 9.635.295 8.190.000 1.445.295 85% o 
Tedbir 2.1 9.635.295 8.190.000 1.445.295 85% o 
Tedbir 2.2 o o o 85% o 
Öncelik Ekseni 3 15.000.000 12.750.000 2.250.000 85% 

Tedbir 3.1 10.000.000 8.500.000 1.500.000 85% o 
Tedbir 3.2 5.000.000 4.250.000 750.000 85% o 
Öncelik Ekseni 4 o o o o 
Tedbir 4.1 o o o o o 
Tedbir 4.2 o o o o o 
Öncelik Ekseni 5 9.952.942 8.460.000 1.492.942 85% 

Tedbir 5.1 7.000.000 5.950.000 1.050.000 85% o 
Tedbir 5.2 1.500.000 1.275.000 225.000 85% o 
Tedbir 5.3 1.452.942 1.235.000 217.942 85% o 
TOPLAM2010 

74.588.237 63.400.000 11.188.237 85% 



Tablo 103:2011 ydı için Mali Tahsisatlar 

Kamu Harcaması (€) IPA eş Bilgi için 
Toplam finansman 

Yıl Kamu Harcaması oranı 

(€) (%) 

2011 Topluluk 
Ulusal 

Diğer (IFI, 

(1 )=(2)+(3) Katkısı 
Kamu Katkısı (€) (3) (4)=(2)/(1) vs.) (€) 

(IPA)(€)(2) (5) 

Öncel ik Eksen i 1 32.988 .. 236 28.040.000 4.948.236 85% o 
Tedbir 1.1 18.000.000 15.300.000 2.700.000 85% o 
Tedbir 1.2 8.500.000 7.225.000 1.275.000 85% o 
Tedbir 1.3 3.500.000 2.975.000 525.000 85% o 
Tedbir 1.4 2.988.236 2.540.000 448.236 85% o 
Öncelik Ekseni 2 13.447.059 11.430.000 2.017.059 85% o 
Tedbir2.1 o o o 0% o 
Tedbir 2.2 13.447.059 11.430.000 2.017.059 85% o 
Öncelik Ekseni 3 15.000.000 12.750.000 2.250.000 85% o 
Tedbir3.1 5.000.000 4.250.000 750.000 85% o 
Tedbir 3.2 10.000.000 8.500.000 1.500.000 85% o 
Öncelik Ekseni 4 29.858.824 25.380.000 4.478.824 85% o 
Tedbir 4.1 29.858.824 25.380.000 4.478.824 85% o 
Tedbir 4.2 o o o o o 
ÖI!Celik Ekseni 5 o o o 0% o 
Tedbir 5.1 o o o 0% o 
Tedbir 5.2 o o o 0% o 
Tedbir5J o o o 0% o 
TOPLAM2011 

91.294.119 77.600.000 13.694.119 85% 



Tablo 104:2012 ydı için Mali Tahsisatlar 

Kamu Uarcaması (€) lPA eş Bilgi için 
Toplam finansman 

Yıl Kamu Harcaması oranı 

(€) (%) 

2012 Topluluk 
Ulusal 

Diğer (lFl, 

(1 )=(2)+(3) Katkısı 
Kamu Katkısı (€) (3) ( 4)=(2)/(1) vs.) (€) 

(lPA) (€) (2) (5) 

Öncelik Ekseni 1 26.127.059 22.208.000 3.919.059 85% o 
Tedbir 1.1 9.000.11100 7.650.000 1.350.000 85% o 
Tedbir 1.2 11.000.000 9.350.000 1.650.000 85% o 
Tedbir 1.3 4.000.11100 3.400.000 600.000 85% o 
Tedbir 1.4 2.127.11159 1.808.000 319.059 85% o 
Öncelik Ekseni 2 26.000.000 22.100.000 3.900.000 85% o 
Tedbir 2.1 16.000.000 13.600.000 2.400.000 85% o 
Tedbir 2.2 10.000.000 8.500.000 1.500.000 85% o 
ÖncelikEkseni 3 20.000.000 17.000.000 3.000.000 85% o 
Tedbir3.1 8.000.11100 6.800.000 1.200.000 85% o 
Tedbir 3.2 12.000.000 10.200.000 1.800.000 85% o 
Öncelik Ekseni 4 20.000.000 17.000.000 3.000.000 85% o 
Tedbir 4.1 9.000.11100 7.650.000 1.350.000 85% o 
Tedbir 4.2 11.000.000 9.350.000 1.650.000 85% o 
ÖncelikEkseni 5 5.741.178 4.880.000 861.178 85% o 
Tedbir 5.1 2.296.471 1.952.000 344.471 85% 

Tedbir 5.2 1.550.118 1.317.600 232.518 85% 

Tedbir 5.3 1.894.589 1.610.400 284.189 85% 
TOPLAM2012 97.868.237 83.188.000 14.680.237 85% o 



Tablo 105:2013 yı l ı için Mali Tahsisatlar 

Kamu Harcaması (€) TPA eş Bilgi için 
Toplam finansman 

Yıl Kamu Harcaması oranı 

(€) (%) 

2013 Topluluk 
Ulusal 

Diğer (JFI, 

(1):;(2)+(3) Katkısı 
Kamu Katkısı (€) (3) (4)=(2)/(1) vs.) (€) 

(JPA) (€) (2) 

Öncelik Ekseni ı 27.470.589 23.350.000 4.120.589 85% 

Tedbir 1.1 6.470.589 5.500.000 970.589 85% 

redbir ı.ı 12.000.000 10.200.000 1.800.000 85% 

Tedbir JJ 4.000.000 3.400.000 600.000 85% 

redbir 1.4 5.000.000 4.250.000 750.000 85% 

Öncelik Ekseni ı 30.000.000 25.500.000 4.500.000 85% 

redbir2.l 18.000.000 ı 5.300.000 2.700.000 85% 

redbir 2.2 12.000.000 10.200.000 1.800.000 85% 
Öncelik Ekseni 3 20.000.000 17.000.000 3.000.000 85% 

redbir 3.1 8.000.000 6.800.000 1.200.000 85% 

redbir3.2 12.000.000 10.200.000 1.800.000 85% 
Öncelik Ekseni 4 23.843.620 20.267.077 3.576.543 85% 

redbir 4.1 9.843.620 8.367.077 1.476.543 85% 

redbir 4.2 14.000.000 11.900.000 2.100.000 85% 

Öncelik Ekseni 5 5.941.178 5.050.000 891.178 85% 

Tedbir 5.1 2.376.471 2.020.000 356.47 ı 85% 

redbir 5.2 1.604.n 18 1.363.500 240.618 85% 

redbir 5.3 1.960.589 ı .666.500 294.089 85% 
TOPLAM2013 ı 07.255.387 91.167.077 16.088.310 85% 

Operasyonel Proı,'Tamın(OP) bu bölümll, OP taslağının revizyonu sırasında yllrürlükte olan sistemleri 
ve düzenlemeleri açık lamaktadır . Aşağıda geçen AB ve ulusal mevzuat yönetim ve kontrol sistemleri 
hakkında ayrıntılı hükümleri beyan eder. 

5.1. YÖNETİM VE KONTROL YAPILARI 

Bu kısım Insan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının (IKG OP) uygulama 
düzenlemelerini açıklaınaktadır. Bu kapsaında il<G OP'nin uygulaması, yönetimi, izlenmesi, 
değerlendirilmesi, operasyonlann seçiminin yanı sıra bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin genel 

(5) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 



çerçevesini betiınler. Burada verilen bi lgi ler AB ve ulusal ınevzuatın müteakip parça ları ile 
uyuıni udur: 

• Bir Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) oluşturan 1085/2006 sayılı ve 17 Temmuz 
2006 tarihli Konsey Tüzüğü, 
I 085/2006 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanınası için 2499/2007 sayılı ve 12 Haziran 
2007 tarihli Komisyon Tüzüğü ( IPA Uygulama Tüzüğü), 

• 1080/2006 sayulı AP Tüzüğü, S Haziran 2006 tarihli Avrupa Bölgesel Kalkınma 
Fonu ile İlgili Konsey Tüzüğü ve 1783/1999 Sayılı Avrupa Komjsyonu Tüzüğü 
tadili, 

• 1081/2006 Sayılı AP Tüzüğü, 5 Haziran 2006 tarihli Avrupa Sosyal Fonu Konsey 
Tüzüğü ve I 784/1999 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü tadili, 

• 1082/2006 sayılı AP Tüzüğü ve sınır işbirliği Avrupa gnıplandırması için 5 
Haziran 2006 tarihli Konsey Tüzüğü, 

• Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Uyum Fonu için 
1083/2006 sayılı ve 1 I Haziran 2006 tarihli Konsey Tüzüğü ile 126011999 sayı lı 
Komisyon Tüzüğü tadili, 

• Uyum Fonu için 1084/2006 sayılı ve ll Haziran 2006 tarihli Konsey Tüıüğü ve 
I 164/94 sayılı Konsey Tüzliğü tadi li, 

• 1083/2006 sayılı Komisyon Tüıüğüntin uygulanma şeklini ortaya koyan 
1828/2006 sayılı ve 8 Aralık 2006 tarihli Komisyon Tüzüğü, 

• 257/2001 sayılı AP Tüzüğü ve Türkiye'de ekonomik ve sosyal kalkınmanın 

geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 22 Ocak 2001 tarihli 
Konsey Tüzüğü, 

• AB ile TC arasında imzalanan Türkiye'nin Topluluk Programiarına katılımının 

genel sınırlarını çizen Çerçeve Anlaşma (17 Aralık 2001 tarih ve 20021179 sayı lı 

Konsey Kararı), 
• Ortak İzleme Komitesi'nin kurulmasına il işkin Anlaşma yazısı, 
• Mali Mutabakat Zaptı ve Mali Anlaşmalar, Çerçeve An laşma: Ara Değerlendirme 

için Finansman Anlaşması ve AB finansınantı projelerin uygulanması için 
Finansman AnEaşması, 

• 03 Aralık 2008 tarihinde TBMM tarafından onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi Yardım Ar.ıcı 
kapsamında Avrupa Topluluğu yardımının uygulanması ve bununla ilgili 
işbirliğine ilişkin genel kuralları belirleyen Çerçeve Anlaşma (Bundan böyle 
Çerçeve Anlaşma olarak anılacaktır.) 
!PA kapsamındaki İKG Bileşenine ili şkin yönetim yetkilerini Türkiye 
Cumhuriyeti'ne devreden 05.08.2009 tarihli Komisyon Kararı, 

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu arasında 

Türkiye'ye ilişkin "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni" altındaki Katılım 
Öncesi Yardım Aracı'ndan Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı 
"İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı" ile ilgili Finansman 
Anlaşması , 

• Geçiş Döneminde Program Otoritesinin Belirli Görevlerinin Merkezi Finans ve 
ihale Birimine Devredilmesine İlişkin İşbirl iği Anlaşması, 

• AB'den Sağlanacak Fonların Yönetimi Hakkında 2009/18 Sayılı Başbakanlık 

Genelgesi, 
• Ulusal Planın kabulüne ilişkin KHK, 



• Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 
• 3416 No'lu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun, 
• Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Program Otoritesi Başkanı ve Merkezi Finans ve 

ihale Biriroj Başkanı Arasındaki Uygulama An laşması, 

• Aralık 2007'de iKG OP ( CCI No. 2007 TR 05 l PO 001) için alınan Komisyon 

Kararı ve Kasım 201 O değişikliği, 
• TOrkiye Cumhuriyeti Katılım Öncesi Yardım Aracı altındaki İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi Bileşeni yle ilgili yelkilerin devr ine ilişkin (2009)6146 say ılı Komisyon 

Kararı, 

• Türkiye Cumhuriyeti Katılını Öncesi Yardım Aracı alundaki İnsan Kaynaklannın 

Geliştirilmesi Bilcşeniyle ilgili yetkiterin devrine ilişkin (2009)6146 sayılı Karan 

De~iştiren 31.0l.2012 tarihli Komisyon Kararı. 

IPA Uygulama Tüzüğünün 10. Maddesine göre, lPA yardımı başlangıç olarak. Bileşen III ve IV için 

Komisyon tarafından yürütillecek ön (Ex-anıe) kontrol içeren Merkezi Olmayan Yapılannıa_yoluyla 

uygulanacaktır. Komisyon ön (Ex-ante) kontrol içermeyen ~1erkezi Olmayan Yapılnnmaya_izin 

verinceye dek. Yönetim Erkinin Tevdii'ne ilişkin Komisyon Kararında belirleneo tüm alanlarda bu 

kontrolleri Komisyonun kendisi ( AB Delegasyonu aracılığıyla ) gerçekleştirecektir. Kontroller esas 

itibariyle ihaleye çıkma, tekJife çağrıya çıkılınası, sözleşme ve hibelere yönelik kararların alınmasına 

yönelik ola.rak t11m boyutları kapsar. 

5.1.1. Kurumlar ve Yetkililer 

Ulusal kayııaklardan ve IPA kaynaklarından eş finanse edilen destekierin etkili ve verimli yönetimini 

sağlamak için, yapılar, yetkililer \'e buna ek olarak işlevleri ve sorumlulukları IPA Uygulama 

Tilzüğüniln ilgili hükümleri (Madde 21-31) ile uyumlu olarak bu kısımda tanımlannıaldadır. Bu kurum 

ve yapıların Komisyon'un merkezi olmayan yönetimi onaylaması ndan önce hali hazırda etkin olarak 

var olması, operasyonel olarak hazır ve akreditc edilmiş olması gerekmektedir. 

fPA Uygulama Tüzüğünü temel alarak Türk Hükiuneti. lPA yönetim ve uygulama rollerine ilişkin 

spesifik kurumları oluşrumcak kendi yasal düzenlemelerini hayata geçirece~1ir. 

Tilzüğün yönetim ve kontrol hUkiimleri altında aşağıdaki kurum ve kişiler belirlenmiştir: 

• Ulusal !PA Koordinatörii 
• Bölgesel Kalkınma ve insan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenleri için Stratejik 

Koord i na tör 
• Yetkil i Akreditasyoıı Görevlisi 
• Ulusal Yetkilcııdimıe Görevlisi 
• Ulusal Fon 
• Denetim Otoritesi 
• !PA Tüzügü kapsamındaki yardımın uygulanması ve yönetiminden sorumlu olan bil~en veya 

progranı bn~ ına Program Otoriteleri 

Program Otoriteleri hariç bu kurumlar esas olarak tüm IPA bileşenleri için genel olarak uygulanabilir 

görevler sürdilrUrler; bu kurumların işlevleri IPA Uygulama Tüzüğiinün ilgili maddelerinde ve Avrupa 

Komisyonu ile Türkiye arasında akdedilecek Çerçeve Anlaşmanın A Ekinde belirlenmiştir. 

13u çerçevede sadece İKG OP'nin yönetimi ve uygulanmasından sorumlu Progranı Otorilesinin 

işlevleri bu bölilınde açıklanmaktadır. 



Program Otoritesi (OS) 

Program Otoritesi, IPA progranıının veya ilgili progranılannın sağlam mali yönetim ilkelerine 
uygun olarak yönetiminden ve uygulamasından sorumludur. 2009/J 8 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Bil eşeni için Program Otoritesi olarak atanm ıştır. 

Ayrıca Bakanlığın AB Koordinasyon Birimi, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nm Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre AB fonlarının yönetimi ilc 
uygulamasından sorumludur. 

işlevler: 

tKG OP, Çerçeve Anlaşmanın A Eki uyarınca aşağıdaki işlevlerden sorumlu olacak olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan lığı tarafından yürütülecektir: 

• Yıllık ya da çok y ıli tk programları hazırlamak; 

• Programın izlenmesi ve İKG OP İzleme Komitesinin çalışınalarına özellikle İKG OP'nin 
uygulamasının kalitesini izlemek için gerekli belgelerin sağlanınası suretiyle Çerçeve 
Anlaşma' n ın 36(2). Maddesi ve !PA Uygulama Tüzüğü'nün 59. Maddes inde bel irtildiği gibi 
rehberl ik edilmesi; 

• Çerçeve Aniaşına'n ın 38. Maddesinin 1. Ve 2. fı kraları ile !PA Uygulama Tüzüğünün 61. 
Maddesinin 1. likrasında tanımlanan sektörel yı llık ve sonuç uygulama raporlarını düzenlemek 
ve iKG OP izleme Komitesi tarafından incelenmesini müteakip Koıııisyon 'a, Ulusal !PA 
Koordinatörtine ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine sunmak; 

• Operasyonların seçi.lmesiııin, iKG OP'ye uygulanacak kriterler ve mekanizmalara uygun 
olarak onaylanmasının ve söz konusu operasyonların ilgili Topluluk kurallarına ve ulusal 
kurallara uygunluğunun temin edilmesi; 

• !PA UT'nün 20. Maddesi uyarınca, uygun bir denetim sürecinin temin edilmesi için gerekl i 
tüm belgelerin saklanmasını sağlamak üzere prosedürterin oluşturulması; 

• ihale prosedürlerini, hibe verilmesi prosedilrlerini, sözleşme sonuçlarını ve nihai 
!'aydalanıcılara ödemelerin yapılınasını ve kendilerinden geri alınmasını düzenlemek; 

• Operasyonların uygulamasına dahil olan tüm kurum ların ayrı bir muhasebe sistemi veya ayrı 
bir muhasebe düzenlemesi siirdürınesini temin etmek; 

• Harcamalara ilişkin prosedürlere ve doğrularnalara ilişkin tüm gerekli bilgilerin Ulusal Fon ve 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından edinilmesini temin etmek; 

• Raporlama ve bilgi sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve güneellenın esi; 

• Açıklanan harcaınaların uygulanacak kurallara uygun luğunu, ürün ve hizmetlerin onay kararı 
uyarınca alındığını, nihai faydalanıcılar tarafından yapılan ödeme taleplerinin doğruluğunu 
temin etmek. Uygun olduğunda, bu doğru lamalar operasyon ların idari, ma li, tekııik ve fiziksel 
boyurlarım kapsar; 

• Kendisini oluşturan ifarklı kurumların iç denetimini temin etmek; 

• Usulsüzlük raporlaması nı temin etmek; 

• Bilgilendirme ve tanıtım gerekliliklerine uygunluğu temin etmek; 

Çerçeve Anlaşnıa'mn 8. Maddesinin 3. Fıkrası ile IPA Uygulama Tüzüğünün 28. Maddesinin 2. 
Fıkrasından kaynak.lanan yukarıdaki sorumluluklara ilaveten Program Otoritesi aşağıdakilerden de 
sonıınludur; 



• İKG OP İzleme Komitesinin Sekretaryasını yönetmek; 
• İKG OP'nin değerlendinnelerioi yürütmek; 
• iKG OP'nin Teknik Destek bileşeni altıııdaki tedbirleri uyb'l!lamak. 

iKG Progranı Otoritesi aşağıdaki birimlerden müteşekkil olacaktır; 

1-IP A Yönetim Departmanı 
1.1. Program Yönetimi, İzleme ve Değerleodirıne Birimi 
1.2. ihale Birimi 
1.3. Proje Yönetimi Birimi 
1.4. Mali Yönetim Birimi 
1.5. Kalite Güvencesi ve Kontrol Birimi 
1.6. Bilgilendirme, Tanıtım ve Teknik Destek Birimi 
1.7. İdari, BiT ve AB İşleri Birimi 

2- İç Denetim 

Grafik 1: IKG Progrnın Otorilcsinin Orgaııi1.asyonu 

İKG PROGRAM OTORiTESi 
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Program Otoritesinin Teşkilat Şenıaıı aşağıda verildiği gibidir: 



Grafik 2: ÇSGB altındaki İKG Program Otoritesinin Teşkilat Şeması 

Birim Başkanları 

ABKD'den sorumlu olan ve AB Daimi Temas Noktası olarak görev yapan MUsteşar Yardımcısı, !PA 
Uygulama Tözüğilniln 167. Maddesinin 3. Fıkras ı kapsammda Program Otoritesinin Başı olarak görev 
yapacaktır. 

Progranı Otoritesinin Ba~ı iK O OP'ııin yönetimi ve uygulamasından sağlam ınal i yönetim anlayışının 
ilkeleri ile uyumlu olarak sorumlu olacaktır. 

Program Otoritesinin Başı, Progranı Otoritesinin sorumluluklarını yerine getimıek üzere 
yetki lerıdirilen Birimlerin İKO OP'nin yönetimi için yeterli niteliklere haiz personele sahip olmasını 
sağlamalıdır. 

Progranı Otoritesinin Ba:şı Avrupa Komisyonu Temsilcisi ile birlikte İKG OP izleme Komitesinin 
~başkanlığını yüıiitcccktir; bu görev kapsamında Program Otoritesinin Başı, Merkezi Olmayan 
Uygulama Yapısına dahil Kunıınlar, tüm ilgili paydaşlar, İzleme Komitesi Üyeleri ve AB 
Delegasyonu arasında klınınılar arası koordinasyonu temin edecektir. 

AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığının Başkanı, İKO OP'nin etkili ve verimli biçimde hazırlanması, 
teknik yönelimi ve izlenınesi ve değerlendirmesi konusunda !'rogram Otoritesinin Başına ait 
görevlerde kendisine destek vermekle sorumlu olacaktır. Başkan, Program Yönetimi, İzleme ve 
Değerlendirme, ihale, Proje Yönetimi, Mali Yönetim, Bilgilendinne, Tanıtım ve Teknik Destek, 
Kalite Güvencesi ve Konirol ile İdari, BiT ve AB İşlerinin idaresinden sorumlu olacaktır. 

Doğrudan Müsteşar Yardımcısına bağlı olan Iç Denetim Biriminin kontrol işlevi bulunacaktır. 

Program Otoritesini oluşturan birimlerin Başkanları a.5ağıda veri lmiştir: 



Program Otoritesi Başkanı 

AB Koordinasyon Dairesi ve IPA 
Yönetim Departmanı Başkanı 

İç Denetim Birimi Başkanı 

Program Yönetimi, İz:leme ve 
Değerlendirme Birimi Koord.inatörü 

Proje Yönetimi Birimi Koordinatörü 

Kalite Güvencesi ve Konıtrol Birimi 
Koordinatörü 

Mali Yönetim Birimi Koordinatörü 

İsim: Erhan BA TUR 
ABKD'den Sonımlu Müsteşar Yardımcısı 
Adres: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı inönü 
Bulvan No:42 PK:06100 Emek 
Tel: +90 312 296 65 54 
Faks: +90 312 215 23 12 
E-posta: ebatur@csgb.gov.tr 
İsim: Ercüınent IŞ lK 
AB Koordinasyon Dairesi ve !PA Yönetim Departmanı 
Başkanı 
Adres: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB 
Dairesi, Turan Güneş Bulvan 713. Sokak No:4 
PK:06550 Yıldız, Çankaya 
Tel: +90 312 212 56 12 
Faks: +90 312 212 1148 
E-posta: calisab@csgb.gov.tr 

is im: Cengiz ULUTAS 
İç Denetim Birimi Başkanı 
Adres: Çal ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iııöııü 
Bulvan No:42 PK:06100 Emek 
Tel: +90 312 
Faks: +90 312 
E-posta: 
İsim: Burcu SAÖLAM 
AB Uzmanı 

Adres: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB 
Dairesi, Turan Gunes Bulvari, 713. Sokak No:4 
PK:06550Yıldız, Çankaya 
Tel: +90 312 440 99 02 
Faks: +90 312 2121148 
E-posta: bsaglaın(@csgb.gov.tr 
İs i m: Hüseyin Ali Ali TANGÜREK 
AB Uzmanı 
Adres: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB 
Dairesi, Turan Güneş Bu l varı, 713. Sokak No:4 
PK:06550Yıldız, Çankaya 
Tel: +90 312 440 99 02 
Faks: +90 312 212 11 48 
E-posta: htangurek(a.Jcsgb.gov.tr 
isim: Salih ENiş 
Baş M ütettiş 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan lığı, AB Dairesi, 
Ttıran Güneş Bulvarı, 713. Sokak No:4 
PK:06550Yıldız, Çankaya 
Tel: +90 312 440 99 02, 
Faks: +903122121148 
E-posta: senis(ıi),csgb."ov.tr 
isim: Melih AKIN 
AB Uzmanı 
Adres: Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB 
Dairesi, Turan Günes Bul van, 713. Sokak No:4 



İbale Bir imi Koordinatörü 

İdari, BIT ve AB İşleri Birimi 
Koordinatörü 

Görev Dağılımları: 
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iKG Program Yönetimi., izleme ve Değerlendirme Birimi aşağıdaki görevleri yerine 
geti rcccktir: 

Birim, programın yönetilmesinde Program Otoritesi B~kanına yanlun edecektir ve özellikle de 
aşağıdaki görevleri içerıuektedir: 

• İKG OP'nin hazırlanması ve güncellenınesi; 

• İlgili tUm paydaşlada birlikte gerçekleştirilen istişarelerle bölgesel ihtiyaçların analiz 
edilmesinin sağlanmas ı ve lKG OP'nin uygulamasına yönelik olarak proje havuzu 
faaliyetlerinin geliştirilmesi sürecinin yürütülmesi; 

• İKG QP için çalışına planları ve uygulama takvimlerinin geliştirilmesi; 

• Operasyonların seçilmes inin, İKG OP'ye uygulanacak kriterler ve mekanizmalara uygun 
olarak onaylanmasının ve söz konusu operasyonların ilgili Topluluk kuralları na ve ulusal 
kurallara uygunluğunun temin edi lmes i; 

• Uygulama rehberlerinin h azı rl anınası ve güncellenmesi; 

• İ lgili tünı alanlarda lKG OP'nin uygul amasına i lişkin ç ıktıların yaygınlaştırı lıııas ııı ı sağlamak 
üzere toplumsal bir stratejinin lıazırlannıas ııııo temin edilmesi ve aşağıdakilerin nasıl 
gerçekleştirileceğine yönelik bir stratejinin taııımlanınası; 

o İyi örneklerin ve sonuçların belirlenmesi, 
o llunların potansiyellerin Türk iye'nin diğer bölgelerine aktarı lmasının uygunluğuna 

karar vermelk, 
o Aklarını sürecinin dikey olduğu kadar yatay olarak sağlanmasın ı organize etmek. 

