
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam 

Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi 

 

UYGULAMA 

DÖNEMİ 

2016-2017 

HEDEF KİTLESİ Hibe bileşeni için; engelli bireyler, Romanlar ve 

Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar, yoksul veya 

yoksulluk riski altında olan kişiler, hükümlüler, eski 

hükümlüler, çalışan çocukların ebeveynleri, yerlerinden 

olmuş kişiler, şiddet mağduru kadınlar, madde 

bağımlıları ve diğer özel politika gerektiren kişiler 

 

Hizmet bileşeni için; AÇSHB-Çalışma Genel 

Müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal 

taraflar ve sivil toplum kuruluşları 

 

PAYDAŞLAR İlgili Kamu Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Meslek 

Kuruluşları, Üniversiteler, Avrupa Birliği (AB),  Sosyal 

Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşları 

AMACI Özel politika gerektiren kişilerin işgücü piyasasına 

entegrasyonunun sağlanması ve işgücü piyasasındaki tüm 

ayrımcılık biçimleri ile mücadele edilmesi. 

 

BEKLENEN 

SONUÇLARI 
 Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerine 

ilişkin farkındalıklarının artırılması 

 İçermeci kamu istihdam politikalarının üretilmesi 

ve uygulanması için İstihdam Politikaları Daire 

Başkanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 

sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının 

kurumsal kapasiteleri geliştirilmesi 

 

 

TEMEL 

FAALİYETLERİ 
 Proje hibe ve hizmet bileşenlerinden oluşmaktadır. 

Hibe bileşeni kapsamında proje başvurusu 

yapanlardan değerlendirme sonucunda yeterliliğe 

ulaşanlara bölgelerindeki özel politika gerektiren 

grupların istihdam edilebilirliği ve sosyal 

uyumunun gerçekleştirildiği projeler yürütülmesi 

 Hizmet bileşeni kapsamında Bakanlığımızın ve 

ilgili STK’ların kapasite geliştirmesine yönelik 

faaliyetler ile farkındalık artırıcı faaliyetler 

uygulanması 



GÖSTERGELER  Hibe verilen il sayısı  

 Hibe verilen proje sayısı 

 Sosyal içerme haritası/araştırma sayısı 

 Farkındalık artırıcı sosyal/kültürel etkinlik sayısı 

 Kamu spotu sayısı 

 Farkındalık artırıcı video sayısı 

 Forum sayısı 

 

BÜTÇE 24.569.000 Euro (Hibe bileşeni: 23.069.019 Euro, hizmet 

bileşeni: 1.500.000 Euro) 

FON KAYNAĞI IPA II 

KISA 

DEĞERLENDİRME 

Proje hibe ve hizmet bileşenlerinden oluşmaktadır. 

Projenin hibe bileşeni kapsamında 48 ilde, toplamda 137 

projeye, yaklaşık 23 milyon Avro tutarında hibe desteği 

sağlanmıştır. Proje kapsamında 30 kadın, 24 engelli, 46 

Roman, 10 genç, 5 hükümlü/eski hükümlü, 4 madde 

bağımlısı ve 18 diğer dezavantajlı grup projesi 

uygulanmıştır.  

Hizmet bileşeni kapsamında, Bakanlığımızın ve ilgili 

STK’ların kurumsal kapasitesini geliştirmeye ve özel 

politika gerektiren kişilerin istihdama ve sosyal 

dışlanmaya ilişkin yaşadığı sorunlar hakkında farkındalık 

artırmaya ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 





 