• Program ı izlemek ve tKG OP izleme Komitesinin çalışmalarına rehberlik etmek; 

• İKG OP İzleme Komitesi toplantılarına idari destek sağlamak; 



• Sektörel yıllık ve sonuç uygulama raporlarını düzenlemek ve ilgili kuruıniara sunmak; 

• İzleme ça lışmalarımın uygulanması sırasında çıkanlan dersler temelinde bir sonraki 
programlama, belirleme ve biç inı leııdi mıe aşaınal arına girdi sağlamak; 

• Hibe Programiarına yönelik aşağıdakine benzer etkinliklerin gözden geçiri lmesi, bunlara 
yönelik tavsiyelerde bulunulması ve soouçlandırı lınası; 

o İKG OP Projeleri için izleme takımlarının oluştumlması 
o Hibe Program ları n ın uygulamasına yönel ik izleme raporlarının hazırlanınası 
o Detaylı bir izleme takvimi çıkarılınası ve düzenli izleme ziyaretlerinin ve ani 

denetim leri koordine etmek 
o Düzeltici tedbirlerin uygu lanması 

Değerlendirme işlevi yönetime i l işkin herhangi bir görev içermez. Aşağıdaki görevleri kııpsar: 

• İKG OP'ııin değerlendirilmesini temin etmek; 

• İKG OP kapsaınındaki hibe programlarının performanslarını ve başarı larının 
değerlendirilmesine yönelik etkinlikleri koordine etmek. 

Düzgün bir görev dağılım ı nın sağlanması amacı yla İzleme ve Değerlendirme Birimi (a) izleme (b) 
değerlendirme işlevlerinin bağımsızlığını sağlamak için gerekli adımları atacaktır. 

Makul bir görevler aynlığıoın sağlanması yaklaşımıyla, Birim, (a) izleme ve (b) değerlendirme 
işlevleri arasmda bir bağımsızlığın sağlanması için organizasyona ilişkin gerekU önlemleri 
alacaktır. 

IKG ihale Biriminin yönetsel bir işlevi olmakla birlikte aşağıdaki görevleri ifa edecektir: 

• Operasyon Seçim Komitesinin tesisi ve üyelerinin seçimi 

• ihale dokümanlarının hazırlanması 

• İKG OP altındaki teklif çağrı lannın yapı lması ve ihalelerin başlatılması 

• Her ihalenin çeşidine göre ihale duyurularının hazırlanmasının ve yayunlaıımasının 

sağlanınası 

• Teklif çağrıları için bilgilendirme günleri ile eğitimierin düzenlenmesi 

• Hibe duyurulan konu o lduğıında bağıms ız değerlendiricilerin istihdam edilmesinin sağlanınası 

• Değerlendirme komitesinin o l uşturulmasının sağlanması 

• Değerlendirmeler boyunca başkan ya da sekreter olarak görev yapı lması 

• ihaleyi alanların duyurtılmasını sağlamak 

• Operasyon Çağrıianna çıkılınası yoluyla operasyonların seçi lmesi 

• Operasyon Seçim Komitelerine gerekli desteğin sağlanması ve yönetimi 

• Hibe faydalaıııcı l arı için Rehberini hazırlanmasıııda Faydalanıcılann desteklenmesi 

• İlıale dol..iimanlarının hazırlığı konusunda yararlanıcılara gerekli desteğin sağlanması 

• Paydaş toplantılarınııı organizasyonunda Yönetim Otoritesinin desteklenmesi ve paydaş 
toplantılarına katılımın sağlanması 



• Aylık raporl arın, toplantı tutanaklarınııı, ihale planlarının, operasyon dunıııı tabloları ile mali 
tahsisat tablolaruuıı hazırlanması 

• Bireysel hibelere için strateji ve süreç hazırlanması. 

IKG Proje Yönetimi Biriminin yönetsel bir işlevi olmakla birlik te aşağıdaki görevleri lfa 
edecektir: 

Sözleşmelerin raporlanması 

Operasyonların rapo·rlaııması 

Sözleşme toplantılarına katılım sağlanınası 

i bale usullerinin onaylanması 

• Sözleşme usullerinin kabul edilmesi 

Yerinde proje izleme ziyaretleri planlarının hazırlanması 

Her bir sözleşme içiıı yerinde ziyaretierin gerçekleştiri lmesi 

lKG Mali Yönetim Biriminin yönetsel bir işlevi olmakla birlikte aşağıdaki görevleri ifa 
edecektir: 

Yönetim otoritesi tarafından ulusal fona fon talebinde bulunulması 

Ulusal fondan gelen fonların Yönetim Otoritesine aktarılması 

Harcama doğru lama raporunun hazırlanması 

Garanti üzerine yıllık raponın hazırlanması 

Ödemeyle ilgili konularm yOıilttllmesi 

Mali tabloların güncellenmesi 

Ödeme ve harcama tahminlerine ilişkin tabloların güncellenmesi 

Dütçeııin dengeleıuııesi işlenılerini n yürütülmesi 

Ulusal eş finansmanın sağlandığından emin olunması 

• Eş fınansınan dunımunun izlemnesi 

Muhasebe faaliyetlerinin yOriitiilmesi 

İKG Kalite Güvence ve Kontrol Biriminin yönetsel bir işlevi olmakla birlikte aşağıdaki görevleri 
ifa edecektir: 

• iş yiikil ve hassas pozisyon analizinin yOriltUimesi; 

Operasyon tan ımlama belgelerinin kalitesinin ve seçim kriterlerine uygunluklarının kontrol 
edilmesi; 

ihale dokümanlarıımı kalitesinin kontro l edilmesi; 

Teknik uygulama biriminin operasyonlarırun kontrol edilmesi; 



• YBS'ye bilgi akışının sağlanmas ı; 

• Risk yönetim politikası; 

• Usulsüzlük raporlama sisteminin düzgün çalışınasının temini. 

İKG Bilgilendirme, Tanıtım ve Teknik Destek Biriminin yönetsel bir işlevi olmakla birlikte 
aşağıdaki görevleri yerine getirecektir: 

• Progranılama Otoritesiııe, sosyal ortaklar ve STK'lar dahil olmak üzere tüm ilgi li kunıııılara 
teknik destek sağlamak; 

• Teknik destek bi leşeni altıııda öngörülen faaliyetleri yönetmek; 

• Bilgilendirme ve Tamtım konusundaki gereklil iklerine uygunluğu temin eonek; 

• Bir Bilgilendirme ve iletişim Stratejis i belirlemek ve bi lgilendirme ve iletişim eylem planın ı 
uygulamak; 

• Yıllık izleme ziyareti planlarını hazırlamak. 

i KG idari, BIT ve AB i şleri Biriminin yönetsel bir işlevi olmakla birlikte aşağıdaki görevleri 
yerine getirecektir: 

• Program Otoritesi'nin idari işlerinin yerine getirilmesi, 
• Program Otoritesi'nin bilgi işlem ile ilgili işlerinin yürütülmesi, 
• Bilgi i şlem altyapısının düzenli olarak kontrol edilmesi, 
• İzleme Bilgi Sisteminin kurulması ve günce llenınesi, 
• Program Otoritesi'nin internet sayfasının güncellenmesi, 
• AB ınüktesebatı çerçevesinde taslak kanun ların hazırlanması ve müzakere sürecine 

katkıda bulunulması, 

• AB ile ilişki lerin yürütülmesi, 
• PROGRESS, T AlEX, MATRA gibi topluluk programlarının yürütülmesi, 
• Ortak içerme Bildirisi taslağının hazırlanması, 
• AB ajanslan ve kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesi, 
• Program Otoritesi faaliyet Raporunun hazı rlanması. 

Doğrudan Müsteşar Yardımcısına bağlı olan İc Denetim Birimi aşağıdaki görevleri 
yerine getirecektir: 

• Doğnı lamayı hedelleyen denetimleri içeren yıll ık denetim çalışına plan ın ın o luştumlmas ı ve 
yürütülmesi; 

• Yönetimin etkin işleyişi; 

• Komisyon'a sağlanaın muhasebe bilgi lerinin güvenilir l iğini sağlamak; 

• Aşağıdakileri Denetim Otoritesine sunmak: 

o Yıllık denetim raporu 

o İKG Bileşeninin yönetiminin AB Tüzükleri ile uyumlu olup olmad ığına ilişkin 
çerçeve anlaşmada bel irlenen modeli izleyen bir yıllık görüş. 

o Her barcaınamn son dummuna ilişkin görüş. 



o Yıllık denetim çalışma plan ma yönelik diğer spesifik gereklilikler. 

Geçiş sürecinde iKG OP kapsamındaki bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşmeye bağlama, ödemeler, 
hizmetlerin, işlerin ve hibelerin tedarikinde muhasebe ve mali raporlama Merkezi Finans ve İlıale 
Birimi (MFİB) tarafından yürütülecektir. Bu çerçevede iKG OP'nin genel olarak Program Otoritesi 
olan ÇSGB ve MFiB a rasında, geçiş sürecinde (2007-2011) her iki tarafçayerine geti ri lecek iş levleri 
net biçimde belirlemek ilzere bir protokol İmzalanacaktır. Bu geçiş sürecinde Bakanlığı geleecktc 
üstleneceği sonunlulukları yerine getirmek için hazırlamak amacıyla bir gölge iKG MFİB'si 
kuru lacaktır. Bu bağlamda MFİB geçiş sürecinde aşağıdaki görevleri yürütnıüşt\ir: 

Temel hedefi ve sonınıluluğu olarak, dış eylemler kapsamında bu Anlaşmanııı imza landığı 

tarihte yayımianmış olan Avnıpa Topluluğu'nun Genel Bütçesinden Finanse edilen Sözleşme 
Usulleri ne Yönelik Uygulama Rehberi (PRAG) ve/veya AT tarafından daha sonra yayı nı lanan 

herhangi bir değişiklik ve Türkiye için katılun öncesi yardım altındaki projelerin uygulaması 
kapsaııımdak i ilgili diğer belgelerle, Operasyonel Progranı a ltındaki projeleri n ihale 
işlenılerinin yürütülmesinin uyuıııluluğunu sağlar. 

Detaylı ihale pl anın ı n biçimini ve tamamlayıcı talimatlarını hazırl ar, Operasyonel Progranı 

a lıında Program Otoritesine danışarak faydalanıcı tarafmdan hazırlanan ya da faydalanıcı 
adına Program Otoritesi tarafından hazırlanan ve yine Program Otoritesi tarafindan MFİB 'ye 
iletilen projeleri n uygulamaya yönelik detaylı planlan koord ine eder ve üzerlerinde 
değişi klikler yapar.. ilgili eylemler için tedarik plan larının son siiriiın lerin i Program 
Otoritesine. Ulusal Fona ve Ulusal Akreditasyon Görevlisi'ne(NAO) gönderir. 

İlıale ön d ııyıırıılarını ve ihale dııyuru ların ı hazular ve yayımlar. 

IPA prograııımın uygu l anıası ile ilgili standart ıııal, hizmet ve yapım işleri ihale dosyaları ( 
örneğin Teknik Şartname, Teknik Özellikler vb.) ve başvuranlar için hibe rehberlerinin yanı 
sı ra Operasyonel Programlar altındaki. Projelerin uygıı lanıasının yürütiilnıesi , izlenmesi ve 
raporlamasına yönel ik planların yapı lınası konusunda gerek duyulan belgelerin standart 
biçimlerini Progranı Otoritesine gönderir. 

MFİB tarafından hazırlanan yukarıdaki belgelerin ve standart ihale dosyalarının biçimlerinin 
kullanımı hakkında Program Otoritesine tavsiyelerde bulunur. 

Program Otoritesine danışarak faydalanıcı tarafından hazulanan ya da faydalanıcı adına 
Progranı Otoritesi tarafından hazırlanan ve yine Program Otoritesi tarafından MFİB 'ye iletilen 
mal, hizmet ve iş ihale dosyaları ve başvuranlar için hibe rehberlerinin duyunılarıııı onaylar. 

ihale dosyasının netleştirilmesinde Program Otoritesi ile işbirliği yapar, muhtemel ihalelere 
yönelik netleştirmeleri dağıtır ya da yayımlar. 

Program Otoritesi ile yakın işbirliği içinde Operasyonel Programlar altındaki projelerin 
ihaleleri ve/veya hibe progranılan için bir değerlendirme komitesi oluştunır, MFİB personeli 
arasıııdan bir komite başkanı (oy hakkı olmaksızın) ve bir sekreter atar, Komitenin etkinliğini 
PRAG kuralları uyarı nca organize eder. 

Değerlendirme komitesi tarafından alınan kararları onaylar ( değerlendirme raporu ), IPA 
fonlarından projenin fontanınası na yönelik kararı teyit eder ya da tedarik kararı n ı iptal etmeye 
karar verir ve ihale sahiplerini (the ıenderers) bilgilendirir. 

ihalelerin sonuçları hakk ı nda Program Otoritesini , Faydalanıcıyı ve ihale sahiplerini 
bi lgilendirir. 

Gerekli olduğunda Program Otoritesi ve Faydalanıcı ile danışarak, ihale sahipleri tara fından 

sunulan iddia ve şikayetleri inceler ve Avrupa Komisyonu Delegasyonuna damşarak cevaplar; 

Sonuçlan dırılan sözleşmeye yönelik olarak başarısız ihale sahiplerini bi lgi lendirir. 



• Sözleşmeyi ve zeyiinamelerini hazırlar ve imzalar ve onaylanması için Avrupa Komisyonu 
Delegasyonuna ve bundan sonra başarı l ı ihale sahiplerine imza için gönderir. 

• Program Otoritesini, faydalamcıyı ve Avrupa Komisyonu'nu sözleşmeye yönelik tamamlanan 
imza döngüsü hakkında bilgilendirir ve birer kopyalarını kendilerine gönderir. 

• AB tüzüklerine uygun olarak ödemeleri yapar, muhasebe sistemlerini ve kayıtları sürdürür, 
ku llanılmayan fon ların Ulusal Fon aracılığıyla Koıııisyon'a iade edilmesini sağlar ve 
ku llanılmayan !PA Fonlarıyla ilgili olarak Borçlu Defterinde (Debtors' Ledger) uygun 
biçimde hesap edilmesini, bunlanu usulsüzlük olarak işlem görmesini ve derhal taznıin 

edilmesini, gerekl i uısulsüzlükraporların ın Ulusal Fona ve NAO'ya sunulması n ı temin eder ve 
NAO ve Komisyon tarafından kull anılmayan fon ların programa yeniden tahsisi (eğer 

olacaksa) yönündeki taleplerine yönelik kararlarını uygular. 

• Şüphelenilen yolsuzluk veya usulsüzlük durum larını gecikmeksizin Progranı Otoritesine 
bildirir. 

• Program Otoritesinin sorum luluğu a ltında yürütülen genel proje izleınesine, Operasyonel 
Program allında yürütülen Projelerin izleme Komitesine katılır, mali kontrolü yürütür, uygun 
raporları, kabul sertifıkalannı ve MFİB düzeyinde IPA fonlanndan ödeme yapmak için gerekli 
olan diğer belgeleri onaylar. 

• Program Otoritesinin sonun luluğu altında yiirütülen Operasyonel Program a l tındaki projelerin 
masa başı ve yerinde kontrollerine katılır; sözleşmelerde Program Otoritesinin ve 
Yararlanıcı ların yerinde kontrol ve saha ziyareti yapabilmesini temin eder. 

• TPA fon larının mali yönetim kayıtları nı ve hesapl arını tutar, onaylanan güvenlik standartlan 
ile uyumlu biçimde mali yönetim ve IPA fonlarının kullanumı ile ilgili dokümantasyonu 
dosyalar ve tutar ve talep edilmesi halinde onları yalnızca yetkili kişilere, yazılı olarak, kontrol 
etmeleri için verir. 

• IPA fonlarının kullanımına il işkin aylık mali raporları NAO'ya ve Program Otoritesine eş 
zamanlı olarak sunaı·. 

• MFİB'in iç denetçileri, Hazine Kontrolörleri Kurulu denetçileri (!PA için Denetim Otoritesi), 
Komisyon Servislerinin denetçileri, AB Sayıştayı , Türk Saytştayı ve NAO tarafından atanan 
diğer denetim ve teftiş kurumlan tarafı ndan iletilen denetim bulgularına, sonuçlarına ve 
tavsiyelerine , iyi yönetimin uluslararası en iyi örneklerine uygun olanık, cevaplar. Progranı 
Otoritesi tarafından istendiğinde, Operasyonel Program altındaki projelerin uygulamasının 

ihale, sözleşme, ödeme ve muhasebe boyutlarına yönelik olarak her türlü bilgiyi sağlar. 

MFİB tarafından geçiş süıecinde üstlenilccek işlevlere yönelik bu listeler, işlevierin Bakanlığa 
devredilmesi öncesinde NAO tarafından yı llık olarak güncellcnıucye tabiydi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenaik Bakanlığı 20 Ağustos 2010 tarilı inde NAO'ya AB Koordinasyon 
Birimi'nin İKG Bileşeni altında ihale, sözleşme ve mali yönetim işirininin devredilmesi 
konusunda resmi başvuruda bulunmuştur. 

NAO, 2 Mayıs 201 I tarihinde AB Koordinasyon Birimi'nin akredite edildiğille ilişkin resmi 
yazıyı Komisyon tarafından teyit edildiğini bildirmiştir. Mayıs 20 I I 'de Komisyon 'un 
denetçileri tarafından yetki devrine il işkin çalışmalar yürütülmüştür. Denetim raporundan 
çıkan sonuca göre Bakanlığın ihale, mali yönetim ve sözleşme konulannda idari kapasitesini 
güçlendirmesi gerekmektedir. Denetim bulgula rı ve tavsiyeler Türk yetkilileriyle beraber 
müzakere edilmiştir. 



Denetçilerin değerlendirmelerine ilişkin olarak NAO tarafından 14 Ekim 2011 tarihinde 
gönderilen resmi yazıda Türkiye Cumhuriyeti'nin söz konusu tavsiyeleri dikkate aldığı ve 
gerekli düzenlemeleri yapacağı bildirilmiştir. 

31 Ocak 2012 tarihinde Komisyon, ihale, sözleşme ve mali yönetim konularında yelkilerin 
MFİB'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na devredildiğini kabul etmiştir 

5.1.2. Görevlerin Ayrımı 

IP A Uygulama Tüzüğünün 21. Maddesinin 2. Fıkrası, 3 Teuıınuz 2008 taribii Türkiye Cunıburiyeti 
Hükümeti ile Avrupa Toplulukları komisyonu arasındaki Çerçeve Anlaşma ve 2009118 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi uyarınca, ilgili kurumlar arasında ve kurum içlerinde görevler arası uygun bir 
ayrım sağlanacaktır. 

Kurumlar arası Görev Ayrımı 

Belirlenen IP A Birimleri arasında net bir görev dağılımı temin edilmiştir. Program Otoritesi olarak 
ÇSGB yönetim (programlama, izleme, değerlendirme, tanıtım ve bilgilendinne, teknik uygulama), 
ihaleye çıkma, sözleşme akdetnıe ve ödeme yapma ve denetim işlevleri farklı birimlerce yerine 
getirileceğini temin etmektedir. 

Ulusal Fon olarak atauan Hazine Müsteşarlığı özellikle banka hesaplarını organize etmekten, 
Komisyondan fon transferi talep etmekten, Komisyondan alınan fonların ÇSGB'ye ya da nihai 
faydalanıcılara transferine izin vermekten ve Komisyona mali raporlamayı yapınaktan sonunluyken 
ÇSGB'deki Program Otoritesinin farklı bölümleri doğrulamaları, kontrolleri ve değerlendirmeleri 
yerine getirecektir. 

Ayrıca, Denetim Otoritesi tarafıııdan yürütülen denetimler ile uygulama ve ödeme prosedürleri 
arasında bu görevleri yürütmekten sorumlu birimlerin farklılaştırılmas ı yoluyla net bir aynına 
gidilmesi teminat altına alınmaktadır. Sistem dilzeyindeki denetimler Denetim Otoritesi olarak görev 
yapan Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür. İç denetim birimi ise İKG OP'nin 
uygulamasına yönelik denetinıleri gerçekleştirir. Denetim Otoritesi ile iç denetim biriıni arasındaki 
ilişki İKG OP Uygulama Rehberinde tanımlanmaktadır. Denetim işlevleri bu birimler aracılığıyla 
yerine getirilirken uygulama ve ödeme prosedürleri fPA Yönetim Birimi tarafından gerçekl eştirilir. 

Aşağıdaki liste Türkiye Cumhuriyeti ile Komisyon arasındaki Çerçeve Anlaşmanın 8. Maddesine 
uygtın olarak ilgili yapıların, yetkililerin ve birimlerin temel görev ve ortak sorumluluklarını 

göstermektedir. işbu liste bütün görev ve sorumlulukları içermemektedir. 

1) Yetkili Akreditasyon Görevlisi: 

a) Yetkili Al<reditasyon Görevlisi Hazineden sorumlu Devlet Bakanıdır. 

b) Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Ulusal Yetkilendirme Görevlisin in alaedile 
edilmesi, akreditasyonunun izlenmesi ve askıya a lınınası veya kaldırılmasından 

aşağıdaki hususlar bağlamında sorumludur; 

• Türkiye Cumhuriyeti'ndeki AB fon larının mali yönetiminden bütünüyle sorumlu ve bu 
çerçevede yapılan işlemlerin mevzuata ve usule uygunluğundan sorumlu Ulusal Fontın 
başkanı olarak; 



• Ulusal Yetkilendirıne Görevlisi'nin, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında 
yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişi için sorumluluklannı yerine getirme kapasitesi 
ilgili olarak. 

Ulusal Yetkilendinne Görevlisi'nin akrcditasyoııu Ulusal Foıı'u da kapsar. 

Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Komisyonu Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin 
akreditasyonu ve Ulusal Yetki lendirme Görevlisi'nin akreditasyonuna ilişkin değişi klikler 

hakkında bilgilendirir. Komisyonun talep edeceği ilgili bütün destekleyici bilgilerin sunulması 
da bu kapsam içerisindedir. 

c) Ulusal Yetkilendinne Görevlisi'nin akredite edilmesinden önce, Yetkili 
Akreditasyon Görevlisi, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Kurallarının 1 l. 
Maddesinde belirtilen ilgili koşulların yerine getirildiğinden emin olur. Ulusal 
Yetkilendirıne Görevlisinin bu sorumlu luğu, en azından Katılım Öncesi Yardım 
Aracı Uygulama Tüzüğünün (akreditasyon kriterleri) Ekinde yer alan alanlarda 
etkili denetimler yapılabilmesi için Yararlanıcı tarafından kurulan yönetim ve 
kontrol sisteminıin kurallara uygun hareket ettiğinin teyidini de kapsar. Söz konusu 
ek aşağıdaki genel koşu llan öııgömıektcdir: 

• Etik ve dürüstli.lk politikalan, usulsüzlük yönetimi ve raporlaması, personel 
planlaması , istihdam, hassas görev yönetimi dahil eğitim ve değerlendirme, hassas görevler ve 
çıkar çatışması, bireyler ve kurumlar için yasal zeminierin oluşturulması, hesap verilebilirliğin 
tesisi, sorumluluk, soruıniuluğun devri ve teşkilat çapında bütıın görevler ve mevkiler için 
gerekli yetkileri kapsayan denetim ortaını (teşkilatın ve personelin oluştmulınası ve 
yönetilmesi); 

• Risk tanımlaması, değerlendirme ve yönetimi, hedef belirleme ve hedeflere yönelik 
kaynakların tahsisi ve uygulama sürecinin planlanmasını içeren planlama ve risk yönetimi; 

• Doğrulama usullerini, astlar tarafından sunulan yıllık güvence beyanları da dahil 
olmak üzere astıara devredilen görevlerin hesap verilebilir şekilde yönetimine ilişkin gözetim 
usullerini, her bir ihale türü ve il1ale çağrısı için kuralları, ihale ve ihale çağrılarının her 
aşaması için kontrollistelerini içeren usulleri, tanıtım için kural ve usulleri, ödeme usullerini, 
eş fınansman aktanınının izlenmesine dair usulleri, fonların kullamlabilmesini sağlanıaya 
yönelik bütçesel usulleri, işlemlerin devamlılığına ilişkin usulleri, muhasebe usullerini, 
uz laşma usullerini, uygun seviyede kabul edilmiş normal usullere tanınan istisııalarla birlikte 
istisnaların, onaylanmaınış istisnalar ile denetim eksikliklerinin saptandıkları durumlarda 
raporlanmalarını , güvenlik usullerini, arşivleme usullerini, görev ayrımlarının ve iç denetim 
zaafiannın raporlanma l arını kapsayan denetim faaliyetleri (müdahalelerin uygulanması ); 

• Denetim raporlannuı ve tavsiyeler ile değerlendirmelerin ele alındığı iç denetimi 
kapsayan izleme faaliyetleri (müdahalelerin denetimi); 

• İç denetirnin verimliliği ve etkinl iği ile ilgili olarak uygun olan bütün düzeylerde 
düzenli raporlama ve planaama ve uygulamaya ilişkin bütün hususlar hakkında farklı kunınılar 
arasında bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla düzenli eşgüdüm toplantıları 

gerçekleştirilmesini kapsayan iletişim (bütün aktörlerin görevlerini yerine getirmeleri için 
gerekli bilgileri alnıalarımn sağlanması). 



2) Ulusal Katılını Öncesi Yardım Koordinatörü: 

a) Ulusal Katı lım Öncesi Yardım Koordinatörii Yararlanıcı tarafından atanır. Ulusal 
Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü, Yararlanıcı'nın devlet ya da büktırnet 
yönetiminde list diizcy bir yetkili olmalıdır. 

b) Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki AB mali yardı mlarının genel 
koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. 

c) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü, Komisyon ve Yararlanıcı arasında 
ortaklık kuru l masını ve genel katılım süreci ile Katılım Öncesi Yard ım Aracı 
kapsamında sağlanacak AB katılım öncesi mali yardı mlarının kullanı lınası arasında 

yakın ilişki tesis edilmesini sağlar. Başlıca görevleri şun lardır: 

• Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde sağlanan programların eşgiidiimii ve 
uyumu; 

• Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bi leşenine i l işkin ulusal düzeyde 
ytllık programlama; 

• Üye ülkeler ve diğer Yararlanıcı ülkelerle birlikte, ilgi li sın ır ötesi işbirliği 
programiarına ve diğer Topluluk araçları çerçevesinde yapılan ulusötesi, bölgeler arası ya da 
deniz havzaları programiarına Yararlanıemın kattiımının eşgildilmü . Ulusal Katılım Öncesi 
Yardım Koordinatörü, sözii edilen eşgüdümle ilgili görevlerini bir sınır ötesi işbirliği 

koordinatörüne devredebilir. 

d) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü, Katı lım Öncesi Yardım Aracı İzleme 
Komitesinin değerlendirmesini müteakip, bu Çerçeve Anlaşmanın 38. Maddesinde 
ve Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 61(3) Maddesinde 
tanımlandığı şekliyle, uygulamaya il işkin Katılım Öncesi Yardım Aracı yıllık ve 
nihai raporlarını hazırlar ve Komisyona sunar. Bu raporlarm bir kopyasını Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisi'ne gönderir. 

3) Stratejik Koordinatör: 

a) Yararlanıcı tarafıııdan, Bölgesel Kalkınma Bileşeni ile insan Kaynaklarını 
Geliştirme Bil eşeninin eşgüdiimünü sağlamak üzere Ulusal Katı lım Öncesi Yardım 
KoordinatörünUn soruml uluğu altıoda bir stratejik koordinatör ataorr. Stratejik 
koordinatör, Yararlanıcınııı devlet idaresi içerisinde, bahsi geçen b ileşenlerin 

uygularımasıy la doğrudan ilgisi bulurımayan bir oluşumdur. 

b) Stratejik koordinalörün başlıca görevleri: 

• Bölgesel Kalkınma Bileşeni ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeoi 
kapsamında sağlanacak yardımların eşgiidiimünü sağlamak; 

• Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 154. Maddesinde tanımlandığı 
şekliyle stratejik uyum çerçeve belgesini hazırlamak; 



• Sektörel strat~jiler ve programlar arasında eşgüdüınü sağlamak. 

4) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi: 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Yararlanıc ı tarafından atanır. Ulusal Yetkilendirme 
Görevlisi Yararlan ıcının devlet ya da hükümet yönetiminde üst düzey bir yetki li olmalıdır. 

Ulusal Yctkilendirıınc Görevlisi aşağıdaki görevleri yerine getirir ve sorumlulukları 

üstlenir: 

a) Türkiye'de AB fonJannın mali yönetiminden ve bu çerçevede yapılan işlemlerin 
mevzuata ve usulüne uygunlugundan Ulusal Fonun başkanı olarak bütünüyle 
sorumludur. Ulusal Yetkilendim1C Görevlisi bu sorunuulukJarı bağlammda baş lıca 

aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

• İşiemierin usulüne uygunluğu ve yasallığı hususunda güvence vermek; 

• Onaylanmış harcama ve ödeme beyannameleri hazırlamak ve Komisyona sunmak; 
ödeme başvurularının doğruluğundan ve fon ların program otoritelerine ve/veya nihai 
yararlanıcılara doğru bir şekilde aktarılmasından bütünüyle sorumludur; 

• Eş fınansman unsurlannın mevcudiyetini ve doğruluğunu teyit etmek; 

• Usulsüzlükleri tespit ederek derhal bildirmek; 

• Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün SO. Maddesi uyarınca, tespit 
edilen usulsüzlüklerle ilgili olarak gerekli mali ayarlamaları yapmak; 

• Komisyon ile Yararlanıcı arasında mali bilgi alışverişi için temas noktası olmak. 

b) Kanlım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin 
işleyişinden sonımludur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi bu sorumlulukları 

bağianunda başlıca aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

• Program otoritelerinin akreditasyonunu sağlamak, izlemek, askıya almak veya 
kaldırmak; 

• Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yardımın yönetim sistemlerinin 
mevcudiyetini ve etkin işleyişini sağlamak; 

• Fonların yönetimine ilişkin iç kontrol sisteminin etkin ve verimli olmasını sağlamak; 

• Yönetim ve kontrol sistemi haklanda rapor hazırlamak; 

• Uygun bir raporlama ve bilgi sisteminin işleyişini sağlamak; 

• Bu Çerçeve Anlaşmanın 18. Maddesi ve Katılım Öncesi Yardun Aracı Uygulama 
Tlizüğilniln 30(1) Maddesi uyannca, denetim otoritesinden alınan denetim raporlarında 

yer alan bulguların takibini yapmak; 



• Yönetim ve kontrol sistemlerinde meydana gelen önemli değişiklikleri, bildirimin bir 
suretini Yetkili Akreditasyon Görevlisine de göndererek Komisyonaderhal bildim1ek. 

Yukarıda a) ve b)'de belirtilen sorumlulukların sonucu olarak, Ulusal Yetkilendirme 
Görevlisi, bu Çerçeve Anlaşmasının 17. Maddesinde tan ımlandığı şekilde ve bu Anlaşmamn 
EK B'sine göre içinele aşağıdaki hususlan barındıran Yıllık Güvence Beyanında bulunur: 

• Yönetim ve kontrol sistemlerin in etkin işleyişine ilişkin teyit; 
• işlemlerin yasallığA ve usulüne uygunluğuna ilişkin teyit; 
• Yönetim ve denetim sistemlerinde ve destekleyici hesap bilgilerinin unsurlarında 

meydana gelen değişikliklere dair bilgi. 

Yukarıda (a) ve (b)'de belirtilen Yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işl eyişini ve işlemlerin 
yasallığmı ve usule uygunluğunu teyid edecek verilerin Güvence Beyantnda mevcut 
olmaması halinde, Ulusal Yetk.ilendirme Görevlisi, Komisyonu ve Yetkili A.kreditasyoo 
Görevlisini bunun nedenleri ve muhtemel sonuçları ile Topluluğun çıkarlarını konırnak ve bu 
duruma çözüm getirmek ü.zere yapı lan işl emler hakkında bilgilendirir. 

5) Ulusal Fon: 

a) Ulusal Fon, Yararlanıcı ülkede Devlet bakanlığı bünyesinde yer alan bir kurumdur. 
Ulusal Foo, merkezi bütçesel yetkiyi haizdir ve merkezi hazine birimi olarak hareket 
eder. 

b) Ulusal Fon, Ulusal Yetkilendim1e Görevlisi'nin sorumluluğu altında, Katılım Öncesi 
Yardım Arac ı çerçevesinde sağlanacak yardımların mali yönetimi ile görevlidir. 

c) Ulusal Fon özellikle, banka hesaplarının diizenlenmesi, Komisyondan fonların talep 
edilmesi, Komisyondan temin edilen fonların program otoritelerine veya nihai 
yararlanıc ılara transferinin yetkitendirilmesi ve Koınisyona mali raporların 

sunulmasından sorumludur. 

6) Denetim Otoritesi: 

a) Denetim Otoritesi Yararlanıcı tarafından belirlenir ve yönetim ve kontrol sisteminde 
yer alan bütün taraflardan işlevsel olarak bağımsızdır. Otorite uluslararas ı kabul görmüş 
tüm mali denetim standartlarına uygun bir şekilde f.-ıaliyet gösterir. Denetim Otoritesi 
esas olarak; 

b )Başkanının sorumluluğu altındaki Denetim Otoritesi, özellikle aşağıda yer alan 
işlevleri yerine getirir ve sorıımlulukları üstlenir: 

• Her yıl aşağıdakileri o doğrulannıasına yönelik denetinıleri içeren bir yı l lık denetim iş 
planının oluştunılnıası : 

- yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili işleyişi ; 

- Konıisyona verilen hesap bilgilerinin güvenilirl iği . 

Denetim işi , uygun sayı ve kapsamda işlem veya muamelenin denetimi ile prosedürlerin 
incelenmesini içerir. 



Yıllık deııetinı iş planı söz konusu yılııı başlangıcıııdan önce Ulusal Yetkilendinne 
Görevlisi ve Komisyona verilir. 

• Aşağıda sıralandığı gibi raporların ve görüşlerin arz edilmesi: 
- Bu Çerçeve Anlaşmasının C Ek'inde yer alan modele göre bir Yıllık Denelim 

Faaliyet Raporunun hazırlanması, bu raporda Denetim Otoritesince kullanı lan 

kaynakların belirlenmesi, ve ilgili yılın 30 Eylül tarihinde biten bir önceki 12 aylık süre 
boyunca yıllık denetim iş planına uygun olarak yürütülen denetimlerde yönetim ve 
kontrol sisteminde veya muamelelerde tespit edilen zayı flıkların özeti. Yıllık Denetim 
Faaliyet Raponı, Komisyona, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'ne (NAO) ve Yetkili 
Akreditasyon Görevlisine (CAO) her yıl 3 l Aralık tarihi itibariyle iletilir. Bu şekilde 
hazırlanacak ilk rapor 1 Ocak 2007-30 Kasım 2007 dönemini kapsar. 

- Yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili bir biçimde işleyip işleınediğiııe ve bu 
Çerçeve Anlaşmasının ve Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün ve/veya 
Komisyon ile Yararlanıcı arasındaki herhangi bir diğer anlaşmanın gerekliliklerine 
uyum sağlanıp sağlanmadığıııa dair, bu Çerçeve Anlaşmasının D Ek'inde belirtilen 
modele göre bir Yıllık Denetim Görüşü. Bu görüş, Komisyona, Ulusal Yetkilendirıııe 
Görevlisi'ne ve Yetkili Akreditasyon Görevlisine iletilecektir. Bu görüş, Yı l lık Denetim 
Faaliyet Rapoıu ile aynı süreyi kapsar ve aym bitiş süresine sahiptir. 

- Herhangi bir programlll veya bir kısmmın kapanışı için Ulusal Yetkilendirnıe 

Görevlisi tarafından Komisyona sunulan son harcama beyanı hakkında görüş. Uygun 
düştüğü yerlerde, son harcama beyanı hakkmda görüş, yıllık olarak sunulan hesap 
formları halinde, ödeme başvunılarını içerebilir. Bu görüş, nihai ödeme başvunısunun 
geçerli liği ne, mali bilgilerin doğruluğuna yönelik olur ve gerektiği takdirde nihai 
denetim faaliyet raponı ile desteklenir. Bu görüş, işbu Çerçeve Anlaşmamn E Ek'inde 
yer verilen modele göre hazı rlanır. Ulusal Yetkilendinne Görevlisi tarafından sunulan 
nihai harcama bildirimi ile aynı zamanda, veya en azından nihai harcama bildiriminin 
veri lmesin i izleyen üç ay içerisinde Komisyona ve Yetki li Akreditasyon Görevlisine 
gönderilir. 

• Önceki madde imi kapsammda bahsi geçen yıllık denetim iş planı ve/veya raporları 
ve görüşlerine yönelik ilave Özel gereklilikler Sektörel Anlaşmalar veya Finansman 
Anlaşmalarmda orta ya konulabil ir. 

• Denetim işinin, raporlarm ve denetim görüşlerinin yöntemi ile ilgili olarak, Denetim 
Otoritesi özellikle ırisk değerlendirmesi, denetimin önem derecesi ve ömcklendirnıc 

olmak üzere denetime yönelik u lus lararası standartiara uymalıdır. Bu yöntem, 
Komisyon tarafından sağlanan, Özellikle örnekleme ile gizlilik ve önem derecelerine 
yönelik uygtın bir genel yaklaşım ile ilişki li ilave yönlendirme ve tanımiarta 

tamamlanabil ir. 

Birimler Arasında Görev Ayrımı 

Görev ayrıını ilkesi birimlerin gerek örgütsel yapısında gerekse iç yönetim ve kontrol prosedürlerinde 
dikkate alınır. Yukarı da da belirtildiği gibi Program Otoritesi içindeki tüm birimlerin belirli 
soruml ulukları mevcuttur. Program Otoritesini oluşturan tüm birimlerin görev tanımlarında uygun 
görev ayrııniarına gidilmiştir. 

Bu bağlamda, operasyon diğer birimlerin personeli tarafından başlatılır ya da uygulanırken, bir 
operasyona izin verilmeden önce operasyonun operasyonel ve mali boyutları Kalite Güvence ve 
Kontrol Birimi tarafındau doğrulanır. 



"İha le" , " Sözl~me Yönetimi" ve " Sözleşme uygulama ve finans/ödeme sonımluluğu" birimleri 
arasında yeterli düzeyde görev ayrıınınııı garanti edildiğİn in teminine özel önem verilir. 

Her bir sözleşmenin uygu[anması, sözleşmeye bağiamuası ve ihale edilmesi yoluyla projelerin 
uygulanması süresince: 

• Teknik Şartııamenin, Teknik Özelliklerin, Başvuru kı lavuzunun, ihale dosyasının vb. 
hazırlanması ve/veya kontro l edilmesi için görevlendirilmiş olan personel, imzanın ardından 
aşağıdaki görevleri yerine getirmek üzere atanan personelden farklı olacaktır: 

• sözleşmenin uygulanması, sözlei/me yüklenicileriyle irtibata geçi lmesi, faturaların 
onaylanması ve operasyonel izlemenin yapılması. 

Faturalara ödeme onayı veren veya operasyonel izleme esnasında ödeme başvurusu yapan personel 
herhangi bir biçimde fonların erişimine sahip olmamalıdır. [örneğin banka hesaplarına imza atı lması, 

muhasebe ve uzlaşma] 

Kural olarak, paraflaına, ön (ex-ante) ve nihai (ex-post) kontroller farklı fonksiyonlardır ve işlevsel 
olarak birbirinden bağımsız farklı kişiler tarafından i fa edi lmelidir. 

(Bu kısım, akreditasyon sürecinde gelişme ortaya çıktığında revize edilecektir.) 

1 5.2. İZLEME VE DEGERLENDİRME 

5.2.1. izleme Düzenlemeleri 

!PA Uygulama Tüzüğü'nün 58. Maddesi ve 2009/ 18 say ı l ı Başbakanlık Genelgesi'ne göre, bir 'IPA 
Izleme Komitesi kurulmuştur. 

Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü (NIPAC) ile Avrupa Komisyonu (AK)'nun 
eşbaşkanlığında, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Stratejik Koord iııatör ve Program Otoritesi kurumlar 
ile ilgi li diğer kamu kurum ve kuru iLışların ın temsilcilerinden oluşur. Komitenin sekretarya hizmetleri 
NIPAC sekreteryas ı tarafından yürütülür. 

!PA İzleme Komitesi, mali anlaşınalarda ve MlPD'de belirlenen bedetleri karşılamaya yönelik olarak, 
tüm program ve operasyonların uygulanmasındaki genel etkinlik, kalite ve tutarlılıkla ilgili çalışmalar 
yapacaktır. Bu amaçla, IP A İzleme Komitesi, kendini sektörel izleme komiteleri tarafından ortaya 
konulan öğelere dayandıracaıktır. 

IPA İzleme Komitesi , farklı bileşen ler altında uygulanan programlar ve operasyonlar arasında, birden 
fazla bileşen i ilgi lendiren ve sağlanan yardımın genel hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan düzeltici 
tedbirler arasında tutarlılık ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla ve sağlanan yardımın etkinliğini 
arttırmak amacıyla herhangi bir eylem için Komisyon'a, NIPAC'a ve NAO'ya öneride 
bulunabilecektir. IP A izleme Komitesi ayru zamanda, İKG OP İzleme Komitesi 'ne, program 
hedeflerine ulaşılmasını sağlamak ve tKG OP altı nda sağlanan yardımların etkinliği ni arttırmak 
amacıyla herhangi dilzeltici tedbir ile ilgi li kararlar için öneride bulunabilecektir. 

IPA İzleme Komitesi, Komisyon tarafindan oluşturulan bir izleme komitesi vekaletine ve ulusal 
kurumsal, yasal ve mali çerçevelere uyarak kendi iç usul kurallarını oluşturacaktır. 

IPA İzleme Komitesi yılda en az bir kez toplanacaktır. Ara toplantılar da. özellikle tenıatik bazda 
yapılabilecektir. Yönetim Otoritesi bu komite toplantılarına katılır ve IKG OP'nin uygulaması ve 
süreçine ilişkin olarak son durum bilgisi verir. 



İKG OP için Sektörel İzleme Komitesi (SMC): 

Sektörel İzleme Komitesi (bundan böyle ''Komite" olarak anı lacaktır.) Çerçeve Anlaşmanın 36. 
Maddesi ve 1085/2006 sayı lı Konsey Tüzüğünü uygulayan 12 Haziran 2007 tarihli 718/2007 sayılı 
Komisyon Tüzüğü kuralları gereğince kunılmuş daimi bir yapıdır. Komitenin, 13 Aralık 2007 tarihl i 
ilk toplantısında onaylanan kendi usul kurallarına sahiptir. 

Komitesi kolektif bir yapı dır ki ona iKG OP için Program Otoritesi Başkanı olan ÇSGB Müsteşar 
Yardımcısı ve bir Komisyon temsilc isi tarafından eş başkanlık yapılacaktır. Komite üyelerden ve 
tavsiyede bulunabilecek katılımcılardan oluşur. Komitenin bileşimine Koınisyonla mutabakat halinde 
Program Otoritesi tarafından karar verilir. 

Eş başkanın yanı sıra iKG OP izleme Komitesi üyeleri aşağıda sayılnuştır: 

Ulusal Kamu Kunımlarından 24 adet, Ekoıııik ve Sosyal Ortaklardan 7 adet ve Bölgesel 
Ortaklardan 13 adet temsilc i, 

( 3 Valilik, 3 Üniversite, GAP Bölge İda resi, 3 Ticaret Odası, İKG OP kapsaınındaki alanlarda 
faaliyet gösteren 3 Ulusal Birlik) 

iKG OP izleme Komitesi' nin oluşumu, Program Otori tesinin Başkanı tarafından, Komisyon ile 
anlaşı larak, yeterl i temsil ve üyel iği, nihayetinde mantıksal bir zeminde özellikle yerel aktörlerin 
katılımını, garanti altına almak amacıyla gözden geçirilebilir ve genişletilebil ir. Gündem ile ilgili bazı 
spesifik konularda ve başlıklarda, izleme komitesi eş başkan ları dış uzmanlar çağırabil ir. Tarllşına 
konusu tlim materyal ve belgelere toplantı sonuna kadar aksi belirti lmedikçe "gizli" olarak muamele 
edilecektir. 

Komitenin daimi sekreterya hizmetleri iKG OP için program otoritesi tarafindan yiirütülür. Komitenin 
faaliyetlerine ilişkin tüm yazışınalar Komite sekretaryası yla yapı lır. 

Usul kura llarına göre Komite aşağıdaki görevleri yerine getirecektir: 

Operasyonların seçimindeki genel kri terler üzerinde düşünmek ve bunları onaylaınak ve bu 
kriterler üzerindeki programlama ihtiyaçları ile uyumlu olan düzeltmeleri onaylaınak; 
Her toplantıda, iKG OP'nin özel hedeflere ulaşmadaki ilerlemesini Program Otoritesi 
tarafından arz edilen belgeler bazında değerlend irmek; 

Her toplantıda uygulama sonuçlarını, özellikle de ber ana öncelik ekseni için belirlenen 
hedefleri, tedbirleri ve ara değerlendinııeleri incelemek. Bu izleme, kararlaşıırı lan göstergelere 
atıfta bulunularak yapı lacaktır; 

izleme tablolarını,uygulaına ile ilgili sektörel yıllık ve nihai raporları Komisyon ve Ulusal 
!PA Koordinatörüne ileti lmeden önce incelemek; 

• TPA Uygulama Tüzüğünün 29. Maddesinin 2. Fı krasının (b) bendinde geçen yı l lık denetim 
eylem raponından veya raponın İKG OP'yi ilgilendiren kısımndan ve Komisyonun raponı 
ineelmesi sonras ı rapora veya raporını bir kısmına yapacağı yonımiardan haberdar edilmek; 
Programa veya Programa ilişkin Finansınan Anlaşmasına değişiklik getirecek her türlü tek lifi 
incelemek. 
Yapılacak denetim faaliyetlerinden ve denetim otoriteleri ile Komisyon tarafından verilecek 
görüşlerden baberelaif edi lmek, 

• Finansınan An iaşınasının 99 maddesinde geçen i letişim Eylem Planı ile buna yapılacak 
güncellemeleri değerlendirmek ve oııaylanıak ve 
Gerekli hallerde periyodik toplantılar önennek, 
!PA İzleme Komitesi'ne özellikle aşag:tdaki bilgileri sıınınak: 

o Eğer ilgi liyse tedbir ve operasyon bazında, deği lse öncelik ekseni bazında 

programların uygulanmasındaki ilerlemeyi; bu bilgilendirme başarılan sonuçları, mali 



uygulama göstergelerini ve diğer faktörleri içenneli ve programlll uygulamasını 
iyileştirmeye ınatuf bir bakışla yapılmalıdır. 

o Yetkili akteditasyon görevlisi, ulusal yetkilendimıe görevlisi veya denetim otoritesi 
tarafından yönetim ve kontrol sistemlerinin işleyişinin durumu, 

Operdsyonel progranıların izlemesiyle ilişkili değerlendimıe sonuçlannın incelenmesi, 
Program ve operasyonların finansman anlaşmaları ve fvfiPD'de gösterilen hedeflere 
ulaşmadaki toplam etkinliği, nitel iği ve tutarlılığı konularında IPA İzleme Komitesi'ne 
değerlendirme yapabilecek ölçüde gerekli unsurları sunmak, 
Program hedeflerine ulaş ı lmasının temini ve program kapsaınında sağlanan yardımın 
etkinliğini artınnak için !PA Komitesinden gelen, herhangi bir düzeltici önleme ilişkin 

muhtemel kararlara yönelik teklifleri incelemek, 
Fi naıısmau Anlaşmasında serdedilen spesifik hükümlerle uyumlu olarak ilgili operasyon ve 
programların etkinliğinin ve niteliğinin temin edi lmesine çalışmak. Komite bir örneğini de 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'ne sunarak Ulusal IPA Koordinatörü ve Komisyon'a 
hedeflerine ulaşılmasının temini ve program kapsamında sağlanan yardımın etkinliğini 
artınııak için herhangi bir düzeltici önlem öngören muhtemel kararlara yönelik teklifler 
sunabilir, 

Komite ayrıca: 

!PA Uygulama Tüzilğü'nün 155.2(a) maddesinde geçen program hedeflerine ulaşmayı veya 
yatay !emalar, tanıtım tedbirleri ve mali yönetim dahil yönetinıiııi iyileştirıneyi mümkün 
kılacak program revizyonu veya incelenmesi konusunda Program Otoritesine öneride 
bulunabilir, 
Bir örneğini de Ulusal Yetkilendirıne Görevlisi'ne sunarak Ulusal TPA Koordinatörü ve 
Komisyon'a iyilcştirici başarıyı getirecek tedbirler içeren kararlar alınması için önerilerde 
bulunabilir, 

Uygun hallerde, yardımın i zlenınesine yönelik mali göstergeler ve çıktılar ile sonuçlar dilbil bir 
değerlendinııeyi takiben Progranı revizyoııu için Komite Program Otoritesi ve/veya Komisyon'dan 
gelecek teklifleri ince ler. 

Program Otoritesi Başkanı, İKG OP'ye ilişkin herhangi bir revizyonu Komite'nin değerlendirmesine 
sunmadan önce Komisyon'la i stişare eder. Uygulama TtizüğOnün ı 56. ı maddesi geregince bir 
Komisyon Kararı'nın gerektiği hallerde, bu karar Stratejik Koordinatör'ün NlPAC ile koordinasyon 
için resmi başvurusunun ardından bir an önce alınmalıdır. 

Komite yılda en az iki kez Program Otoritesi veya Komisyon 'un isteği üzerine toplanacaktır. 

Değerlendirme Alt Komitesi 

Sektörel izleme Komitesi a ltında oluşturulau Değerlendione Alt Komitesi, İKG OP'ııin izleme 
göstergeleri, sistemleri ve değerlendirmeleriyle ilgil i olarak Sektörel İzleme Komitesi 'ne bilgi verir ve 
tavsiyelerde bulunur. Yardım değerlendirmenin ber aşamasında (rebberlik, planlama, uygulama, 
sonucun duyurulması) yer almalıdır. İlgili paydaşlar da bu sürece katkıda bulunabilirler. 

5.2.2. Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) 

Progrııııı Otoritesinin Başkaııı, IKG OP'ııin yönetim ve uygulaınasııun ctkiııliğinden ve 
doğruluğundan sorumlu olacaktır. IPA Yönetim Departmanı, TKG OP'nin uygulamasıyla ile ilgili 
güvenilir mali ve istatistiksel bilginin toplanması ve analizi için bir raporlama ve bilgi sisteminin 



kurulmasından ve bu sistemin bakımından ve düzenl i olarak güncellenmesinden, izleme 
göstergelerindeo, değerlendirmeden ve ilgili düzeuleıııelerle uyumlu olarak bu veriuiıı 
yaygınlaştırılnıasından sorumlu temel organdır. YBS, Birimlerin ihtiyaç ve sorumlulukları 

doğrultusunda farklı modüller içerecektir. 

İdari, BIT ve AB işleri Birimi, İKG OP için Yönetim Bilgi Sisteminin (YBS) kurulmasından ve 
bakımından sorumlu olacaktır. Tüm uygun veriler siteme girilecektir. 

fKG OP'ııin uygulaması ve kontrolünde yer alan farklı aktörlerin sisteme erişim seviyeleri farklı 

olacaktır. YBS, !PA Yönetim Departmanının ilgili tiim birimlerine iç iletişiıııin temin edilmesi 
içisindan temel görev ve sonıınluluklarıııı yerine getirıııede ve operasyonların/projelerin yönetimine 
ilişkin süreçler ile prosedürterin takip edilmesinde, iç Denetçilere sistemin işlerliğine ilişkin kontroller 
ile değerlendirmeler yapmalannda ve Faydalanıcılara projeler/operasyonların doğru uygulanmasının 

sağlanınasında hizmet verecek olan kapsamlı bir araç olacaktır 

"İKG-YBS" olarak ad landırılan YBS, Sözleşme Yönetim Bilgi Sistemi (S-YBS) ve Belge Yönetim 
Sistemi (BYS)'uin yamsıra dahili Bilgi Sistemi-Belge Dolaşımı (BS-BD) bileşeulerindeu oluşacaktır. 
Bir taraftan, S-YBS tüm sözleşme türlerini (tedarik, hizmet alımı, hibe) içerek şekilde daha işlevsel 

olması için Hibe İzleme Bilgi Sistemi (H-iBS) nin geniş letildiği bir sistem olacaktır. Diğer yandan 
BYS, gerekli dökümantasyonun (control listeleri, raporlar, resmi yazı lar vs .. ) hazı rlandığı ve 
elektronik olarak sak landığı resmi bir iç haberleşmenin sağl anması ile tüm prosedürler ile süreçlerin 
takibinin yürütülmesine yönelik bir sistem olacaktır. 

G-YBS işlevlerine ek olarak !KG YBS'nin temel görevleri, aşağıdaki ana ve alt modülleri de 
kapsamaktadır. 

5.2.3. İzleme Sistemi ve Göstergeler 

İKG OP'nin uygularunasıııda sağla nan niceliksel ve niteliksel ilerlemeler, amaç larına göre etkinliği ve 
etki liği , bireysel tedbirlerin sonuç larıy la ve ç ı ktı l arıyla ilgili değerlendi rıne ve izleme göstergelerinin 
kullanılınası yoluyla ölçülınektedir. 

Program Otoritesi, program izlemeden sorumludtır. Bu dunıında, Program Otoritesi, operasyonlardan 
ve projelerden performans verileri (çıkıılar, sonuçlar ve harcamalar) ile operasyonlardan mali veriler 
toplanıaktadır. Program Otoritesi, bu verileri alarak ve bun ları tedbir, ana öncelik ekseni ve tüm OP 
seviyelerine uyariayarak rap<ırlama ve bilgi sisteminin kuracak, bakımını yapacak ve güncclleyecektir. 
Nihai faydalaıucı larla ilgili veriler ber proje için toplanınalı ve tedbir ve öncelik seviyesine 
uyarlanmak için kullanılmalıdır. Program Otoritesi, !KG OP'nin her seviyede hedefler karşısı ndaki 
ilerlemesini değerlendirınekie, İKG OP İzleme Komitesi'ne veri ve bilgi sunarak, uygulama ile ilgili 
sektörel yıllık ve nihai raporları yazacak ve gerektiği takdirde ara değerlendirmeler başlatacaktu. Bu 
raporlar, OP özet tablosunda doldurulao yerleri içerınelidir. 

Finansman Anlaşması 'nın 84. Maddesine göre, Yönetim Otoritesi, Komisyon tarafından 

belirlenmiş klavuz ve şablona göre her bir projenin izleme kağıtlarını hazırlar. İzleme kağıtlan 
Sektörel İzleme Komitesi toplantısında sunulur. 

Yönetim Otoritesi her yıl 30 Haziran'a kadar yıll ık raporlan Ulusal IPA Koordinatörü ve 
Koınisyon'a sunulmak zorundadır. 

Raporlar, Sektörel izleme Komitesi toplantısında görüşüidiikten sonra NIPAC, NAO ve 
Koınisyon 'a iletilir. 



İzleme durumunda ve göstergeler kullanmak amac ıyla, Program Otoritesinin ro lü aşağıdak i leri 
sağlamakttr: 

a) İzleme gereklilikleri, ihale çağrıianna ve teklif belgelerine (başvuru formları ve başvuranlar 
için rehberler) konulur; 

b) Proje başvuruları (değerlend irildiğinde ve seçi ld iğ inde) doğru tedbir için İKG OP göstergeleri 
ile tutarlı olan, öngörülen ç ı ktıları ve sonuçları ve de bireylerle ilgili verileri içerir. 

c) Veri sağlanması, sözleşmeye faydalanıcıların yükümlülüğü olarak konur ve performans 
verileri sistematik bir şeki lde ve uygun vakitlerde, faydalanıcılar tarafından proje geri ödeme 
talebinin yanında sağlanır. 

İKG OP altında finanse e.dilen hizmet alımı ve tedarik sözleşmeleri, ilgili Program Otoritesi 
ile koordinasyon halinde İzl eme Bilgi Sistemi (!PA TTI ve TV için Entegre lzleıne Bilgi 
Sistemi /!MIS) aracılığıyla izlenecektir. IMIS hibeler hariç operasyonların mali ve endikatif 
ilerlemesini operasyon ve sözleşme düzeyinde izlemeye olanak sağlar. Sistem belgelerin 
geçerliliğinin ispatı için kullanılmayacak olup yalnızca bir takip ve bilgi kaynağı işlevi 

görecektir. 

Hibe sözleşmelerini izlemek için halihazırda, Hibe İzleme Bilgi Sistemi olarak adlandırılan 
ayrı bir H-YBS kullanılmaktadır. 

5.2.4. Projelerin Seçimi 

Tüm hizmet, tedarik, inşaat ve hibe sözleşmeleri, Mali Tüzükte yer alan dış yardım kurallarına ve 
EuropeAid internet sitesinde tedarikin veya hibe tahsis prosedürünün baş l atıldığı tar ihte yayın l anan 
"AB dış faaliyetleri için sözleşme prosedürleri Relıberi"ne (Uygulama Rehberi) uygun bir şekilde 
tabsis edilecek ve uygulanacaktır. 

Herhangi bir ihale süreci başlatmadan önce tüm operasyonlar konusunda Avrupa Koıııisyonuyla 
mutabakat sağlanmalıdır. Program Otoritesi tüm ilgi li paydaşlarla birl ikte "Operasyon Tan ı nılama 
Belgeleri" (OIS) nin hazırlanınasını koordine eder ve sonrasında onay için Avrupa Komisyonuna 
iletir. 

Finansman Anlaşması n ı n 50. Maddesi uyarınca, aşağıdaki operasyon gnıpları veya kategorileri, teklif 
çağrısı yapılmadan seçilebili-r: 

a) Ulusal kamu kuruluşları tarafından başlatılan veya başiatılıp uygulanan operasyonlar, yani 

merkezi idarenin bir parçasın ı oluşturan kamu kuıuluşları; 

kamusal yönetişim görevlerini yerine getiren merkezi idare birimleri; 

devlet tarafından veya devlet adına faaliyet gösteren kamu kurumları tarafındau 
kamu hukuh uyarınca ](uru l muş olan, özel yetki alanlarına i lişkin olarak ve bu 
çerçevede, yararlanıcı ülkenin tamammda faaliyet gösteren kamu kurum ve 
kunıluşları; 

ulusal veya uluslararası kamu kuruluşları veya görevlerinin mahiyetine göre 
yeterli teminatı vermeleri şartıy la yararlanıcı ülkenin tamam ında kamu hizmeti 
görevi yürüten, özel hukuka tabi kunıluşlar. 



b) Katk ı yapma ilkesine tamamen uyulduğLınun kanıtlanması şartıyla, ulusal kamu 
kuruluşları tarafindan uygulanan ve mevcut ulusal tedbirler için ortak finansman sağlayan 
operasyonlar 

c) Programın uygulamasının erken başlatı lmasına imkan sağlamak amacı y l a, bu Finansınan 

Anlaşmasıııın yürürlüğe girmesinden önce, seçilen ve uygulanmak üıere hazırlanan 

operasyonlar. 

!PA Uygulama Tüzüğü'nün 158. Maddesi uyarınca, ulusal kamu kurumları dışında nihai 
faydalanıcılar tarafından uygıılamas ı gerçekleştirilen operasyonlar teklif çağrıları aracılığıyla 

seçilmelidir. Seçim kriterleri Program Otoritelerince ortaya konulacak ve Sektörel İzleme Komitesinde 
onay lanmalarını takiben eklif çağrılarıyla birlikte yayıınlanınalıdrr. 

Teklif çağrılan, Program dönemi boyunca uygulanabilen ve sağlanan timları tamamen absorbe edecek 
operasyonların daimi akış ının hazırlanınasına olanak tanıyacak şekilde düıenlenmelidir. Bu 
doğrultuda, Program Otoritesi, Programın operasyonel ve mali yönetim ihtiyaçl arına uygun olarak 
teklif çağrıların ın yer aldığı zaman çizelgesini düzenler. Program Otoritesi, tonlanma için 
operasyonların seçilmesini, programla uyumlu kriterler ve mekanizmalara göre onaylandığını ve ilgili 
Topluluk ve ulusal kurallar ile tutarlılığını sağlamalıdır. 

Program Otoritesi, her bir teklif çağrısı için teklifleri seçecek ve analiz edecek ve sonuca i lişkin 

Program Otoritesine tavsiyelerde bulunacak bir seçim komitesi oluşturmalıdır. Böyle bir Komitenin 
kurulması durumunda, Program Otoritesi seçim usulünün sonuçlaruu onayiayıp onaylamamaya karar 
vermeli ve karannın arkasındaki nedenleri belirtrnelidir. Seçim komitesinin kompozisyonu ile çalışma 
esaslan Finansman Anlaşmasının XL Ekinde belirtilmektedir. 

Seçim Komitesi Üyeleri, İlıale Biriminde çalışan uzmanlar olabileceği gibi ÇŞGB, AB Koordinasyon 
Departmanından uzmanlar da olabilir. 

5.2.5. Uygulama ile ilgili sektörel yıllık ve nihai raporlar 

Finansman Anlaşmasınm 84. Maddesi uyarınca, Program Otoritesi, ber bir operasyon için, gerekli 
görüldüğünde, Komisyon servisleri tarafından sağlanan şablon ve rehbere uygun olarak hazırlanan 
izleme belgelerini tutar. İzleme belgeleri, Sektörel İzleme Komitesine sunulur. 

Program Otoritesi, Iıer yıl 30 Haziran taribine kadar Komisyon ve Ulusal IPA Koordinatörüne ilgili 
programa ilişkin bir sektörel yıllık rapor sunar. 

Bu raporlar, Sektörel İzleme Komitesi tarafından incelendikten sonra Ulusal IPA Koordinatörüne, 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisine ve Komisyona gönderilir. 

Değerlendirmeler mali yardı mııı uygunluğunu, etkin liğin i ve etki li l iğin i, beklenen sonuçların da 
etkisini ve sürdürülebilirliğin i değerlendirmek için bir araçtu. Asgari olarak, bir ön değerlendione ve 
bir ara değerlendirme rap<>ru, Program Otoritesi Başkanının sorumluluğunda, IPA Uygulama 
Tüzüğüne ve Komisyon tarafından sağlanan rehberliğe uygun olarak tamamlanmaktadır. 

Değerlendirme düzenlemeleri ve program faaliyetleri, orantılılık ilkesine tamamen saygı göstennelidir. 



Değerlendirme Çeşitleri 

Ön Değerlendirme 

Program Otoritesinin sorumluluğu altında, "Merkezi, Bölgesel ve Yerel Seviyede Ekonomik & So~ya/ 
Uyum Tedbirlerini Uygulamak için Kapasile Oluşturu/masmda DPT'ye DesteK' adlı teknik yardım 

projesi çerçevesinde bağımsız uzmanlar tarafından bir İKG OP ön değerlendirmes i yapı lmıştır. DPT, 
Program Otoriteleri ile birlikte, lLl. ve IV. Bi leşenler altıııdaki Operasyonel Progranı lar için yapılacak 
ön değerlendirme slireciııin dlizeltilnıesinde ve koordine edilmesinde, genel sorum luluğu üstlenmiştir. 

Bu bağlamda, iKG OP ön değerlendirıııesi bağımsız uzmanlar tarafından yürlitü lnıliştür. 

Ön değerlendirmenin ana hede1leri şunlar olmuştur: 
• Genel programın Türkiye'n in karşı karşı ya olduğu sorunlara işaret edip etmediğini 

değerlendinııek, 

• Programın, TOrkiye'nin ihtiyaçları na uygun ve ulaşı labilir olan stratejik eksenleri, öncelikleri 
ve bedeOeri iyi tanımlayıp tanımlayaınadığın ı kontrol etmek. 

• Hedeflerin n icelikselleştiri lmesi ve hem izleme hem de gelecek değerlendirme çalışmaları için 
bir zemin ol uşrurulınası konularında tavs iyelerde bulunmak, 

• Uygulama ve izleme düzenlemelerinin ve proje seçim prosedlirlerinin gözden geçiri lmesi ve 
proje seçim kriterlerinin tasarianmasına yardım sağlanması. 

Ara Değerlendirme 

• Ara değerlendirmenin amacı , tKG OP'nin uygulamasının ilgi lik, etkililik ve etkinlik 
açılarından bağımsız bir değerlendirmesini yaparak, tüm yararlanıcılara güvenilir veri 
analiz ve geri bildirim sağlayabi lmektir. Ara Değerlendirme fKG OP'nin yönetim 
yapısının etkinliği ve etkililiğine ilişki n temel tavsiyeleri beli rlemektedir. 

Ara değerlendirmenin amaçları: 

• Programın ilgililik (özellikle Stratejik Çerçeve Belgesi, Çok yı llı Endikatif 
Planlama Belgesi, istihdam rehberleri, stratejik topluluk rehberleri ve Lisbon 
Stratej isi gibi stratejik belgeler açısından), etkilik ve etkinlik değerlendirmesi 
yapmak 

• lKG OP ile Bölgesel Rekabet Edilebiliriilik Operayon Programı arasındaki 
tamamlayıcılık ilişkisini değerlendirmek 

• İzleme sistemi aracılığıyla ulaşılamayacak olan İK.G OP üzerinde uzalaşıya varı lan 
çıktı ve sonuç göstergelerine yönelik veri sağlamak 

• Yatay konulardaki ge lişmeyi değerlendi rmek, 

• iKG OP'nin uygulması ile programın geri kalanın ın geliştirilmesine yönelik olarak 
en iyi uygulama örnekleri, başarı ve başarısız lık nedenlerinin ortaya konulması ve 
tavsiyelerde bulunulması . 

Programın uygulanması sırasında, Türkiye özellikle izlemenin ilk başta belirleneo bedetlerden önemli 
bir sapmayı ortaya koyduğu durumlarda veya program ı n revizyonu için öneriler yapı ldığında İKG 
OP'nin izleımıesini tamamlayıcı arıı değerlendirmeler yapacaktır. En az bir ara değerlendirme 
prograıııııı uygulama sürecinde yapl.mahd ı r. Değerlendirme sonuçları, Sektörel izleme Komites ine ve 
Komisyona iletilecektir. 

Değel'lendinııeler fPA Uygulama Tüzüğünün 21. Maddesinde geçen işlevsel olarak bağımsız 

otorite ler, yapı lar veya iç veya dış uzmanlar tarafindan yapılır. 

Nihai Değerl endirme 

İKG OP'ııin uygulanması ilc ilgi li nihai (ex-post) değerlendirme Komisyon'un sorumluluğu olacaktır. 



Değerlendirme Faaliyetleri ve Zamanlama 

Gösteree Değerlendirme Faaliyetleri Zamanlama 
i KG OP'nin yazılması süreci ile paralel. 

İKG OP'nin Ön Değerlendirmesi Programlama sürecinin başlangıcından OP.nin 
onayianmasına kadar. 

İKG OP'nin Ara Değerlendirmesi 2011 

iKG OP'nin Nihai Değerlendirmesi 
Progranılama döneminin bitiminden en geç üç yıl 
sonra. 

1 5.3. BİLGİLENDİRME VE TANITIM 

5.3.1. Giriş ve Yasal Çeçeve 

Bilgi ve tanıtım, üstlenilen ortaklıklara bakıldığında, katılım öncesi mali yardımın ve özellikle de İKG 
OP'nin başarılı tasarıını ve uygulamasın ın önemli yönleridir. i KG OP'nin başarılı bir şek i lde yönetimi 
ve uygulanması için iletişim, bir dizi bilgilendirme ve tanıtım faaliyetine bölünmüştür. 

Dolayısıyla, 718/2007 sayılı IPA Uygulama Tüzüğünün 62. 63. ve 169(3)(e) Maddeleri, 182812006 
Saytlt Komisyon Tilziiğü, 4512001 Sayılı Avrupa Parltmıemosu ve Konsey Tüzüğü ile 160512002 Saytlı 
Konsey Tüzüğü Topluluk tarafından bu progranılar altında finanse edilen bilgilendirıne ve tanıtım 
programlan ile operasyonlara ilişkin belirli gereklilikleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, 

bilgilendirme ve tanıtım, Topluluk fınansmanının rolünü vurgulama ve şeffatl ığı sağlamak amacıyla 

vatandaşları ve faydalanıcılan hedef almalıdır. 

IPA Uygulama Tüzüğü'nün 62(2). Maddesi ile Çerçeve Anlaşman ın 24(2). Maddesi uyarınca, 
Program Otoriteleri tarafından sağlanacak olan bilgi ler. son faydalanıcılaruı listesine ilaveten 
operasyon l arın isimlerini ve bunlara sağlanan Topluluk fonunun ıniktann ı da içemıelid ir. Komisyon, 
Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde, diğer uygun medya kaynaklarında ve internet sitelerinde, ihale ve 
sözleşınelerle ilgili uygun bilginin yayınianınasını da sağlamalıdır. 

Programlar ile operasyonların görlinürlilğli açısından, IPA Uygulama Tüzilğü'niln 63. Maddesi ve 
Çerçeve Anlaşmanın 24(4). Maddesi uyarınca, Komisyon ve Türkiye'nin uygun otoriteleri, lPA 
yardımı hakkındaki bilgileri kullanılır hale getirmek ve kamuya açık bale getirmek için OP'nin Teknik 
Yardım önceliğinden fonlanacak olan tutarlı bir faa liyetler grubu üzerinde aıılaşmalıdır. 

Finansman Anlaşmasının 99(1 ). Maddesi yukarıda bahsigeçen aktivitelerin, Programın Uygulama 
Hükümleri kısm ına göre hazırlanan iletişim Eylem Planı (iEP) doğrultusunda uygulanması 
gerektiğin in altını çizınektedü ve İEP'nin belirtınesi gereken temel hususlan ortaya koymaktadır. 

5.3.2. İletişim Strııtej isi ve Eylem Planı 

Yukarıda belirti len şartlar çerçevesinde, [KG OP Progranı Otoritesi, İKG OP altındaki bilgilendirme 
ve tanıtım faaliyetleri arasında stratejik bir tutarlılık sağlanması bakımından 2007-2013 dönemi için 
bir İletişim Stratejisi ve Eylem Planı (iSEP) hazırlamıştır. iSEP, 11 Haziran 2010'da Avrupa 
Komisyonu tarafından onay lannııştır. 

Finansman Anlaşmasının 99(1) Maddesi uyarınca iS EP aşağıdaki husus l arı içermektedir: 



• Bilgilendirme ve tanıtım amaçları; 

• Hedef grup; 
• İletişim ve bilgi faaliyetleri; 
• Endikatif bütçe; 
• Uygulamadan sorumlu idari birimler; 
• Iletişim faaliyetlerinin izlemesi ve değerlendirmesine ilişkin kriterler. 

İletişim Stratej isi ve Eylem Planı 201 1-2013 dönemi için, İSEP' i n uyu lamasıya yönelik olarak 
tahsis edilen bütçe tahsisatı ile yenilenen IKG OP tedbirleri temelinde revize edilecektir. 

5.3.3. Genelİletişim Hedefleri 

i KG OP ile İSEP 3 ana i letişim nedefini takip etmektedir: 

AB faaliyetleri hakkında kamuoyu bilinci yaratmak ve faydalanıcı ülkedeki operasyonlar 
hakkıoda tutarlı bir imaj (daha gen iş olarak tutarlılık) yaratmak amac ıy la !PA yardııııınuı OP 
aracılığıyla dağı tılmasını ve fayda lanıcı ülke vatandaş ları üzerindeki etkisinin görülebilir 
olmasın ı sağlamak; 

• Toplulıığı.ın rolünil vatandaş iara vurgulamak ve şeffaflığı sağlama, daha gen iş olarak OP 
fonlarının mümkün olduğu kadar etkili bir şekilde Ustlenilmesini ve kullan ı lınasını sağlama, 

aynı zamanda da tüm potansiyel faydalanıcılara eşit fırsatlan garanti etme (daha geniş olarak 
bilgilendinne ve tanıtım) 

• IKG OP'oiıı uygun iletişim araçları ile uygulanmasını desteklemek. 

Bu açıdan söz konusu hedeflere ulaşmak için belirlenmiş dört tane bi lgi ve iletişim faaliyeti 
türü bulunmaktadır: 

• Farkıodalığı artırmak, 

• Bilgiyi ge liştirmek ve yaymak, 
• IKG Program Otoritesinin, operasyon faydalanıcılarının ve hibe yararlanıcılarının 

kapasitesini gelişıimıek, 

• !KG OP konusundaki ilerlemeleri ve AB'nin rolünü duy11rmak. 

Ayrıca, yukarıda da belirtildiği üzere, iletişim tedbirleri faydalanıcılar ile genel toplumu hedef 
almaktadır. 

5.3.4. Faaliyetle.r 

!KG OP'ıün özel amaçları. doğrultusunda ve yukanda ifade edilen yasal çerçeve kapsamında, 
lKG Program OtoıTitesi tarafından üç temel ilet.işim faaliyeti belirlenmiştir ve 5.2 ve 5.3 'de 
belirtilen önlemler ışığında Teknik Yardım Projesinin desteği ile !KG İSEP ile uyumlu olarak 
yürütülmektedir: 

• Bireylerarası faa liyetler (bilgilendirme günleri, seminerler, konferans lar, eğilimler, 
proje fuarları vs.) 

• Basılı yayınlar (broşür, kitapçık, kitap, teknik el i lanları, !KG dergileri vb.) 
• Yazılı ve görsel bilgi kaynakları (tv reklamı, fotoğraf yarışması, İKG OP' ııin internet 

sitesi). 



5.3.5. Gösterge Bütçe 

2007-2009 döneminde İletişim Eylem Planı için İKG OP'nin Teknik Yardım bütçesinden tanıtım ve 
bilgilendirme tedbirlerinin masrafların ı karşılamak için tahsis edilen göstergesel bütçe aşağıdaki 

tablodan görülmektedir: 

Tablo 106: İKG OP'nin TD'sindcn İletişim Eylem Planına Tahsis edilen Göstergesel Bütçe 

Dönem Göstergesel Bütçe 

İSEP 2007-2009 2.000.000€ 

İSEP 2010-2011 2.952.941€ 

ISEP 2012-2013 3.000.000€ 

5.3.6. Yönetim ve Uygulama 

lKG Program Otoritesi bünyesindeki IPA Yönetim Departmanı altında oluşnırulan Bilgi, 
Tanıtım ve Teknik Yardım Birimi IKG iSEP'in hazırlanmasından ve uygulamasından 
sorumludur ve uygun bölgesel seviyedeki her türlü iletişim şekil ve yöntemini kullanarak 
mümkiin olan en geniş medya kapsama al anını hedeflemektedir. Bazı bilgi ve tanıtım 
önlemlerinin dış kaynaklardan profesyonel hizmete ihtiyaç duyabilceği ayrıca gözönünde 
buluııdunılmalıdır (tasarım ve önbaskı, web sayfası, basım, reklam, fotoğraf ve fikir havuzları 

gibi). 

Birim, Progranı Otoritesi Başkanma aşağıdaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde destek 
verecektir: 

Komisyon ile İS EP' i müzakere etmek; 
IPA ile tonlanan diğer progranılar a l tındaki bi l gilendinııe ve tanıtım faaliyetlerini koordine 
etme; 
iKG iSEP'in hazırlanması, uygulanınası ve değerlendiril mesi; 

• Uygun ulusal bilgi ağlarında ve Komisyon bilgi ağlarında İKG OP'yi temsil etmek; 
• faydalanıcılarla ilgili soruşturmalar düzenlemek; 
• Faydalanıcılar için konulan tanıtım ve bilgilendi rıne gerekli liklerinin yerine getirilmesinin 

izlenmesi ve kontrolü; 
Bilgi materyallerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılması; 

• Kamusal etkinlikterin hazırlanınası ve uygulanması; 
• Taşerona verilen hizmetlerin yönetimi; 

iSEP'in izlemesi ve değerlendirmesi; 
• İç etkinJikterin ve eğitimleri u koordinasyonu. 



• Kadınlar, gençler, 
özürlüler ile diğer 
konınınaya muhtaç 
kişi ler için eğitimler ve 
istihdamları yoluyla 
sosyal enteı;,>Tasyona 
ilişkin güçlendirilmiş 
politikalar 

•· • Kadıniann iş gücüne 
katılımını 

kolayl aştı rmak için, 
çocuklar için kreşler ve 
yaşlı lar için gündilz 
bakım evleri dahil 
olmak üzere; eğitim, 

kurs ve iş olanakları 
sağlayan koordinasyonu 
ve etkinliği artırı Im ış 
sosyal hizmetler. 

• Özellikle özürlülerin 
içgücü piyasasına 
entegrasyonunun 
sağlanması amacıyla, 

içgücü piyasası ve 
sosyal konıma 
alanlarında kurumlar ile 
mekanizmalar arasında 
daha iyi bir 
koordinasyon ile işl erlik 

• İşgücO piyasası eğitim 

Daha önce tarımda çalışmakta olanla r dibil olmak üzere, kadınların • Kadınlara yönelik 
Işgücüne katılımlarını teşvik etmek ve kadın istihdamın ı artırmak girişimeilik kurslarına 

Bu tedbir altındaki faaliyetleri yönlendirecek nitelikte işgücü piyasası 
analizieti ve araştınnaları. 

Kadınların işgücü piyasasında karşılaştığı engellerin tanımlanması 
için sınırlı sayı da gerçekleştirilecek nitel ve nicel araştırmalar ile 
kadın istihdamını hedefleyen tedbirler için etki analizleri. 
Ev tabanlı çalışan kadınların karşılaştığı zorlukların giderilmesine 
yönelik faaliyetler. 
Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri de dAhil olmak üzere ilgi li 
taraflar veya kadın istihdamını hedefleyen hizmetler arasında daha 
güçlü bir işbirliğinin temin edilmesine yönelik faaliyetler. 
DüzgUn iş gllndemini de dikkate alacak şeki l de riskli işlerde çalışan 
kadın ların desteklenmesine yönelik faaliyetler. 
Kadınlar için yeni iş alanları açılmasına dai r faaliyetler. 
Kadıniann işgücü piyasasına katıl ım l arını sınırl ayan engellerin 
azaltı l masını destekleyecek faaliyetler. 
işgücüne dlihil olmayan ve daha önce tanında çalışmış olan kadınl ara 
yönelik özellikle iş garantili mesleki eğitimler de dahil olmak üzere 
aktifişgllcU piyasası tedbirleri. 
Özellikle yukarıdaki diğer faaliyetlere katı lan kadınlara yönelik 
olarak, çocuk ve yaşlı bakımı faaliyetlerinin desteklenmesi, 
Gerekli etıitimler safUanarak kadınların bakım hizmetieti alanında 
istihdam edilmeleri yoluyla çocuk ve yaşlı bakımı hizmetleri 
saglayacak faa.liyetlerin desteklenmesi 
Kadınlar için slaj/çıraklık firsatlarının arttırı l ınasına yönelik 
faaliyetler 
Hedef grupta yer alan kadınlara kariyer yönlendinne hizmetleri 
veri lmesine yönelik faaliyetler 
Mali destek mekanizmaianna erişime yönelik danışmanlık, ell,itirn ve 
destek verilerek kadınların giri şimci olabilmelerinin sağlanması, bu 
alandaki kurumlar arasındaki işbirl iği mekanizmalarının 

katı lan kadın sayısı 
• Slaj/çıraklık 

programlarından 
faydalanan kadın sayısı 

• istihdam garantili kurslara 
katılan ve danışmanlık ve 
yönlendirme 
hi:ıınetlerinden yararlanan 
kadın sayısı 



ve öj;'Tetim ile sosyal 
içerme politikaları 
alanlarındaki bölgesel 
tiırklılıklara i l işkin 
stratejik yaklaşım 

• Azaltılmış işsizlik 

(özellikle kı rsal 
alanlardaki gençler 
arasında), dUşUrUlmUş 
kayıt dışı istihdam 
düzeyi ve özellikle 
kadınlar için aıtırılmış 
istihdama katı lım oranı 
(önceden tarımda 
istihdam edilenler 
dahil) . 

• Azaltılmış işsizlik 
(özellikle kırsal 
alanlardaki gençler 
arasında), düşürülmüş 
kayıt dışı istihdam 
düzeyi ve özellikle 
kadınl ar için artırılını ş 
istihdama katılım oranı 
(önceden tarımda 
istihdam edilenler 
dahil). 

desteklenmesi 
• işbirlikçi bir yöntem tabanında diğer fon sağl ayıcıları, IPA 

bileşenleri, ulusal programlar ve özel kuruluş lardan sağlanacak 
fonların kaldıraç ve tamamlayıcı olarak kullanılmasına ilişkin 

faaliyetler. 
• Kadın istihdamını desteklenmesini ve işgUcU piyasasındaki kadınların 

durumlarının iyi l eştirilmesini hedefleyen politika ve projeleri 
bütünleyici faaliyetler. 

• Kadın çalışan istihdam edilmesine ilişkin zorlukların azaltılmasını 

amaçlayan mali teşvikler gibi ulusal planiann uygulanmasının 

desteklenmesi. 
• Yukarıda sayılan faaliyetlere katılan kadınlar için çocuk ve yaşlı 

bakım hizmetlerinin geliştirilmesi. 

Genç istihdamının artırılması 

• Bu tedbir altındaki uygulamaları yönlendirecek nitelikte işgücil 
piyasası analizleri ve araştırmaları. 

• Gençlerin işgücü piyasasına katıl ı mının önündeki engellerin 
tanımlanması için sınırlı sayıda gerçekleştirilecek nitel ve nicel 
araşt ı rmalar ile genç isti hdamını hedefleyen tedbirler için etki 
analizleri 

• Kamu kurumları, STK'lar, üniversiteler ve özel sektör dahil ilgili 
aktörlerce genç istihdam edilmesini hedefleyen hizmetler arasındaki 
eşgUdUmUn iyileştirilmesine yönelik faaliyetler. 

• DUzgOn iş gUndemini de dikkate alacak şekilde riskli işlerde çalışan 
gençlerin desteklenmesine yönelik faaliyetler. 

• Gençlerin istihdam ekseninde yeteneklerinin gel iştirilebilmesi için 
sosyal ve kişisel ilerlemelerinin desteklenebilmesini sağlayacak 

merkezlerin kurulması ve iyileşti ri lebilmesine destek. 
• Örneğin gerekli beceri ve vasıfların önceden belirlenebilmesi 

amacıyla KOBi'lerle işbirliği kurarak, gençlerin istihdam 
edilebilirliğinin arttırılması. 

• Girişimcilik kurslarıııa 
katılan genç sayısı 

• İstihdam garantili kurslara 
katıl an genç sayıs ı 

• Staj ve çıraklık 
programiarına katılan genç 
sayısı 

• Kariyer yönlendirme 
hizmetleri dahil 
yönlendirme, danışman lı k 
hizmetlerinden yararlanan 
genç sayısı 



• Kayıtdışı istihdam 
düzeyinde düşme 

• Aktif işgücü programları içerisinde, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına 
yönelik olacak şeki lde danışmanlık ve yönlendirme dahil olmak 
Ozere, özellikle istihdam odaklı, mesleki eğitim programları 
uygulanması. 

• Gençlerin girişimci olabilmeleri için eğitilmeleri, bu eğitimierin 
sonuçlannın dOzenli olarak izlenebilmesi ve girişimcilik becerilerinin 
geliştirilebi lınesi için sistemlerin oluşturulması ve gereken mali 
kaynaklara erişmelerine yardım edilmesi. 

• Şirketlerin çalışına şartlannın iyileştirilebilmesi için teşvik ve destek 
yöntemlerinin gel iştiri lmesi yoluyla özellikle öğrenciler için staj ve iş 
başında eğitim imkanlannın yaygınl aştırılması. 

• Öğrenciler ve genç işsizierin okuldan iş hayatına geçişlerini 
kolaylaştırmak adına karlyer yönlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi. 

• Okuldan iş hayatına geçişi kolaylaştınnaya yönelik faaliyetler. 
• Işbirl i kçi bir yöntem tabanında diğer fon sağlayıcı l an, lPA 

bileşenleri, ulusal programlar ve özel kuruluşlardan sağlanacak 

fonların kaldıraç ve tamamlayıcı olarak kullanılmasına ilişkin 

faaJi ye tl er. 
• Genç istihdamını iyileştinneyi hedefleyen politika ve projelere 

yönelik bütünleyici faaliyetler. 
• Girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili yanşmalar düzenleyerek 

girişimcilik ve yeni likçilik kültürünün yaygınlaştırılması. 
Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi 

• Bu tedbi r altındaki uygulamalan yönlendirecek nitelikte ve yapısal 
bir tanımlama içerecek şekilde kayıt dışı istihdama yönelik olarak 
saha araşunnaları/işgücü piyasası analizleri, 

• Kayıtlı istihdam alanında daha önce yapılan faaliyet lerin takibi ve 
değerlendirilmesi 

• Bölgesel istihdam ortaklıkları kurarak kayıtlı istihdamı sosyal 
taraflarm katılımlarıyla ortak bir biçimde yaygınlaştırmak 

• Kayıt dışı istihdam ile mücadeleye ilişkin olarak Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve ÇSGB çalışanianna ve sosyal tarafıara yönelik e~tim 
faaliyetleri ve kayıtlı istihdam ile iş sağlığı ve güvenliğinin önemine 
ilişkin bilinç artırma faaliyetleri 

• Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer ilgili kurumların merkezi/yerel 

• SGK ve sosyal taraflar 
arasmda kurulan yerel 
işbirliklerinin sayısı 

• Merkezi ve yerel düzeyde 
düzenlenen eğitimiere 
katılan SGK personeli 
sayısı 

• Ilgil i taratların kayıtlı 
istihdamın teşvik 

edilmesine yönelik olarak 
yaptıkları ikili projelerin 
sayısı 

• Kayıtlı istihdamı 
destekleyen çeşitl i 



• Ülke çapında nitelikli 
ve yaygın aktifişgUcO 
piyasası politikalarını 

etkin olarak 
uygulayabilen 
modemleştirilmiş ve 
güçlendirilmiş kamu 
istihdam hizmetlerinin 
yanısıra işgllcll 

piyasası, eğitim ve 
öğretim ile sosyal 
içerme politikaları 
konularındaki bölgesel 
farklılıklara ilişkin 
stratejik bir yaklaşım. 

dOzeydeki teftiş kapasitelerinin gOçlendirilmesi 
• Küçük esnaf ve KOBİ'lerde kayıtlı istihdaının yaygınlaştınl ınasına 

yönelik tedbirler 
• Kayıtlı istihdam konusunda, çalışan ve işverenlerde farkındalık 

arttırılm ası 

• Kayıt dışı çalışanlar için mesleki eğitim de diihil o lmak üzere 
eğitimler sağlanınası 

• Yerel makamlar, sivil toplum kuruluşlan ve medyanın kayıtlı 

istihdam, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği konularında daha 
çok sorumlu luk almasın ı sağlayarak ulusal ve yerel düzeyde 
farkındalığın arttırılması 

• Birden çok kurumun birlikte kullanabileceği yeni bir ortak veritabanı 
oluşturulması ve çalışır hale getirilmesi, izleme amacıyla kurulmuş 
olanlar da diihil olmak üzere mevcut veritabanları arasındaki 

koordina.~yonun arttın lması 

• iş sağlı ğı ve güvenl iği konusu da dahil o lmak üzere düzgün iş ile 
kayıt dı şı ve riskli işlerin kötü taraOarı hakkında farkındalığın 

arttınlmasını hedefleyen faaliyetler 
• Firmaları iş hukukuna dair dOzenlemelere gönüllü o larak uymaları 

konusunda cesaretlendirecek faaliyetler. 

Kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması 

• Kamu istihdam servislerinin veri lmesi üzerine odaklanarak, bölgesel 
ofisleriyle beraber ÇSGB, lŞKUR ve diğer kamu kurumlarının 
kapasitelerinin güçlendiri lınesi. 

• ÇSGB'nin, işçi ve işveren ajanslarının il başkanlıklarıyla beraber 
kapasitesinin geliştirilmesi ve istihdam stratejileri uygulaması 

• Çeşi tli aktif işgOcU programlarından yararlanan kişilerin durumlarının 
izlenmesine yönelik mekanizmaların gel iştirilmesi 

• illerdeki IŞKUR personeline, iş bulma hizmetleri ve farklı hedef 
gruplan için belirlenmiş kariyer danışmanlığı hizmetleri ile ilgili 
eğitimler verilmesi 

• Daha iyi hizmet sunabilmek için, yeni atanmış Iş ve Meslek 
Danışmanlarının kapasitelerinin gel iştirilmesi 

• lS KUR hizmet noktaları olarak hizmet veren kurum ve kuru I liŞlarının 

eğitimierin toplam katılımcı 
sayısı 

• İzleme mekanizmalarının 
sayısı 

• Kamu istihdam 
hizmetlerine ilişkin olarak 
dUzenlenen egitimlere 
katılan iŞKUR ile ÇSGB 
personelinin sayısı 

• Meslek klüplerinin sayısı 
• Yeni ISK UR Model 

Olislerinin sayısı 



• Özellikle özürlülerin 
içgücü piyasasına 
entegrasyonunun 
sağlanması amacıyla, 

içgUcU piyasası ve 
sosyal koruma 
al anlarında kurumlar ile 
mekanizmalar arasında 
daha iyi bir 
koordinasyon ile işlerlik 

• lşgücü piyasasının 
ihtiyaçlanyla 
uyumlaşt ın l mış eğitim 

ve öğretim; özellikle 
kız çocuklan iç in 
mesleki/orta eğitim ve 
öğretimin tercih 
edilebilirl iğinin 

artırılması. 

• Eğitim hizmetlerine 
daha eşit eri şim. 

• 

• 
• 

• 

• 

kapasitelerinin arttırıl mas ı için eğitim 
l l istihdam ve iş eğitimi kurullarınm kapasitelerinin, il/yerel 
düzeylerde istihdam eylem planları oluştumı a ve uygulama bakış 
açı sıyla geliştirilmesi . 

Meslek kulüplerinin kurulması ve desteklenmesi 
Kamu istihdam hizmetleri temini alanında üniversitelerle işbirliği ni 

destekleyecek eylemler. 
Model ofisierin ve diğer gerekli hizmet noktal annın işlevselliği ni 
desteklemek için teknik destek sağlamak 

Uygunluk ve beceri ihtiyaçları nın erken belirlenmesi için test 
bataryasını kuvvetlendimıek ve, bir fizibilite çalışması 1 ihtiyaç 
analizini müteakip, profesyonel kuruluş l arla işbirliği içinde uygun iş 
alanları belirlemek 

• Üniversitelerde ve belediyelerdeki IŞ KUR inibat noktalannda kariyer 
merkezleri kuru lmasını desteklemek 

• Kamu istihdam hizmeleri alanında sosyal ortaklar ve özel sektörle 
işbirliği teşvik edecek eylemler. 

Başta kadınlar olmak üzere insan kaynaklarının geliştirilmesi ' 'e iş 
piyasasına erişim için okuilaşma nın artırılması 

• Hali hazırda ayrılmış bulunan ya da terk etme riski bulunan özell ikle 
kız çocuklarını belirleme ve izleme sistemleri getiren faaliyetler 

• Bu tedbir altında uygulanacak işlemlere rehberlik etmek amacıyla 
analizler ve araştımıalar 

• Uzaktan eğitim fırsatlan sunmak 
• Özell ikle kı z çocuklarının okula dönmesi için aileler ve öğrencilere 

teşvikler sunmak 
• Okullarda mes leki rehberlik hizmetlerinin nicelik ve nitelik olarak 

arttırılması 

• Eğitim i desteklemek üzere ebeveynler, sivil toplum kuruluşları ve 
eğitim personeli için rol modelleri ve medya kampanyalan 
aracılığıyla eği tim programları ve farkındalık arttımıa kampanyaları 
gel iştirmek. 

• Kadıniann insan kaynaklarının ve işgüefi piyasasına erişimleri nin 

• Mesleki Rehberlik 
hizmetleri eğitimine katılan 
personelin sayısı 

• Eğitim verilen ebeveynleri n 
sayısı 

• Kızlarını okula 
göndermeleri için ikna 
edilmeye çalı şılan ve ayrı 
ayn ziyaret edilen ailelerin 
sayısı 

• Teçhiz edilen okullar ile 
yurtların sayısı 



• Yaşam boyu ögt"enme 
için daha tutarlı ve 
kapsamlı stratejilerin 
geliştirilmesi ve 
uygulanması yoluyla 
gel iştiritmiş yaşam 
boyu öğrenme 
olanakları 

artırılması bakış açısıyla kız çocuklarının eğitimini desteklemek için 
hükUmet, sosyal ortaklar, belediyeler, yerel yönetimler, eğitim 

kurumları, üniversiteler ve STK'lar arasındaki işbirliğine dayalı 
faaliyetlerin arttırılması. 

• Psikolojik ve rehberlik hizmetlerinin kalitesinin artıniması ve 
özellikle yatılı okullarda daha iyi eğitim şartlarının sağlanmas ı . 

• Özellikle kız çocukları için yerel yönetimlerin, sivil toplumun ve 
medyanın, kendilerini eğitime katılım konusunda daha fazla sorumlu 
hissetmelerini sağlayacak projeler yürütmek 

• Kızların okuldan ayrılma ve devamsızlıklarını ortadan kaldırmak 

amacıyla rehber ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcıianna eğitimler 
vermek 

• Erken uyarı ve bel irleme sistemleri gibi yenilikçi yollar ve 
mekanizmalar geliştirerek, okuldan erken ayrılışı belirlemek ve 
önlemek 

• Okuldan erken ayrılmış veya kaydı silinm i ş öğrenciler için özel 
mOfredat geliştirmek 

• Okuldan erken ayrı lmış veya kaydı silinmiş öğrenci ler için ikinci şans 
okullarını ve yakalama eğitimini desteklemek 

• Mevsimlik işçi ve göçebe çocuklar için destek kursları ve kursları 
sunacak merkezler kurmak 

• "Servis ile eğitim" desteklenerek okula ulaşırnın kolaylaştırıtmasını 
sağlamak 

• Diğerlerinin yanında, aileler, eğitim personeli , öğrenciler, okulan 
erken ayrılanlar, kaydı silinenler, yerel yönetimler, STK'ları 
kapsayan araştırmalanket yapmak. 

Mesleki ve Teknik Eğitimde eğitimin içeriğinin n niteliğinin 
iyileştirilmesi 

• Belirmekte olan yeterlilik ihtiyaçlarını önceden saptayabilmek için 
sosyal ortaklar ve borsalarla işbirliği içinde analizler yapmak 

• Geliştirilmiş meslek standartlarına ve beliren yeterlilik ihtiyaçlarına 
uygun o larak, özel sektör ve sosyal ortaklarla i şbirliği içinde, birbirini 
tamamlayıcı nitelikte olan Meslek liselerinde ve meslek yüksek 
okullarındaki nıUfredatın gözden geçirilmesine ve yeni modüler 
programlar geliştirilmesine devam edilmesi 

• Meslek liseleriııdeki ve 
Meslek yüksek 
okullarındaki geliştirilmiş/ 

revize edilmiş veya 
uygulanmış modüler 
program sayısı 

• Sektördeki farkındalı~ı 
artımıaya yönelik özel 
sektör! e is birliği içerisinde 



• Çalışma temelli öğrenme şernaları geliştirmek 
• Meslek liselerinde, meslek yüksek okullarında ve üniversitelerde 

güncelleştirilmiş müfredata uygun olarak öğretmenierin meslek içi 
eğitimine yönelik sistematik yapılar/modeller geliştirilmesi. 

• Mesleki Eğitim kurumlarının ve llniversitelerin kapasitelerini 
arttırmak için fizibilite çalışınaları 

• Pilot meslek okullarının ve üniversitelerin ekipınan kapasitesini 
arttırmak 

• Meslek yüksek okulları ve üniversitelerin mesleki rehberlik ve 
kariyer rehberliği hizmetlerini arttırmak 

• Çırakl ık sistemindeki teorik eğitimler için yenilikçi uygulama eğitim 

merkezleri geliştirmek ve MEB ile özel sektör arasındaki protokol 
sayısını arttırmak 

• Meslek liselerinde, Meslek yüksek okullarında ve üniversitelerdeki 
öğrenci lerin özel sektör ile buluşmasını sağlayacak kariyer gilnleri, 
seminerler ve konferanslar düzen l enınesi 

• Meslek 1 iseleri nden, meslek yilksek okullarından ve üniversitelerden 
mezun olan öğrenciler için izleme sistemleri geliştirilmesi 

• Mesleki eğitim kunıınları, üniversiteler, sosyal ortaklar ve özel sektör 
arasında ortaklık mekanizmaları kurmak 

• Mesleki eğitim okulları ve üniversitelerde, personel geliştirme ve 
yenilikçi eğlemleri kapsayan kalite kontrol sistemi kurmak ve 
uygulamak 

• Mesleki eğitim öğrenci leri, üniversite öğrenci l eri ve mezunlar için iş 
temelli öğrenme şernaları 1 programlarını (iş sırasında öğrenim) 

desteklemek 
• Mesleki yeterliliklere dayalı eğitim modülleri ve programları 

geliştirmek 

• Öğrenciler için staj ve iş sırasında öğrenim faaliyetlerini 
kolaylaştırmak 

• Teknoloji faktlitelerinin kapasitelerini arttırmak ve aralarındaki bağı 
geliştirmek 

• MEB'in kapasitesinin geliştirilmesi için kalite konularında uzmanlık 
sağlayacak eğitimler bağlamında MEB personelini desteklemek 

• Okuldan ayrı lan ve kaydı silinen öğrenci lere okul derecesi sunmak 

organize edilen takvime 
bağlanmış ve kapsamlı 
farkındalığı artırma 

etkinliklerio sayısı 
• Sosyal ortaklar, özel sektör 

ve mesleki eğitim 

kurumları arasındaki 

ortaklık protokollerinin 
sayısı 

• Kapasitelerini ve 
programlarını artıran 

üniversitelerin sayısı 
• Yeni güneelleneo 

müfredata göre düzenlenen 
eğitime katılan MEÖ 
kurumların ile üniversite 
personelinin sayısı 



• 

• 

Ortaöğretim mezunları için 
araştırmalçalışma alanına 

yönelik daha fazla alternatif 
yol 
Yaşam boyu öğrenme için 
daha lutarlı ve kapsamlı 
stratejilerin geliştirilmesi ve 
uygulanınası yoluy la 
geliştiri lmiş yaşam boyu 
öğrenme olanaklan 

için uzaktan öğrenme faaliyetlerini desteklemek 
• Teknoloji fakülteleri de dahil olmak üzere, üniversitelerin 

kapasites ini iş s ı rasında eğitim uygulamalarıyla arttırmak 

• Öğretmen eğitiminde üniversitelerin kapasitesini arttırmak 
• Üniversitelerde kariyer merkezleri k-urmak 
• Söz konusu fakü,llelerin akreditasyon sürecinde teknoloji 

fakliltelerinin kapasitesini arttınnak 
• MEÖ Öğretmen Eğitimi (TT) Merkezleri için programlar geliştirmek 

ve bu merkeziere gerek li ekipman sağlamak 
• MEÖ TT Merkezleri leurmak için Teknoloji Fakültelerini 

desteklemek ve eğitim kal itesini arttırmak 
• Eğitimin kalitesini arttırmak için üniversiteleri desteklemek ve 

üniversilelerle özel sektör arasında bağ kurmak 

Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan tutarlı ve kapsamlı stratejilerin 
uygulanmasının ve geliştirilmesinin teşviki 

• Örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarında başta kadınlara olmak 
üzere yetişk i nlere temel becerilerini ve bu becerileri daha da 
geliştirebilmelerini sağlamak için egitim verilmesi 

• Iller düzeyinde, Ulusal Yeterlilikler Sistemi paralelinde, yerelleşme 
de dilhil olmak üzere, MEB'in rolü, misyonu, kapasitesi ve 
işlevlerinde temel reformların kolaylaştırılması 

• Avrupa Yeterlilikler Sistemi ile uyumlu tamamen işlevsel bir Ulusal 
Yeterli likler Sistemi kurulması için Me.~leki Yeterlilikler Kurumu 
(MYK) ve VOC-TEST merkezlerinin desteklenmesi, yetkinlikleri 
ölçmek/değerlendirmek için ulusJararası standartlarla kJyas 
yapılabilecek bir sistem kurulması 

• Ulusal Yeterlilikler Sistemi ile uyumlu eğitimakreditasyon kurumları 
ile ak.redite olmuş eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasının veya 
geliştirilmesinin desteklenmesi 

• Ihtiyaç duyulan ve talep edilen alanlarda modüler mesleki eğitim 
programları geliştiri lmesine devam edilmesi ve öğretmenler için 
hizmet içi eğitimler geliştirilmesi 

• Yaşam boyu öğrenme ile uyumlu istihdam edilebilirlik kursları veren 
örgün ve yaygın eğitim sağlayıcıları, iş dünyası , STK'lar ve sosyal 
ortaklar arasında ağl ar kurulması 

• Mesleki bilgi 
açısından test 
sertifıkalandırı lan 
sayı sı 

ve b ec eri 1 er 
edilen ve 

katılımcı 

• Yetkili organlar tarafından uygun 
bulunan Birikmiş Mesleki 
Standartlar ile Yeterliliklerin 
sayı sı 

• Temel beceri kurslarından 
sertifıka alan katılımc ı sayısı 

• Akredite olan Eğitim ve Öğretim 
Kurumlarının sayısı 

• YBÖ kültürünün 
yaygınlaştırılmasına yönelik 
eğitimiere katılan öğretmenierin 
sayısı 

• İzleme ( göstergelerin 



• 

• 

Ortaöğretim mezun ları için 
araştırma/çalışma alanına 

yönelik daha fazla alternatif 
yo l 
Yaşam boyu öğrenme için 
da ha tutarlı ve kapsam lı 
stratejilerin geliştirilmesi ve 
uygulanması yoluyla 
ge l iştiri lıniş yaşam boyu 
öğrenme olanakları 

• Kapsamlı bir çerçevenin nitel ik ve yeterliliklerin tam transferini 
destekleyerek ya resmi ve özel eğitim - öğretim seviyeleri arasında ya 
da ECVET ve EQF'e dayalı sektö rel ve kurumsal sın ırlar arasında 

oluşturulması 

• Ulusal yeterlilikterin tanınmas ı için sosyal ortaklar ve ilgili kamu 
kurum ları arasında sektörel diyalog sağlanması 

• YBÖ için yeni izleme, değerlend irme ve ölçme metotlan 
gel iştiri lmesi ve uyarlanmas ı ile; bu metodların uygulanınas ı için 
öğretmenierin eğitilmesi 

• Önceki ögrenmenin tanınması için usul ve yöntemlerin geliştirilmesi 
• YBÖ kUltürtınU Ülkede yaymak için öğretmenterin sektörde teknik 

eğitim alabilmelerine yönelik bir modelin ge l iştiri l mesi ve bu 
kültürün uygulanmasının desteldenmesi 

• Eğitim ve istihdam alanlarında rehberlik ve kariyer danışmanlığı 
sistemının, özel iş bulma ajanslan da dahil o lmak üzere, 
güçlendirilmesi 

• Yaşam boyu öğrenme kapasitesi oluşturmak için ilgili paydaşlar 

arasında işbirliğinin ve koordinasyon un artıniması 

• Kamu eğitim merkezle rinin kapasite ve işlevin in geliştiril mesi 

Insan sermayesine daha fazla yatırım yaparak işçi ve işverenlerin uyum 
yetene~iı:ıin arttırılması 

• Bel irlenmiş sektörlerdeki eğitim ta leplerinin tanımlanmasına yönelik 
tamamlayıcı ve yeni işçi ve işveren araştırmalan gerçekleştiril mesi 

• Yerel işgUcO piyasasının arz ve talebinin analiz edilmesi ve e~itim 

ihtiyaçlarının değerlendirilmesi 

• i şveren l eri n teşvik edilmesi yoluyla, KOBi çalışanlarına devamlı 
eğitim sitemleri gelişti rilmesi 

• İş organizasyonlarının yenilikçi ve sOrdUrtılebilir şekillerinin 
tasarianmasına yönelik işverenler için eğitimterin gel iştirilmesi 

• Tarım al anında çalışan işveren ve işçilere yönelik modemize edi lmiş 

eğitim programlarının geliştirilmesi ve organize edilmesi 
• KOBi' ler ve üniversite devamlı ej!itim ve araştırma merkezleri, kamu 

ve özel mesleki eğitim kurumları , STK' lar, sosyal ortaklar, kamu 
kurumları ve işl etmeler arasında protoko11er ve veri tabanları gibi 
sOrdUrOlebilir a~ann geliştirilmesi 

gel iştiri l mesi dahi l), 
değerlend irme ve YBÖ'nün 
ölçülmesine yönel ik yeni 
yöntemler Uzerine eğitilen 

öğretmen i erin sayısı 

• 

• 

• 

• 

Eğiti nı i htiyaç anal iz i 
sonrasında iş 

organizasyonlarındaki 
eğitimiere katılan çal ışan 

sayısı 

Eğiti m ihtiyaç analizi 
sonrasında oraganize edilen 
eğitim fere katılan işveren 

sayısı 

Uyum yeteneğinin 
gel iştirilmesi konusunda 
danışmanlık hizmetlerinden 
faydalanan kurumların 
sayısı 

İş organizasyonlarını, 
tekniklerini vs. gelişti ren 



• Kadınların iş gücline 
katılımını 

kolaylaştırmak için, 
çocuklar için krcşler ve 
yaşlılar için gi\ndllz 
bakım evleri dahil 
olmak üzere özellikle 
özel itina gösterilmesi 
gereken kişilere yönel ik 
eğitim, kurs ve iş 

• Sosyal ortakların, üniversitelerin kamu ve özel mesleki egitim 
kurumlarının, sanayi ve ticaret odalan nın, STK'lann, kamu 
kunımlarının ve işletmelerin eğitim kapasitelerini arttırmak için 
destek sağlanması 

• Işverenlerin insan kaynaklarına daha fazla yatırım yapmalarına 
yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi 

• Şirketlerde insan kaynakları ve Ar-Ge bölümlerinin oluşturul masının 

desteklenmesi 
• İşçi ve işvereniere yönelik internet temelli bir eğitimin ge l iştirilmesi 
• Aile şirketlerinin kurumsallaşmasının desteklenmesi 
• Yenilikçiliğin desteklenmesi ve işletmelerin, işçilerin ve işverenlerin 

kapasitelerinin küresel değişimlere uyumlulukları nı artı racak şekilde 

güçlendiri lmesi 
• İşletmelerin insan sermayesine yatınmlarını artırmak için destek 

mekanizmaları oluşturmak (örn. İnsan sermayesine yatınm yapan 
işletmelerin desteklenmesi) 

• İş camiasının Ar-Ge kapasitesinin artırılması için üniversite-işletme 
etkileşimini artırmak ve akademik, araştırma ve ekonomik sahalarda 
daha iyi koordinasyon un oluşturulması 

• İşçi ve işverenlerin uyumluluğunun izleme, değerlendinne ve 
ölçülmesi için yeni metotların geliştiri l mesi ve uyarlanması 

• işçi ve işverenlerin uyumlu l uklannın artırılınasına yönelik sektörel 
rehber oluşturulması için sektörel diyalogun geliştirilmesi 

• İşletmeleri işçi ve işverenler aras ı nda bilgi değişiminin sağlanması. 
• İşletmeler için mali mühendislik araçlannın desteklenmesi 

Ozel Itina gösterilmesi gereken kişilerin istihdam edilebilirli~inin 

artırılması için işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştınlması ve işgücü 
piyasasına girişlerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması. 

• Bu tedbir altında yürütlllen operasyanlara yol göstermesi için 
haritalama çalışmalan da dahil olmak üzere, özel itina gösteri lmesi 
gereken kişiler üzerine nice) ve nitel araştırma yapılması 

• Özel itina gösterilmesi gereken kişilerin işgilcll piyasasına 
entegrasyonunu artıracak aktivite ve imkanların uygulanınası 

• Özel itina gösterilmesi gereken tüm kişilerin istihdam edilebi lirliğinin 

işveren sayısı 

Rehabilitasyon, 
damşmanlık ve kamu 
istihdam rehberlik 
hizmetlerinden yararlanan 
ya da yönlendirilen özel 
itina gösterilmesi gereken 
kişi lerin sayısı 

Özel itina gösterilmesi 
gereken kişilere karşı 
ön yargı ları ve kalıpları 



olanakları sağlayan 

sosyal hizmetlerin 
koordinasyonunun ve 
etkinl iğinin artı rı lması 

• Kadın lar, gençler, 
özürlüler ile diğer 
korunınaya muhtaç 
kişiler için eğitimler ve 
istihdamlan yoluyla 
sosyal entegrasyona 
ilişkin güçl endiri lmiş 
politikalar 

• Kadınların iş gücüne 
katılımını 

kolaylaştınnak için, 
çocuklar için krcşler ve 
yaşlı lar için gündüz 
bakım evleri dahil 
olmak uzere; eğitim, 
kurs ve iş olanakları 
sağlayan koordinasyonu 
ve etkinliği artı rılmış 
sosyal hizmetler. 

• Ülke çapında nitelikli 
ve yaygın aktifişgücü 
piyasası po li tikalarını 

etkin o larak 
uygulayabilen 
modemleştirilmiş ve 
güçlendirilmiş kamu 
istihdam hizmetlerinin 
yanısıra işgUcü 

artırılınasın ı amaçlayan AIPP'Ier ve mesleki eğitimler 
• İşgücü p i yasasına erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla özel itina 

gösterilmesi gereken kişilere yönelik rehabilitasyon programları 
• Özel itina gösteri lmesi gereken kişilere yönelik önyargıların ve 

aynıncılığın ortadan kaldırılmasını amaçlayan farkındalık arttıncı 

faaliyetler. 
• Özel itina gösterilmesi gereken kişilerin istihdam ve sosyal koruma 

alanlanndaki karnu hizmetlerine erişim konuJannda 
bi lgilendirilmelerini amaçlayan farkındalık ve bilinç arttırıcı 

faaliyetler. 
• Özel itina gösteri lmesi gereken kişiler için kişiye özel rehberl ik ve 

danışmanlık ve uygun iş bulma hizmetleri. 
• Özel itina gösteri lmesi gereken kişiler için, istihdanıa yönelik sın ı rl ı 

çevrimiçi (online) eğitim 
• Özell ikle "gecekondu"ı bölgelerinde, özel itina gösterilmesi gereken 

kişilerin istihdam ve işgücü piyasasına entegrasyonuna katkıda 

bulunacak e~tim merkezlerinin kurulması 
• Bölgesel ve merkezi kuruluşl arda çalışan personelin, özel itina 

göster ilmesi gereken kişi lerin özellikle de işgücü piyasasındaki özel 
ihtiyaçlarına yönel ik eğitilmesi 

• Girişimci liğe yönelik aktivitelerinin desteklenmesi 

Ozellikle özel itina gösterilmesi gereken kişil erin işgücü piyasasına di bil 
olmalarının kolaylaştırılması amacıyla i.şgllctı piyasası ve sosyal koruma 
alanla rındaki kurumlar ve mekanizmala r arasında daha iyi bir işleyiş ve 
koordinasyonun sağlanması 

• İstihdam ve sosyal koruma alanlarındaki kamu hizmetlerinin kaliteli 
bir biçimde sunumuna yönelik olarak personelin eğitilmes i. 

• İşgücü piyasası karşısında özel itina gösterilmesi gereken kiş il erin 
durumu (sosyal güvenlik ve sağlık sistemlerine kayıtlı olunması, 
sosyal hizmetlerden yararlanıp yararlanılmamas ı , eğitim düzeyi, yaş, 

kınnaya yönelik 
faaliyetlerin sayı sı 

• Özel itina gösterilmesi 
gereken kişileri kamu 
hizmetlerinden 
faydalanmalan konusunda 
fiırkındalııl,ı artırma 

faaliyetlerinin say ı sı 

• Özürlülerle ilgili hizmetlere 
yönelik eıı,itimlere katılan 
sosyal koruma kurumları ile 
ilgili diğer kurum 
personel ini n sayı s ı. 

• Kurulan ortak izleme ve 
analiz etme sisteminin 
sayısı. 

• Merkezi veritabanı, izleme 

1 Kırsal alandan büyük şehirleri n dış çeperlerine göç eden kişi ler tarafından kısa sttrede ve gerekli izinler alınmaksızın inşa edilen dttştlk maliyetli apartmanlar 
daireleri veya evi er. 



piyasası, eğitim ve 
öğretim ile sosyal 
içerme politikaları 
konulanndaki bölgesel 
farklılıklara i lişkin 

stratejik bir yaklaşım. 
• Başta kırdan kente göç 

eden vasıfsız işgücü 
için olmak üzere hem 
kırsal alanlarda hem de 
daha çok ihtiyacı olan 
kentsel alanlarda 
(gecekondu) eğitimler 
i le aktif işgücü piyasası 
girişi mlerine daha iyi 
erişim 

• Kadınlar, gençler, 
özürlUler ile diğer 
korunmaya muhtaç 
kişiler için eğitimler ve 
istihdamları yoluyla 
sosyal entegrasyona 
i l işkin güçlendirilmiş 

politikalar 
• Özellikle özürlüleri n 

içgücü piyasasına 
entegrasyonunun 
sağlanması amacıyla, 

içgücü piyasası ve 
sosyal koruma 
alanlannda kurumlar ile 
mekanizmalar arasında 
daha iyi bir 
koordinasyon ile işlerlik 

mesleki nitel ikler vs.) ile ilgili olarak mevcut tllm veritabaniarından 

sağlanan bilgi akışının tek bir veritabanında birleştiTileceği 
merkezi/yerel düzeyde ortak veritabanının, izleme ve analiz 
sistemlerinin geliştiril mesi. (Bu ortak veri tabanı, çapraz kontroller 
yapıl abilmesi, hizmetlerin ve kaynakların etkinliğinin artın i ması ve 
kötüye kullanımların önlenmesi amacıyla sivi l toplum kuruluşları ve 
yerel makamlar da dahil olmak üzere tüm ilgili kurumlarca 
kullanılabilccektir). 

• Ortak veritabanın ı n oluşturulması, kul l anılınası ve uygulanmasına 
i lişkin personele eğilim verilmesi. 

• Kamu istihdam kurum ları , sosyal koruma kurumları, STK'lar, sosyal 
ortaklar ve yerel idareler arasında merkezi ve yerel düzeyde 
ortaklıkların ol uşturulması 

• Daha iyi ilişkiler kurulması ve özel itina gösterilmesi gereken kişiler 
için kaliteli hizmetler sağl anınası amacıyla personel eğitimi 

verilmesi. 
• Özellikle "gecekondu" bölgelerinde yaşayan, özel itina gösteri lmesi 

gereken kişilerin kamu hizmetlerine erişimini sağlamaya katkı da 

bulunacak gezici ekiplerinin kurulmasına destek verilmesi. 
• Kendilerine sağlanan hizmetler hakkında özel itina gösterilmesi 

gereken kişilere ve önyargı lar ve kalıplar ile mücadele etmek için 
işvereniere yöne! ik farkmdalık artırıcı aktiviteler. Uygulama ve 
izleme bazında hizmet sağlayıcıların kapasitelerinin artırılması. 

• Veri toplama ve istatiksel analiz konularında çalışan personelin 
kapasitesinin geliştirilmesi. 

ve analiz sistemine kayıtlı 

özüriUierin sayısı. 



Ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeydeki kamu hizmetleri 
ile kamu kurumlarının 
verim l iliği ile kurumsal 
kapasitelerinin 
güçlendirilmesi 

Insan kaynagına yapılan 
yatırımın artırılması ve 
yaygırılaştınlması 

Egitim kal itesinin 
arttırılması, eğitim ve iş 
piyasası arasındaki bağın 

kuvvetlendirilmesi ve 
başta kız çocuklarının 

olmak üzere her düzeyde 
okuilaşma oranlarının 
yükselti lmesi suretiyle 
insan kaynağına yapılan 
yatırımın artırılması. 

Yaşam boyu öğrenmenin 
ilerletilmesi ve insan 

işgUcUne katılımını 
artırılarak daha fazla insanı 
istihdama çekmek ve 
istihdamda tutmak ve 
özellikle gençler arasında 
işsizlik oranını azaltmak. 

E~tim kalitesinin 
arttırılması, eğitim ve iş 
piyasası arasındaki bağın 

kuvvetlendirilmesi ve 
başta kız çocuklarının 

olmak üzere her düzeyde 
okuilaşma oranlarının 

yükseltilmesi suretiyle 
insan kaynağına yapılan 
yatırımın artırılma<ıı. 

Yaşam boyu öğrenmenin 
ilerleti lmesi ve insan 

Eğitim kalitesinin 
arttırılması , eğitim ve iş 
piyasası arasındaki bağın 

kuvvetlendirilmesi ve 
başta kız çocuklarının 

olmak üzere her düzeyde 
okuilaşma oranlarının 

yükseltilmesi suretiyle 
insan kaynağına yapılan 
yatırımın artırılması. 

Yaşam boyu öğrenmenin 
ilerierilmesi ve insan 

Önceden tarımda çalışanlar 
dahil olmak üzere, 
kadınların işgücüne 

katılımlarını teşvik etmek 
ve kadın istihdamını 
artırmak 
Gençlerin istihdamının 
artırılması 
Kayıtlı istihdamın teşvik 
edilmesi 
Kamu istihdam 
hizmetlerinin kalitesinin 
artırılması 

Eğitimin önemine ilişkin 
farkındalığın artırılınası ile 
kadınlar için insan 
kaynağının ve işgücü 
piyasasına erişimin 

geliştirilmesi için okula 
kayıdın artırılması 

Mesleki Eğitim ve 
Öğretimin içeriginin ve 
n i teliği nin iyileştiri lmesi 

Yaşam boyu öğrenme için 
erekli olan beceri ve 



yeteneklerinin artırı lması kaynağına işletmeler ve kaynağına yatı rım kaynağına işletmeler ve yeterliiiiderin 
işçiler tarafından yatırım yapılmasının teşvik işçiler tarafından yatırım geliştirilmesinin 
yapılmasının teşvik edilmesiyle, işçilerin, yapılmasının teşvik ilerletilmesi 
edilmesiyle, işçilerin, işletmelerin ve edilmesiyle, işçi lerin, 

işl etmelerin ve girişimcilerin uyum işletmelerin ve İşçi lerin ve işveren lerin 
girişimci leri n uyum yeteneklerinin artırılması girişimci lerin uyum uyum yeteneklerinin 
yeteneklerinin artırı lması yeteneklerinin artıniması artı rı lması 

üzel itina gösterilmesi üzel itina gösterilmesi üzel itina gösterilmesi üzel itina gösterilmesi Özel itina gösterilmesi 
gereken kişilerin istihdama gereken kişilerin işgücüne gereken kişi lerin işgücüne gereken kişi lerin işgücüne gereken kişilerin istihdam 
dahil olmalarının dahil olmalarının dahil olmalarının dahil olmalannın edilebilirliğinin artırılması, 
sürdürülebilir hale sürdürülebilir hale sürdürülebilir hale sürdürülebilir hale işgücü piyasasına 
getirilmesi ve işgücü getirilmesi ve işgücü getirilmesi ve işgücü getirilmesi ve işgücü erişimlerinin teşvik 

piyasasındaki tüm piyasasındaki tüm piyasasındakj tüm piyasasındaki engellerin edilmesi ve işgücü 
ayrımcılık türleri ile ayrımcılık türleri ile ayrımcılı k tUrleri ile kaldırılması amacıyla piyasasına erişimlerinin 
mücadele edilmesi mücadele edilmesi mücadele edilmesi gereken imkanları önündeki engellerin 
amacıyla sosyal içermenin amacıyla gereken amacıyla gereken sağlayarak içermeci bir kal dırılması 
teşvik edilmesi imkanları sağlayarak imkan ları sağlayarak işgücü piyasasının teşvik 

içenneci bir işgücü içermeci bir işgüeli edilmesi işglicU piyasası ile sosyal 
iş arayanlar ile aktif piyasasının teşv ik edilmesi piyasasının teşvik edilmesi koruma alanlarında faaliyet 
olmayan kişilerin işgücü gösteren kurumlar ve 
piyasasına dahil mekanizmalar arasında 
olmalarının daha iyi bir koordinasyon 
sürdürdürülebilir hale ile işleyiş 

getirilmesi ile istihdama 
erişimlerinin sağlanması, 

başta uzun dönemli ve 
genç işsizliği olmak üzere 
işsizl iğin önlenmesi 



İKG OP İÇİN EK lll: İKG OP ÖNCELİK EKSENLERİNİN ÖZET TABLOSU 

Ö ncelik Ekseni 1: Özell ikle kadıolarıo işgücüne katılımlarını artırarak ve başta gençler için olma k üzere i.şsizlik oranlarını 
azaltara k, daha çok insanı istibdama çekmek ' 'e istihdamda kalmalarını temin etme k 

Öncelik 1.1 Önceden tanmda çalışanlar dahil olmak üzere, kadınların işgücüne katılımlarını teşvik etmek ve kadın istihdamını 
artınnak 

Ö nce lik 1.2 Gençlerin i stihdamının artı rılması 

Öncelik 1.3 Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi 

Ö ncelik 1.4 Kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması 

Özel Amaç 1 Son uç Göstergeleri Ana Faaliyet T ürleri Çıktı Göste rgeleri 

Önceden tarımda çal ı şanlar • 
dahil olmak üzere, kadınların 

işgücüne katılımını ve 
istihdamını teşvik etmek. 

Hedef gruplar: • 
• işsi.ı: kadınlar 

dönemli işsiz 
(uzun 

kadınlar • 
dahil). 

• lşgücünc 
kadınlar. 

katılmayan 

• Ev tabanlı çalışan kadınlar. • 
• Riskli işlerde çalışan ve 

işsiz kalma riskini haiz 
kadın lar. 

Mesleki eğitim veya • 
farkındalık arttırma 

faaliyetleri sonucunda 
işgücü piyasasına katılan 

kadın sayısı. • 
Kendi işin i kuran kadın 

sayısı . 

Girişiınci lik, staj ve çırak lık 

faal iyeıleri sonucunda 
işgücil piyasasına katılan 

kadın sayısı. 

Istihdam garantili kurslar 
ve danışmanlık ve • 
yönJendinne hizmetleri 
sonucunda işgücü 

Bu tedbir altındaki • 
faaliyetleri yönlendirecek 
nitelikte işgücü piyasası • 
analizleri ve araştırmaları. 
Kadınların işgücü 

piyasas ı nda karşılaştığı • 
engellerin tanımlanması iç in 
sını rlı sayıda 

gerçekleştirilecek nitel ve 
nice! araştLrınalar ile kadın 
istihdamın ı hedefleyen 
tedbirler için etki analizleri. 
Ev tabanlı çalışan kadınların 
karşılaşııgı zorlukların 

giderilmesine yönelik 

Girişimcilik kurslarına 
katılan kadın sayısı. 

Staj/çıraklık 

program l arından 
faydalanan kadın sayısı. 

Istihdam garantili kurslara 
katılan ve danışmanlık ve 
yönlcndinne 
hizmetlerinden yararlanan 
kadın sayıs ı. 

! 



piyasasına katılan kadın faaliyetler. 
sayısı. • Kamu kurumları ve sivil 

toplum örgütleri de diihil 
olmak üzere ilgili taraflar 
veya kadın istihdamını 

hedefleyen hizmetler 
arasında daha güçlü bir 
i şbirliğinin temin edilmesine 
yönelik faaliyetler. 

• Düzgün iş gündemini de 
dikkate alacak şekilde ri sk li 
işlerde çalışan kadınların 

desteklemnesine yönelik 
faaliyet 1 er 

• Kadınlar için yeni iş alanları 
açılmasına dair faaliyetler. 

• Kadınların işgücü piyasasına 

katılımlarını sınırlayan 

engellerin azaltılmasını 
destekleyecek faaliyetler 

• işgücüne dahil olmayan ve 
daha önce tanmda çalışmış 
olan kadınlara yönelik 
özellikle iş garantili mesleki 
eğitimler de dahil olmak 
üzere aktif işgücü 
programları 

• Özellikle yukarıdaki diğer 
faaliyetlere katılan kadınlara 
yönelik olarak, çocuk ve 
yaşlı bakımı faaliyetlerinin 
desteklemnesi 

• Gerekli eğitimler sağlanarak 



kadınların bakım hizmetleri 
a lanında istihdam edilmeleri 
yoluyla çocuk ve yaşlı 
bakım ı hizmetleri 
sağlayacak faaliyetlerin 
desteklenmesi. 

• Kadınlar için stajlçıraklık 
fırsatlarının arttırılınasına 

yöneJik faaliyetler 
• Hedef grupta yer alan 

kadınlara kariyer 
yönlendirme hizmetleri 
verilmesine yönelik 
faaliyetler. 

• Mali destek 
mekanizmaian na erişime 
yönelik dan ışmanlı k, eğitim 
ve destek verilerek 
kad ı nların gi rişimc i 
olabilmelerinin sağlanması, 
bu alandaki kurumlar 
arasındaki işbirliği 

mekanizmal arının 
desteklenmesi. 

• işbirl ikçi bir yöntem 
tabanında diğer fon 
sağl ayıcıları , IPA 
bi leşen l eri , ulusal 
programlar ve özel 
kuruluşlardan sağlanacak 
fonların kald ıraç ve 
tamamlayıc.ı olarak 
kullanılmasına i l işki n 



Özel Amaç2 

Genç istihdamının artırılması 

Hedef gruplar: 
• Üniversiteden yeni mezun 

olmuş genç işsizler. 
• Lise mezunu genç işsizler 
• Daha düşük egitim 

düzeyine sahip genç 
işsizler. 

• Okulu terk edenler. 

Sonuç Göstergeleri 

• Kurslar sonrası işe giren 
genç sayısı. 

• Staj ve çıraklık programları 
sonucu işe giren genç 
sayısı. 

• Yönlendirme ve 
danışmanlık hizmetleri 
sonucu işe g iren genç 
sayısı. 

• Kendi işini kuran genç 

faaliyetler. 
• Kadın istihdamını 

desteklenmesini ve işgUcU 

piyasasındaki kadınların 
dururnlarının 

iyileştirilmesini hedefleyen 
politika ve projeleri 
bütünleyici faaliyetler. 

• Kadın çalışan istihdam 
edilmesine ilişkin 
zorlukların azaltılmasını 

amaçlayan mali teşvikler 

gibi ulusal planların 

uygulanmasının 
desteklenmesi. 

• Yukarıda sayı lan faaliyetlere 
katılan kadınlar için çocuk 
ve yaşlı bakım hizmetlerinin 
gelişt irilmesi. 

Ana Faaliyet Türleri 

• Bu tedbir altındaki 
uygulamaları yönlendirecek 
nitelikte işgücü piyasası 

anal izleri ve araştırmaları. 
• Gençlerin işgUcU piyasasına 

katı lı m ın ın önündeki 
engellerin tanımlanması için 
sınırlı sayıda 

gerçekleştirilecek ni tel ve 
nice! araştırınalar ile genç 

Çıktı Göstergeleri 

• Girişimcilik kurslarına 
katılan genç sayısı. 

• istihdam garantili kurslara 
katılan genç sayısı. 

• Staj ve çıraklık 

programiarına katılan genç 
sayıs ı. 

• Kariyer yönlendirıne 

hizmetleri diihil 
_yönl endirıne, danışmanlık 



• Halen okumakta olan sayısı. istihdamını hedefleyen hizmetlerinden yararlanan 
gençler tedbirler için etki analizleri. genç sayısı. 

• Düşük eğitim d üzeyine • Genç istihdam ı nı hedefleyen 
sahip genç i şsiz kadınl ar. hizmetler arasındaki 

• Riskli işlerde çalışan ve eşgüdümUn iyileştirilmesine 

işsiz kalma riskini haiz yönelik faaliyetler. 
gençler. • Düzgün iş gündemini de 

dikkate alacak şekilde riskli 
işlerde çalışan gençlerin 
desteklenmesine yönelik 
faaliyetler. 

• Gençlerin istihdam 
ekseninde yeteneklerinin 
geliştiri lebilmesi için sosyal 
ve bireysel ilerlemelerinin 
desteklenebilmesini 
sağlayacak merkezlerin 
kurulması ve 
iyi leşti ri !eb ilmesine 
faali yetler. 

• Örneğin gerekli beceri ve 
vasıfların önceden 
belirlenebilmesi amacıyla 
KOBi' lerle işbirliği kurarak, 
gençlerin istihdam 
edilebi lirliği nin arttırı lması. 

• Aktif işgücü programları 
içerisinde, işgilcll 
piyasasının ihtiyaç larına 
yönelik olacak şekilde 

danışmanlık ve yönlendirme 
d§hil olmak üzere, özellikle 
istihdam odaklı , mesleki 



eğitim programları 

uygulanması. 

• Gençlerin girişimci 
olabilmeleri iç in 
eğitilmeleri, bu eğitim i erin 
sonuçlarının dOzenli olarak 
izlenebilmesi ve girişimcilik 
becerilerinin 
geliştirilebilmesi ıçın 
sistemlerin oluşturulması ve 
gereken mali kaynaklara 
erişmelerine yardım 
edilmesi. 

• Şirketlerin çalışma 
şartlarının iyileştirilebilmesi 

için teşvik ve destek 
yöntemlerinin gelişti rilmesi 
yoluyla özellikle öğrenciler 
için staj ve iş başında eğitim 
imkan larının 
yaygın l aştırılması. 

• Öğrenciler ve genç işsizierin 
okuldan iş hayatına 
geçişlerini kolaylaştırmak 
adına kariyer yönlendirme 
hizmetlerinin geliştirilmesi. 

• Okuldan iş hayatına geçişi 

kolaylaştırmaya yönelik 
faaliyetler. 

• İşbirlikçi bir yöntem 
tabanında diğer fon 
sağlayıcıları, lPA 
bileşenleri, ulusal 



programlar ve özel 
kuruluşlardan sağlanacak 
fonların kaldıraç ve 
tamamlayıcı olarak 
kullanılmasına ilişkin 
faaliyetler. 

• Genç istihdamını 
iyileştirmeyi hedefleyen 
politika ve projelere yönelik 
bütünleyici faaliyetler. 

• Yanşmalar düzenleyerek 
girişimcilik ve yenilikçilik 
kültürünün 

_ yaygınlaştırılması. 

Özel Amaç 3 Sonuç Göstergeleri Ana Faaliyet Türleri Çıktı Göstergeleri 

Kayıtlı istihdamın teşvik • 
edilmesi 

Hedef gruplar: 
• Kayıt dışı çalışanlar ve 

bunların bakınakla yükümlü 
olduklan kişiler. 

• Düşük eğitim düzeyine 
sahip kayıt dışı olarak 
yalışan kadınlar. 

• Kayıt dışı çalışan gençler. 
• Hgili kurumların personeli 
• Sosyal taraflar. 
• Riskli işlerde çalışan ve 

işsiz kalma riskini haiz 
gençler. 

Kayıt dışı çalışırken kayıtlı • 
istihdam edilen kişi sayısı. 

• 

• 

Bu tedbir altındaki • 
uygulamaları yönlendirecek 
nitelikte ve yapısal bir 
tanımlama içerecek şekilde • 
kayıt dışı istihdama yönelik 
olarak saha 
araştırmaları/işbriicü piyasası 

analizleri. • 
Kayıtlı istihdam alanında 

daha önce yapılan 
faaliyetlerin takibi ve 
değerlendirilmesi. 

Bölgesel istihdam • 
ortaklıkları kurarak kayıtlı 

istihdamı sosyal tarafların 
katılımlarıyla ortak bir 

SGK ve sosyal taraflar 
arasında kurulan yerel 
işbirliklerinin sayısı. 

Merke-zi ve yerel düzeyde 
düzenlenen eğitim i ere 
katılan SGK personeli 
sayısı. 

İlgili tarafların kayıtlı 
istihdaının teşvik 
edilmesine yönelik olarak 
yaptıklan ikili projelerin 
sayısındaki artış. 

Kayıtlı 
destekleyen 
eğitimierin 
katılımcı sayısı. 

istihdamı 
çeşitli 

toplam 



• Ev tabanlı çalışan kadınlar 
• Riskli işlerde çalışan ve 

işsiz kalma riskini haiz 
kadınlar. 

biçimde yaygınlaştırmak. 
• Kayıt dışı istihdam ile 

mücadeleye ilişkin olarak 
Sosyal Güvenlik Kunımu ve 
ÇSGB çalışanlarına ve 
sosyal taraflara yönelik 
eğitim faaliyetleri ve kayıtlı 
istihdamın önemine ilişkin 

biliny artırma faaliyetleri . 
• Sosyal Güvenlik Kurumu ve 

diğer ilgili kurumların 
merkezi/yerel düzeydeki 
teftiş kapasitelerinin 
güçlendirilmesi. 

• Küçük esnaf ve KOBi ' lerde 
kayıtlı i stihdamın 

yaygınlaştırı lmasına yönelik 
tedbirler. 

• Kayıtlı istihdam konusunda 
çalışanlar ve işverenlerde 
farkındalık arttırılması. 

• Kayıt dışı çalışanlar için 
mesleki eğitim de dahil 
olmak üzere eğitimler 
sağlanması. 

• Yerel makamlar, sivil 
toplum kuruluşları ve 
medyanın kayıtlı istihdam 
ve sosyal güvenlik 
konularında daha çok 
sorumluluk almasını 

sağlayarak ulusal ve yerel 
düzeyde farkındalığın 



Özel Amaç4 Sonuç Göstergeleri 

arttırılması. 

• B irden çok kurumun birlikte 
kullanabileceği yeni bir 
ortak veritabanı 

oluşturulması ve çalışır hale 
getirilmesi , izleme amacıyla 
kurulmuş olanlar da dahil 
olmak üzere mevcut 
veritabanları arasındaki 
koordinasyonun arttırılması. 

• Düzgün iş ile kayıt dışı ve 
riskli iş lerin kötU taraflan 
hakkında farkındalığın 

arttırılınasını hedefleyen 
faaliyetler. 

• Firmal arı iş hukukuna dair 
düzenlemelere gönüllü 
olarak uymaları konusunda 
cesaretlendirecek faaliyetler. 

Ana Faaliyet Türleri Çıktı Göstergeleri 

Kamu istihdam hjzmetlerinin • Danışmanlık hizmeti • Kamu istihdam servislerinin • Geliştirilen izleme 
gel iştirilmesi 

Hedef gruplar: • 
• İlgili kamu kurumlannın 

personeli 
• i i istihdam Kurullarının 

üyeleri 
• Sosyal taraflar 
• Üniversiteler 

verilen işsizierin sayısı 
Bu öncelik kapsamında 

danışmanlı k hizmetlerinden 
yararlanan işsizierin işe 

yerleştiri lme oranı 

• 

verilmesi üzerine 
odaklanarak, bölgesel • 
ofisleriyle beraber ÇSGB, 
lŞKUR ve diğer kamu 
kurumlarının kapasitelerinin 
güçlendirilmesi. 
İŞKUR ve bölge ofisleriyle • 
beraber ÇSGB'nin • 
kapasitesinin ge li ştirilmesi 

mekanizmalarının sayısı 

Kamu istihdam 
hizmetlerine ilişkin o larak 
düzenlenen eği timiere 
katılan İŞKUR 
personelinin sayı sı 

Meslek klüplerinin sayısı 
Yeni ISKUR Model 
Ofislerinin sayısı 



ve istihdam stratejileri 
uygulaması 

• Çeşitli aktif işgücü 
program larından yararlanan 
kişilerin durumlarının 

izlenmesine yönelik 
mekanizmaların 

gel iştiri l mesi 

• i llerdeki İŞKUR 
personeline, iş bulma 
hizmetleri ve farklı hedef 
grupları için belirlenmiş 
kariyer danışmanlıgı 

hizmetleri ile ilgili eğitimler 
verilmesi 

• Daha iyi hizmet sunabilmek 
için, yeni atanmı ş İş ve 
Meslek Danışmanlarının 
kapasitelerinin geliştirilmesi 

• iŞKUR hizmet noktalar 
olarak hizmet veren kurum 
ve kuruluşlarının 
kapasitelerinin arttırı l ması 
için eğitim 

• il istihdam ve iş eğitimi 
kurullarının kapasi telerinin, 
il/yerel düzeylerde istihdam 
eylem planları oluşturma ve 
uygulama bakış açı sıyla 
gel iştirilmesi. 

• Meslek kulüplerinin 
kurulması ve desteklenmesi 

• Kamu istihdam hizmetleri 



temini alanmda 
üniversitelerle işbirliğini 
destekleyecek eylemler. 

• Model ofisierin ve diğer 
gerekli hizmet noktalarının 
işlevselliğini desteklemek 
için teknik destek sağlamak 

• Uygunluk ve beceri 
ihtiyaçlarının erken 
belirlenmesi için test 
bataryasın ı kuvvetlendirrnek 
ve, bir fizibilite çalışması 1 
ihtiyaç analizini müteakip, 
profesyonel kuruluşlarla 
işbirliği içinde uygun iş 
alanları belirlemek 

• Üniversitelerde ve 
belediyelerdeki İŞKUR 
irtibat noktalarında kariyer 
merkezleri kurulmasını 
desteklemek 

• Kamu istihdam hizmeleri 
alanında sosyal ortaklar ve 
özel sektörle işbirliği teşvik 

edecek eylemler. 

Öncelik Ekseni 2: Eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocuklarının 
olmak üzere her düzeyde okuilaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması. 

Tedbir 2.1 Başta kadınlar olmak üzere insan kaynaklarının geliştirilmesi ve iş piyasasına giriş için oku Ilaşmanın arttırılınası 

Tedbir 2.2 Özellikle Mes leki ve Teknik Eğitimde eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyil eştirilmesi 



Özel Amaç 1 Sonuç Göstergeleri Ana Faaliyet Türleri Çıktı Göstergeleri 

Başta kadınlar olmak üzere • 
insan kaynaklarının 
gel i ştiri lmes i ve iş piyasasına 
giriş için okullaşmanın • 
arttırılması 

Hedef gruplar: 
• Başta kızla olmak üzere, 

ortaöğretim yaşında olup 
okulu terk etme veya uzun 
dönem devamsızlık riski 
altında olan öğrenciler 

• Başta kızlar olmak üzere 
kültürel engellerden dolayı 
ortaöğret ime devam 
edemeyen öğrenciler 

• Kız çocukl arını okula 
göndermek istemeyen ya da 
göndermeye gücü yetmeyen 
ebeveynler 

• Özelikle öğrenci lere 
psikolojik destek veren 
öğretmenler ve diğer 
öğretim e lemanları 

• Yerel yetkililer, sivil 
toplum örgütleri ve diğer 
i lg ili paydaşi ar. 

Program müdahalesi • 
sonucunda orta öğretime 
eri şen kız öğrenci sayısı 

Program müdahalesi 
sonucunda orta öğretime 
erişenterin okul terk sayısı 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Hali hazırda ayrılmı ş • 
bulunan ya da terk etme 
riski bulunan özellikle kız 
çocuklarını belirleme ve • 
izleme sistemleri getiren 
faaliyetler • 
Bu tedbir al tında 
uygu lanacak iş lem lere 
rehberlik etmek amacıyla 
analizler ve araştırmalar 
Uzaktan eğitim fı rsatları • 
sunmak 
Özell ikle kız çocuklarının 
okula dönmesi için aileler ve 
öğrencilere teşvikler sunmak 
Okullarda mesleki rehberlik 
hizmetlerinin nicelik ve 
nitelik olarak arttırılması 
Eğitimi desteklemek üzere 
ebeveynler, sivil toplum 
kuruluşl arı ve eğitim 
personeli iç in rol modelleri 
ve medya kampanyaları 

aracı lığıyla eğitim 
programlan ve farkındalık 
arttırma kampanyaları 

geliştirmek. 

Kız çocuklarının eğitimini 
desteklemek için hükümet, 

Mesleki Rehberlik 
hizmetleri eğitimine katılan 
personelin sayısı 
Eğitim veri len 
ebeveynterin sayıs ı 

Kızlarını okula 
göndermeleri ıçın ikna 
edilmeye çalışıl an ve ayrı 
ayrı ziyaret edilen aile lerin 
sayısı 

Teçhiz edilen okullar ile 
yurtların say ıs ı 



sosyal ortaldar, belediyeler, 
yerel yönetimler, eğitim 
kurumları, üniversiteler ve 
STK'lar arasındaki 

işbirliğine dayalı 

faaliyetlerin arttırılması 
• Yatılı okullarda psikolojik 

hizmetlerin sayısını ve 
niteliğini arttıran faaliyetler. 

• Özellikle kız çocukları için 
yerel yönetimlerin, sivil 
toplumun ve medyanın , 

kendilerini eğitime katılım 

konusunda daha fazla 
sorumlu hissetmelerini 
sağlayacak projeler 
yürütmek 

• Kızların okuldan ayrılma ve 
devamsızlıklarını ortadan 
kaldırmak amacıyla rehber 
ve danışmanlık hizmetleri 
sağlayıcıianna eğitim l er 
vermek 

• Erken uyarı ve belirleme 
sistemleri gibi yenilikçi 
yollar ve mekanizmalar 
geliştirerek, okuldan erken 
ayrılışı belirlemek ve 
önlemek 

• Okuldan erken ayrı lmış veya 
kaydı silinmiş öğrenci ler 
için özel müfredat 
geliştirmek, ikinci şans 



Özel Amaç2 

Özelikle mesleki eğitim ve 
öf;rretimde eğitimin kalitesini 
arttırmak 

Özel Amaç3 

Eğitim ve iş piyasası arasındaki 
bağı güçlendirmeye yönelik 
yenilikçi yaklaşıml ar 
geliştirmek 

Özel Amaç4 

Sonuç Göstergeleri 

• Yeni güncellenen 
müfredata göre 
düzenlenen eğitime 
katılan MEÖ 
kurum ların ile 
üniversite personelinin 
sayısı 

okullarını ve yakalama 
eğitimini desteklemek 

• Mevsimlik işçi ve göçebe 
çocuklar için destek kursları 
ve kursları sunacak 
merkezler kurmak 

• "Servis ile 
desteklenerek 

eğitim" 
okula 

ulaşırnın kolaylaştırı lmasını 

sağlamak 

• Diğerlerinin yanında, aileler, 
eğitim personeli, öğrenciler, 
okulan erken ayrılanlar, 
kaydı silinenler, yerel 
yönetimler, STÖ'Ieri 
kapsayan araştırmalanket 

yapmak. 

Ana Faaliyet Türleri Çıktı Göstergeleri 

• 

• 

Belirmekte o lan yeterlilik • 
ihtiyaçlarını önceden 
saptayabilmek için sosyal 
ortaklar ve borsalarta 
işbirliği içinde analizler 
yapmak 
Geliştirilmiş meslek • 
standartlarına ve beliren 
yeterlilik ihtiyaçlarına uygun 
olarak, özel sektör ve sosyal 
ortaklarla işbirliği içinde, 
birbirini tamamlayıcı 
nitelikte olan Meslek 

Meslek liselerindeki ve 
Meslek yüksek 
okullarındaki gelistirilmis/ 
revize edilmiş veya 
uygulanmış modüler 
program sayısı 
Sektördeki farkındalığı 
artırmaya yönelik özel 
sektör!e işbirliği içerisinde 
organize edilen takvime 
bağlanmış ve kapsamlı 
farkındalığı artırma 

etkinliklerio sayısı 



MEO sistemini 
modemleştirmek ıçın "ortaklık 

yak laşımın ı" geli ştirmek 

Hedef Gruplar: 
• Mesleki orta öğretim ve 

meslek yüksekokullarında 

okuyan öğrenciler 
• ögrenciler, ögretmenler, 

okul yönet icileri ve meslek 
liselerindek:i ve meslek 
yüksekokullarındaki 
danışmanlar ve diğer 

öğretim elemanları 

• Yükseköğretime devam 
edemeyen öğrenciler 

• Meslek liselerinden ve 
meslek yUksekokullarından 
m ezun olanlar 

• İşveren l er, çalışanlar ve 
STK'lar 

• Öğrenciler ve teknoloji 
fakilltelerinin mezunları 

• Ebeveyn.ler ve yerel 
yetki liler 

liselerinde ve meslek yüksek • 
okullarında mUfredatın 
gözden geçirilmesine ve 
yeni modüler programlar 
geliştirilmesine devam 
edilmesi. • 

• Çalışma temelli öğrenme 
şemalarının geliştirilmesi 

• Meslek liselerinde, meslek 
yüksekokullarında ve 
üniversitelerde 
güncelleştirilmiş milfredata 
uygun olarak ögretmenlerin 
meslek içi eğitimine yönelik 
sistematik yapılar/modeller 
gel iştirilmesi 

• Mesleki Eğitim 

kurumlarının ve 
üniversitelerin kapasitelerini 
arttırmak için fizibilite 
çalışınalarının yapılması 

• Pilot meslek oku l larının ve 
üniversitelerin eşya 

kapasitesinin arttırılması 

• Meslek yilksekoku ll arı ve 
üniversitelerin mesleki 
rehberlik ve kariyer 
rehherliği hi:anetlerinin 
arttı rı lması 

• Çıraklık sistemindeki teorik 
eğitim ler ıçın yenilikçi 
uygulama eğitim merke7leri 

,__ ___________ ---~. ____________ .....__....:.gel=iştirmek ve MEO ile özel 

Sosyal ortaklar, özel sektör 
ve mesleki eğitim 
kurumları arasındaki 

ortakhk protokollerinin 
say ısı 

Kapasitelerini ve 
programlarını artıran 

üniversitelerin sayısı 



sektör arasındaki protokol 
sayısının arttırması 

• Meslek liselerinde, Meslek 
yüksekokullarında ve 
üniversitelerdeki 
öğrencilerin özel sektör ile 
buluşmasını sağlayacak 
kariyer günleri, seminerler 
ve konferanslar 
düzenlenmesi 

• Meslek liselerinden, meslek 
yliksekoku l larından ve 
üniversitelerden mezun olan 
öğrenci ler için izleme 
sistemlerinin geliştirilmesi 

• Mesleki eğitim kurumları, 
üniversiteler, sosyal ortaklar 
ve özel sektör arasında 
ortaklık mekanizmalarının 
kurulması 

• Mesleki eğitim okulları ve 
üniversitelerde, personel 
geliştirme ve yenilikçi 
eylemleri kapsayan kalite 
kontrol sistemi kurulması ve 
uygulanması 

• Mesleki eğitim öğrencileri , 
üniversite öğrencileri ve 
mezunlar için i ş temelli 
öğrenme şemalarının 1 
programlarının (iş sırasında 
öğrenim) desteklenmesi 

• Mesleki yeterlilikJere dayalı 



eğitim modüllerinin ve 
programlarının geliştirilmesi 

• ögrenciler için staj ve iş 
sırasında öğrenim 
faaliyetlerinin 
kolaylaştırılmas ı 

• Teknoloji fakültelerinin 
kapasitelerinin arttırılması 

ve aralarındaki bağın 
geliştirilmesi 

• MEB'in kapasitesinin 
geliştirilmesi için kalite 
konularında uzmanlık 

sağlayacak eğitimler 

baglamında MEB 
personelinin desteklenmesi 

• Okuldan ayrılan ve kaydı 
silinen öğrencilere okul 
derecesi sunmak için 
uzaktan öğrenme 
faaliyetlerinin desteklenmesi 

• Teknoloji fakülteleri de 
dahil olmak üzere, 
üniversitelerin kapasitesinin 
iş sırasmda eğitim 

uygulamalarıyla arttırılması 

• Öğretmen eğitiminde 
üniversitelerin kapasitesinin 
arttırılması 

• Üniversitelerde kariyer 
merkezlerinin kurulması 

• Söz konusu fakültelerin 
akreditasyon sürecinde 



teknoloj i fakültelerinin 
kapasitesinin arttırılınası 

• MEÖ Öğretmen Eğitimi 
(TT) Merkezleri için 
programların ge liştiri lmesi 

ve bu merkeziere gerekli 
ekiprnanın sağlanması 

• MEÖ IT Merkezleri 
kurmak is;in Teknoloji 
Fakültelerinin desteklenmesi 
ve eğitim kalitesinin 
arttı rılınası 

• Eğitim kalitesini arttırmak 
için üniversitelerin 
desteklenmesi ve 
üniversitelerle özel sektör 
arasında bağ kurulması 

Öncelik E kseni 3 Özellikle yaşam boyu öğrenmen in özendirilmesi ve işletmel er ve çalı şan l arca insan kaynağına yapılacak yatırımın 
teşviki yollar ıy la çalışanların, işletmelerin ve girişimcilerin intibakl arının artırı l ması 

T edbir 3.1. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan tutarlı ve kapsamlı stratej ilerin uygulanmasının ve ge l iştiri lmesinin teşv i ki 

T edbir 3.2. 1nsan sermayesine daha fazla yatırım yaparak işçi ve ifverenlerin uyum yeteneğinin arttırılınası 

Özel Amaç ı Sonuç Göstergeleri Ana Faaliyet Tür leri Çıktı Göstergeleri 

• Yaşam boyu • İstihdam edilebili rlik • ÖrgUn ve yaygın mesleki • Mesleki bilgi ve beceriler 
ögrenme(YBÖ) Stratejisi kursunu tamamlamasını eğitim kurumlarında başta açısından test edilen ve 
altında yaşam boyu takiben iş bulan kişilerin kadınlara olmak U zere sertifıkal andırılan katı lımcı 
öğrenme (YBÖ) say ı sı yetişkin !ere temel sayısı 

imkanlarının arttırıl ması becerilerini ve bu becerileri • YetkjJi organlar tarafından 
daha da geliştirebilmelerin i u_ygun bulunan Birikmiş 



Ozel Amaç 2 

• Yaygın egitimin niteliginin 
iyileştirilmesi 

Özel Amaç 5 

• Ulusal Yeterlilikler 
Sisteminin uyumunu 
ilerietmek (UYS) 

Hedef Gruplar: 
• Mesleki Egitim 

kurumlarındaki öğrenci ve 
öğretmenler 

• 

• 

• 
• 

Başta kadınl ar olmak üzere 
okuma yazma bilmeyen 
yetişkinler 

Başta kadınlar olmak Uzere 
işsiz yetişkinler 

MEB personeli 
MYK personeli 

sağlamak için eğitim 

verilmesi 
• İller düzeyinde, Ulusal • 

Yeterlilikler Sistemi 
paralelinde, yerelleşme de 
dahil olmak üzere, MEB'in • 
rolü, misyonu, kapasitesi ve 
işlevlerinde temel 
reformların kolaylaştırılması • 

• Avrupa Yeterli likler Sistemi 
ile uyumlu tamamen işlevsel 

bir Ulusal Yeterlilikler 
Sistemi kurulması için 
Mesleki Yeterli likler • 
Kurumu (MYK) ve VOC
TEST merkezlerinin 
desteklenmesi, yetkinl ikleri 
ölçmek/değerlendirmek için 
uluslararası standartlarla 
kıyas yapılabilecek bir 
sistem kurulması 

• Ulusal Yeterlilikler Sistemi 
ile uyumlu eğitim 
akreditasyon kurumları ile 
akredite olmuş eğitim ve 
öğretim kurumlarının 

kurulmasının veya 
geliştirilmesinin 
desteklenmesi 

• İhtiyaç duyulan ve talep 
edilen alanlarda modüler 
mesleki eğitim programları 
geliştirilmesine devam 

Mesleki Standartlar ile 
Yeterlilikler 
Temel beceri kurslarından 

sertifıka alan katılımcı 

sayısı 

Akredite olan Eğitim ve 
ögretim Kurumlarının 
sayısı 

YBÖ kültürünün 
yaygınlaştı rı lmasına 
yönelik egitimlere katılan 
öğretmenler ile uzmanların 
sayısı 

İzleme (göstergelerin 
gelişti rilmesi dahil), 
değerlendirme ve YBÖ'nin 
ölçülmesine yönelik yeni 
yöntemler üzerine eğitil en 

ögretmenlerin sayı sı 



edilmesi ve öğrelmenler için 
hizmet içi egitimler 
geliştirilmesi 

• Yaşam boyu ö~renme 
stratejileri ile uyumlu 
istihdam edilebilirlik 
kursları veren örgUn ve 
yaygın eğitim sağlayıcı l arı, 
iş dünyası, STK'lar ve sosyal 
ortaklar arasında ağlar 
kurulması 

• Resmi ve özel eğitim -
öğretim seviyeleri arasında 
ya da ECVET ve EQF'ye 
dayal ı sektörel ve kurumsal 
sınırlar arasında nitel iklerin 
ve yetenekierin tam 
transferini destekleyen 
kapsamlı bir çerçevenin 
oluşturulması 

• Ulusal yeterlilikterin 
tanınması iç in sosyal 
ortaklar ve ilgili kamu 
kurumları arasında sektörel 
diyaloğun sağlanması 

• YBÖ için yeni izleme, 
değerlendirme ve ölçme 
metotları geliştirilmesi ve 
uyarlanması; bu yeni 
metotların uygulanmas ı için 
öğretmenierin eğitilmesi 

• Öncelikli öğrenmen in 
tanınınası icin usul ve 



mekanizmaların 

gel i ştirilmesi 

• YBÖ kültüıiinü ülkede 
yaymak için ögeetmenlerin 
sektörde teknik eğitim 

alabilmelerine yönel ik b ir 
model in geliştirilmesi ve bu 
kUltUrUn uygulanmasının 

desteklerunesi 
• Eğitim ve istihdam 

alan larında rehberlik ve 
kariyer danışmanl ı ğı 
sistem ının , özel iş bulma 
ajansları da dahil olmak 
üzere, güçlendirilmesi 

• Yaşam boyu öğrenme 

kapasitesi oluştunnak için 
ilgili paydaşlar arasında 

işbirliğinin ve 
koordinasyonun artırı lması 

• Kamu eğitim merkezlerinin 
kapas ite ve işlevinin 
~Jel iştirilmesi 

Özel AmaçJ Sonuç Göstergeleri Ana Faaliyet Türleri Çıktı Göstergeleri 

• Çalışanların uyum • İş organizasyon larını, • Belirlenmiş sektörlerdeki • Eğitim ihtiyaç analizi 
yeteneklerinin arttırılmas ı tekniklerini vs. geliştiren eğitim taleplerinin sonrasında i ş 

işveren sayısı tanımlanmasına yönelik organizasyonlarındaki 

Özel Amaç 4 tamamlayıcı ve yeni işçi ve eğitimiere katılan çalışan 

• İşte ilgi li bilgi becerileri ile işveren araştırmaları sayısı 

• KOBİ işveren lerinin uyum yeteneklerini artıran çalışan gerçekleştirilmesi • Eğitim ihtiyaç analizi 
yeteneklerinin arttırı lması sayısı • Yerel işgücü piyasasının arz sonras ı nda organize edilen 



Hed ef G ruplar: 

• Işletmeler 
• KOBI işçi ve işverenleri 
• Sosyal ortaklar 
• Devamlı eğitim merkezleri 

ve Universitelerin araştırma 
merkezleri 

• Kamu ve özel MEÖ 
kurumları 

• STK'lar 
• Kamu kurumları 

ve talebinin analiz edilmesi 
ve eğitim ihtiyaçlarının 

değerlendirilmesi 
• Işverenlerin teşvik edi )m esi 

yoluyla, KOBI çalışanlarına 
devamlı eğitim sistemleri 
geliştirilmesi 

• Tarım alanında çalışan 
işveren ve işçilere yönelik 
modernize edilmiş eğitim 
programlarının geliştirilmes i 
ve organize edilmesi 

• lş organizasyonlarının 
yenilikçi ve sürdürülebilir 
ş eki llerinin tasarianınasına 
yönelik olarak işverenler 

için eğitimierin geliştirilmesi 
• KOBİ 'ler ve Universile 

devamlı eğitim ve araştırma 
merkezleri, kamu ve özel 
mesleki eğitim kurumları, 
STK'Iar, sosyal ortaklar, 
kamu kurumları ve 
işletmeler arasında ağlar 
geliştirilmesi 

• Sosyal ortakların , 
üniversitelerin kamu ve özel 
mesleki eğitim 
kurumlarının, STK' l arın, 
kamu kurumlarının ve 
iş letmelerin eğitim 
kapasitelerini arttırmak için 

eğitimiere katılan işveren 
sayısı 

Uyum 
geliştirilmesi 
danışmanlık 

yeteneğinin 
konusunda 

hizmetlerinden faydalanan 
kurumların sayıs ı 



destek sağlanması 

• işverenlerin insan 
kaynaklarına daha fazla 
yatırım yapmalarına yönelik 
faaliyetlerin teşvik edilmesi 

• Şirketlerde insan kaynakları 
ve Ar-Ge departmanlarının 
oluşturulmasının 
desteklenmesi 

• İşçi ve işveren i ere yönelik 
internet bazlı bir egitimin 
geliştirilmesi 

• Aile şirketlerinin 
kurumsal laşmasının 

desteklenmesi 

• Yenilikçi liğin desteklenmesi 
ve işletmelerin, işçilerin ve 
işverenlerin kapasitelerinin 
küresel değişimlere 
uyumluluklarını artıracak 

şekilde güçlendirilmesi 

• İşletmelerin insan 
sermayesine yatırımlarını 
artırmak için destek 
mekanizmaları o luşturmak 

(örn. insan sermayesine 
yatırım vaoan isletmelerin 



desteklenmesi) 

• İş camiasının Ar-Ge 
kapasitesinin artırılması için 
üniversite-işletme 
etkileşimini artırmak ve 
akademik, araştırma ve 
ekonomik sahalarda daha iyi 
koordinasyonun 
oluşturulması 

• Işçi ve işverenlerin 
uyumluluğunun izleme, 
değerlendirme ve ölçOlmesi 
için yeni methodların 
geliştirilmesi ve uyarlanması 

• işçi ve işverenlerin 
uyumluluklarının 
anınlmasına yönelik 
sektörel rehber 
oluşturulması için sektörel 
diyaloğun geliştirilmesi 

• İşletmeleri işçi ve işverenler 
arasında bilgi değişiminin 
sağlanması 

• Girişimciler için mali 
mühendisi ik araçlarının 
desteklenmesi 



Oneelik E kseni 4 : ÖZel itina gösterilmesi ger eken kişilerin işgücüne dahil olmalarının s ürd ürülebilir ha le getirilmesi ve işgücü 
piyasasındaki t üm ayrımcılık türleri ile mücadele edilmesi amacıyla gere ken imkanları sağlayarak içermeci bir işgücü 
piyasasının teşvik edilmesi 

Tedbir 4 .1. Özel itina gösterilmesi gereken kişilerin istihdam edilebilirliğinin artırı lması , işgücü p iyasasına erişimlerinin 
kolaylaştırı lması ve işgücü piyasasına girişlerin i n önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması 

T edbir4.2. Özellikle özel itina gösterilmesi gereken ki şilerin işgücü piyasasına dahil o lmalarının kolaylaştırılması amacıyla işgücü 
piyasası ve sosyal koruma alanlarındaki kurumlar ve mekanizmalar arasında daha iyi bir iş leyiş ve koordinasyon sağ lanması 

Ö ze) Amaç I Sonuç G östergeleri Ana Faa liyet Türleri Çıktı Göstergeleri 

Özel itina gösteri lmesi gereken • 
kişileri n ist ihdam ve işgücüne 
kat ı l ım oranlarının arttınlması 

Hedef Gruplar: 

• Özürlüler 
• Gecekondu bölgelerinde • 

yaşayanlar da dahil olmak 
üzere yoksul olan veya 
yoksulluk riski ile karş ı 
karşıya olan kişiler, 

• Yerinden Olmuş Kişiler 

(IDP) 
• Eski hükümlüler, eski 

tutuklular, hükümiiiler ve 
tutuklular 

• Romeııler 

• Çalışan çocuklar ve aileleri 
• Yoksunluk riskinde olan ve 

Bu tedbir altında sunulan • 
hizmetlerden 
faydalanmasını takiben 
işgücil piyasasına katılan 

özel itina gösterilmesi 
gereken kişi lerin sayısı 

Bu tedbir altındaki 
hizmetlerden • 
faydalanmasını takiben 
kendi işin i kuran özel itina 
gösterilmesi gereken 
kişileri n sayısı 

• 

Bu tedbir altında yürütülen • 
operasyonlara yol 
göstermesi için haritalama 
çalışmaları da dahil olmak 
üzere, özel itina gösteri lmesi 
gereken kişi ler üzerine nice! 
ve n i te l araştırma yapılması • 

Özel itina gösteri lmesi 
gereken kişilerin işgücü 

piyasasına entegrasyonunu 
artıracak aktivite ve • 
imkan l arın uygulanması 

Özel itina gösterilmesi 
gereken tüm kişi lerin 

istihdam edileb il irliğinin 
artın imasını 

AlPP' ler 
eğitimler 

ve 
amaçlayan 

mesleki 

Rehabilitasyon, 
danışmanlık ve rehberlik 
hizmetlerinden yararlanan 
ya da yönlendirilen 
özUriUierin sayıs ı 

Özürlülere karşı önyargı ları 
ve kalıp ları kırmaya 

yönelik atılan adımlarm 

sayısı 

Özürlüleri/Özel 
gösteri lmesi 
kişileri 

itina 
gereken 

kamu 
hizmetlerinden 
faydalanmaları konusunda 
bilgilendi rme 
aktiviteler inin sayısı 



bölüm 2.l.l.3.3.6'da 
bahsekonu edilen korunmaya 
muhtaç çocuklar 

• Katılımları uygun olan 
diğer özel itina gösterilmesi 
gereken kişi ler (örneğin, 
madde bağımlıları, aile 
şiddet mağduru kadınlar, 

sığınma evlerinde kalan 
kişiler, çocuklarına yaln ız 
başına bakan ebeveynler, 
evsizler, mevsimsel tarım 
işçileri ve çocukl arı, 
yaşlılar, "gezginler", vs.) 

• İşverenler ve işyerindeki 
diğer çalışanlar 

• İşgi.icli piyasasına 
erişimlerinin 

kolaylaştırılması amacıyla 

özel itina gösterilmesi 
gereken kişilere yönelik 
rehabi litasyon programları 

• Özel itina gösterilmesi 
gereken kişilere yönelik 
önyargıların ve aynıncılığın 
ortadan kaldırılmasını 

amaçlayan farkındalık 
arttırıcı faaliyetler 

• Özel itina gösterilmesi 
gereken kişi lerin istihdam ve 
sosyal koruma alanlarındaki 
kamu hizmetlerine erişim 

konularında 

bilgilendi rilmelerini 
amaçlayan farkındalık ve 
bi linç arttırıcı faaliyetler 

• Özel itina gösterilmesi 
gereken kişilere yönelik 
eğitim, kişisel rehberlik, 
danışmanlık ve iş bulma 
hizmetlerinin sunulması 

• Özel itina gösterilmesi 
gereken kişiler için, 
istihdama _yönelik sınırlı 



çevrimiçi (online) eğitimler 

• Özellikle "gecekondu" 
bölgelerinde, özel itina 
gösterilmesi gereken 
kişi lerin istihdam ve işgücü 
piyasasına entegrasyonuna 
katkıda bulunacak eğit im 
merkezlerinin kurulması 

• Bölgesel ve merkezi 
kuruluşlarda çalışan 

personelin, özel itina 
gösterilmesi gereken 
kişilerin özellikle de işgücü 
piyasasındaki özel 
ihtiyaçlarına yönelik 
eğitilmesi 

• Girişimciliğe yönelik 
aktivitelerinin desteklenmesi 

Öze l Amaç 2 Sonuç Göstergeleri Ana Faaliyet Türleri Çıktı Göstergeleri 

Özell ikle dezavantajlı kişilerin • 
işgücü piyasasına dahil 
olmaların ı sağlamak amacıy la 

işgücü piyasası ve sosyal 
koruma al anlarındaki kurumlar 
ve mekanizmalar arasında daha 
ıyı bir işleyiş ve 
koordinasyonun sağlanması. 

Merkezi veri tabanı , izleme • 
ve analiz sistemleri 
üzerinden hizmetlere erişim 
sağlayan dezavantaj lı 

kişilerin say ı sı 

• 

Dezavantajlı kişilere kamu • 
istihdam ve sosyal koruma 
hizmetlerinin kaliteli bir 
biçimde sunulmasına 

yönelik olarak personele 
eğitim verilmesi 
tşgUcil piyasası göz önünde • 
bulunduru lduğunda 
dezavantaj lı kişi leri n 

Dezavantajlı kişilere 
yönelik hizmetlerle alakatı 
eğitim iere katılan sosyal 
koruma kuruml arı ile ilgi li 
diğer kurum personelinin 
sayısı 

Kurulan ortak izleme ve 
analiz etme sistemlerinin 
sayı sı 



Hedef Gruplar: durumu (sosyal sigorta ve • Merkezi veri tabanı, izleme 
sağlık s istemlerine kayıtlı ve analiz sistemlerine 

• I lgili kamu kurumlarının, olunmas ı, sosyal kayıtlı dezavantaj lı 
STK' ların ve yerel hizmetlerden yararlan ıp kişi lerin sayısı 

idareterin personeli yararlanı lmamas ı, eğitim 

• Bu Öncelik Ekseni düzeyi, yaş, mes leki 
kapsamında bulunan bUtUn nitelikler vs.) ile ilgili 
dezavantajlı kişiler olarak, mevcut tüm veri 

tabanlarından sağlanan bilgi 
akışının tek bir veri 
tabanında birleştirileceği, 
merkezi/yerel düzeyde ortak 
veri tabanının, iz leme ve 
analiz sistemlerinin 
geliştiri l mesi. (Bu ortak veri 
tabanı, çapraz kontroller 
yapılabilmesi , hizmetlerin 
ve kaynakların etkin liğinin 
artırılması ve kötüye 
kullanımların önlenmesi 
amacıyla sivil toplum 
kuru lu ş ları ve yerel 
makamlar da dahil olmak 
üzere tüm ilgili kurumlarca 
ku ll anı labilecektir). 

• Personele, ortak veri 
tabanının oluşturulması , 
ku ll anılması ve 
uygulanmasına ilişkin eğitim 
verilmesi 

• Kamu istihdam kurumları , 

sosyal koruma kurumları, 
STK' Iar, sosyal ortaklar ve 



yerel idareler arasında 

merkezi ve yerel düzeyde 
ortaklıkların oluşturulması 

• Daha iyi ilişkiler kurulması 
ve özel itina gösterilmesi 
gereken kişiler için kaliteli 
hizmetler sağlanması 

amacıyla personele eğitim 
verilmesi 

• Özellikle "gecekondu" 
bölgelerinde yaşayan, özel 
itina gösterilmesi gereken 
kişilerin kamu hizmetlerine 
erişimini sağlamaya katkıda 
bulunacak gezici ekiplerinin 
kurulmasına destek 
verilmesi 

• Kendilerine sağlanan 
hizmetler hakkında özel 
itina gösterilmesi gereken 
kişilere ve önyargılar ve 
kalıplar ile mücadele etmek 
için işvereniere yönelik 
farkındalık artıncı 
aktiviteler. Uygulama ve 
izleme bazında hizmet 
sağlayıcıların kapasitelerinin 
artı rı lması 

• Veri toplama ve istatiksel 
analiz konularında çalışan 
personelin kapasitesinin 
geliştirilmesi 



T eknik D estek Ö ncelik Ekseni : 

T edbir 1 Yönetim, Uygulama, İz l eme, Kontrol, Değerlendirme ve Yayma faaliyetlerinin desteklenmesi 

Tedbi r 2 N ihai faydalanıcı ların hazmetme kapasitelerinin geliştirilmesi için destek 

Tedbir 3 Bilgi ve yay ım faaliyetlerinin desteklenmesi 

Özel Amaç 1 Sonuç Göstergeleri Ana F aaliyet Türleri Çıktı G östergeleri 

iKG OP çerçevesinde 
dağıtılacak olan IPA 2007-
2009 fonlarının etki li bir 
şekilde ge li ştirilmesi , 

uygu lanması , 

değedendiri lmesi, 

izlenmesi ve kontro l 
edilmesi için merkezi 
düzeyde gerekli kapasitenin 
güçlendirilmesi ve Avrupa 
Sosyal Fonu(ASF) yapı ları 

ve en iyi örnekler hakkı nda 
bi lgi lendirmenin 
ge l iştirilmes i, E x-ante 
kontrolsüz Merkezi 
O lmayan U ygulama 
Sistemi 'ne (EDIS) daha 
kolay geçiş için destek 
sağlan ması. 

Hedef gruplar ve on l arın 

• Proje seçim kriterlerinin • 
geliştirilmesi için uzman 
desteği 

• Izlerne/Proje Değerlendirme 
Komitesi üyelerine eğitim 
veri lerek proje se.çirni ve • 
değerlendi rme sürecine 
destek o lmak 

• Program altındaki eş-
finansman proj elerinin 
seçimi ve • 
değerlendiri lmesiyle ilgili 
harcamaların finansmanı • 

• Proje seçim rehberinin, 
kontrol ve seçim şablonunun 
hazı rlanması ve 
değertendiri cilerin 
eğitilmesi , hali hazırda var 
olan materyalierin 
gelişti rilmesinde destek 

• Op_eras)'_on _Ç(lğı:ısı ve teklif 

IPA b ilgisi ve 
uygulanmasına il işkin 
Program Otoritesi person eli 
için gereken eğitimterin 
asgari sayısı 
IP A ve ASF konusun da 
Program Otoritesi 
personelinin bitgisini 
artırmaya yönelik verilecek 
eğitimterin asgari sayısı 
Değerlendirme 
faaliyetlerinin asgari sayısı 
Analizler, çalışmalar, 

strateji belgeler i, uygulama 
rehberleri vb. gibi 
hazırlanmış belgelerin 
asgari sayısı. 



kadroları IKG OP ile ilgili 
en uygun kurumlardır. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

çağrısı dökümanlarının 
hazırlanmasında destek. 
Proje yönetim kapasitesinin 
geliştirilmesi için merkezi, 
bölgesel ve yerel düzeylerde 
destek sağlanması 
Tüm ilgili kurumlar ve 
sosyal tarafları kapsayan 
anket de dahi l eğitim 
ihtiyaçları analizlerinin 
yürütülmesi 
Yorumlama ve çeviri 
faaliyetleri - TKG OP'nin 
uygulanmasında yer alan 
ortaklarla doğru bir iUşkinin 
sağlanması için sözü edilen 
tUm faaliyetler, tKG OP 
tarafından finanse edilecek 
yorumlama ve çeviri 
faaliyetleri de teknik yardım 
aracıyl a desteklenecektir. 
ilgili paydaşların 
koordinasyonu için 
farkındalık arttırıcı 
faaliyetler ve network 
faaliyetlerinin desteklenmesi 
Merkezi düzeydeki ilgili 
kurumların uzman ve 
personelinin: programlama 
ve yönetim, ihale ve 
sözleşme konularında 
eğitilmesinin desteklenmesi 
Mevcut programlama 



döneminde çıkarılan 
derslerin yeni programlama 
dönemlerine yol 
göstermesine ilişkin bir 
strateji hazırlanması ve 
bunun Öncelik I 
Bölgelerinden ulusal düzeye 
yayılması 

• İzleme ve değerlendirme 
göstergelerinin 
"iyileştirilmesi için destek" 
ve "gel i ştirilmesi için 
eğitim" sağlanması 

• Program altındaki eş-
finansman projelerinin 
izlenmesiyle ilgili 
harcamalar 

• Çeviri ve yorum maliyetleri 
de dahil programın İzleme 
Komitesinin top l antıları 
(gerekli görlildüğünde alt 
komiteler ve çalışma 
grupları ) için yapilacak 
harcamalar. Bu harcamalar 
uzmanlar ve diğer 

katılımcıların masraflarını 

da içerebilir. 
• lKG OP'nin uygulanmasıyla 

ilgili değerlendirme 
faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Denetim yapı lması, rasgele 
denetimler, izleme 
ziyaretleri 



• İzleme rehberierin in 
hazırlanması 

• İKG OP Yönetim Otoritesi 
için daha önce kurulmuş 

YBS'yi geliştirmeye yönelik 
YBS'nin kurulması, 
geliştirilmesi ve 
sürdUrUlmesi. YBS, farklı 
yönetim otoritelerinin ve 
Stratejik Koordinatör olarak 
Kalkınma Bakanlığı'nın 
YBS' si ile koordine edilmeli 
ve tamamlayıcı olmalıdır. 

• Yönetim, izleme ve 
değerlendirme için 
bilgisayar sistemlerinin 
kurulması 

• İKG OP'nin kendine özgü 
özelliklerini dikkate alarak 
bilgisayarlı izleme 
sisteminin kurulması ve 
güncelleştirilmesi; 

• YBS'nin kullanımına 
yönelik merkezi ve yerel 
düzeyde eğitimler verilmesi 

• BİT-YBS'nin güvenliğinin 
sağlanması için teknik 
destek ve donanım 

sağlanması 

• Akreditasyon süreci için 
gerekli dokümanların 

hazırlanınasına destek 
• Program Otoritesi 



Özel Amaç 2 

• Nihai taydalanıcı ların 

hazmetme kapasitelerinin 
artırılması ve sosyal 
ortaklar dahil gelecek 
dönemde daha fazla 
sorumluluk yüktenecek 
paydaşların idari 
kapasitelerin in artırılması. 

• Hedef gruplar ve onların 

kadroları İKG OP ile ilgili 
en uygun kurumlardır. 

Sonuç Göster geleri 

personeline TPA hakkında 

eğitim verilmesi 
• !PA yapısının 

değerlendirilmesi ve Ex-ante 
kontrolsüz Merkezi 
Olmayan Uygulama 
Sistemine geçiş için IPA 
yapılarının ve fark 
analizlerinin 
değerlendirilmesi. 

Ana Faaliyet Türleri Çıktı Göstergeleri 

• Kapasite geliştirme ve proje • 
üretme faaliyetleri 
(eğilimler, çalıştaylar, en iyi 
uygulama örnekleri v.b) ve 
İ KG OP 2012-2013 
öncelikleri ve gelecek 
programlama dönemi için 
proje örnekler inin 
geliştirilmesi. 

• Proje geliştirme 

kapasitesinin iyileştiri l mesi 
için sosyal ortaklar dahil 
ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeylerdeki ilgil i 
kurumların uzman ve 
personellerine eğitim ve 
destek sağlanması. 

• Proje doküman larına i l işkin 
yatay konuların (cinsiyet 

Kapasi te gelişti rme 
faaliyetlerinin asgari sayısı 
(eğitim ler, çal ıştay lar vb.) 



eşitliği, sürdürülebilir 
gelişme, çevre vb.) 
entegrasyonunun sağlamak .. 

e~itim ve destek ıçın 

verilmesi. 
• Projeler 

.. 
tamamlayıcı ıçın 

dokümanların 
hazırlanmasına yönel ik 
egitimler 

• ihale, sözleşme ve sözleşme 
yönetimi, hibe programları , 

PRAG kurallan konularında 

bölgesel ve yerel düzeylerde 
ilgili kurumların uzman ve 
personellerinin e~itilmesi 

• Operasyonların tasarımıyla 

ilgili nihai yararlanı etiara 
teknik destek saglanması 

• IKG OP altındaki proje 
uygulamasına ilişkin 

sürdürlllebi 1 ir yapıların 

kurulması konusunda ulusal , 
bölgesel ve yerel düzeylerde 
ilg ili kurum ve kuruluşlar .. egitim ve destek ıçın 

sa gl anınası 

Özel Amaç 3 Sonuç Göste rgeleri Ana Faaliyet Tür leri Çıktı Göstergeleri 

. Türkiye'de lPA'nın • Potansiyel faydalanıcı lar • Bilgilendirme 
hazırlanması ve etkili için !KG OP web-sitesi ve etkinliklerinin asgar i sayısı 



kullanımıyla ilgili olarak 
IKG OP bağlamında bilgi 
ve farkındalığın artırılmas ı . 

• Hedef gruplar ve onların 

kadroları lKG OP i lc ilgili 
en uygun kuruınlardır. 

veritabanı oluşturulması 
• Genel kamuoyu, potansiyel 

ve nihai faydaJanıcılar için 
bilgilendirme materyalleri. 
broşürler, raporlar. gazeteler 
ve proje örnekleri, özellikle 
en iyi örneklerin 
hazırlanması ve 
yayımlanması 

• Konferans, seminer, fuar ve 
sergi gibi etkinliklerio 
organizasyonu 

• Yatay konulara ilişkin 
(cinsiyet cşitligi, 
sürdürülebilir kalkınma ve 
çevresel ve tarihsel konıma 
gibi) etkinliklerio 
organizasyonu 

• Bölgesel ve yerel oıoriteler, 
diger yetkili kamu 
otoriteleri. ticari 
organizasyonlar, iş çevreleri, 
ekonomik ve sosyal ortaklar, 
STK'lar ve potansiyel 
faydalanıcılara yönelik özel 
hilgilendinne etkinlikleri 

• Bilgilendirme ve yayım için 
gereken bilgisayarlı medya 
sistemleri ve görsel-işitsel 
araçların kurulması 

• Uetişim planı hazırlanmas ı 
için destek 

• IKG OP programının 
çıktılarının ulusal düzeyde 
yaygınlaştırılmasına yönelik 

(seminerler, çalıştaylar vb.) 

L_ ________________________ -L--~--------------------_ı--~fu~a~l~iiv~,e~tl~e~r ______________ _L _______________________ _ 




