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GEÇMİŞİN DERSLERİNİ,
BUGÜNÜN VE GELECEĞİN
YAŞAMI İÇİN
GÖZ ÖNÜNDE TUTMAK
DİKKATİNDEN
MAHRUM DEĞİLİZ.
YAPTIĞIMIZ HİZMETLERLE
ÖVÜNMÜYORUZ.
YAPACAĞIMIZ HİZMETLERİN,
ÖVÜNÇ SEBEBİ OLABİLECEĞİ
ÜMİDİYLE AVUNUYORUZ.

1925 (Atatürk’ün S.D.V, s. 209)

ULUSAL YETKILENDIRME GÖREVLISI
NATIONAL AUTHORIZING OFFICER

M

erkezi Finans ve İhale Birimi

The Central Finance and Contracts Unit
(CFCU) has been successfully carrying out
the tendering, contract management,
payment, accounting, and financial
reporting processes of the projects within
the scope of the EU Pre-accession Assistance
funds of Financial Cooperation between EU
and Türkiye since the Unit was established
in 2002. Since its establishment, CFCU has
had a central and crucial role in the system
defining the financial cooperation between
Türkiye and the EU with both its role of
being the Contracting Authority of various
challenging projects under different sectors
and with its leading role in expertise and
know-how within the similar actors of the
system.

(MFİB), Avrupa Birliği (AB)
Katılım Öncesi Mali İşbirliği

kapsamındaki projelerin, AB usul ve
esaslarına göre, ihale, sözleşme yönetimi,
ödeme, muhasebe ve mali raporlama
süreçlerini

kurulduğu

2002

yılından

itibaren başarı ile yürütmektedir. MFİB
kuruluşundan bu yana gerek birçok
alandaki farklı ve zorlu projelerdeki İhale
ve Sözleşme Makamı rolüyle, gerekse diğer
benzer görevi icra eden kurumlara öncülük
eden tecrübe ve bilgi birikimiyle Avrupa
Birliği mali işbirliği yönetimini düzenleyen
sistem içerisinde önemli ve merkezi bir yer
edinmiştir.
MFİB, bu süreçte hatırı sayılır bir özveri
göstererek,

ihale

ve

proje

yönetimi

alanındaki yetkin insan kaynağı ile AB
tarafından sağlanan fonları tarafsızlık, şeffaflık ve eşit muamele ilkelerine
bağlı bir biçimde üstün bir performans ile yöneterek sistem içerisinde gurur
duyulan bir idare olmayı da başarmıştır.
Kurumsal değerleri odağı olarak benimsemiş, profesyonel çalışma
anlayışına sahip, dinamik, gelişim potansiyeli ve motivasyonu yüksek,
ekip çalışmasına önem veren insan kaynağı, paydaşlarıyla ilişkilerinde etik
kuralları ve profesyonelliği ön planda tutmasıyla takdir edilecek bir çalışma
sergilemektedir. MFİB aynı zamanda deneyimleri ışığında iş süreçlerini
iyileştirerek alanında sürekli gelişmekte olan, AB normlarında işleyen örnek

In this process, CFCU, by showing
considerable dedication, managed to be
a proud institution of the system through
managing the funds with high performance and with the principles of
impartiality, transparency, and equal treatment with its capable human
resources in the field of tender and contract management.
CFCU personnel is very dynamic and have a professional approach to
their work. In addition, CFCU personnel have a high level of potential for
development in their fields and they give importance to teamwork, ethical
rules, and professionalism in their relations with the stakeholders. CFCU is an
exemplary institution that is constantly developing in its field by improving
its business processes in the light of its experience while operating under
EU norms.

gösterilen bir kurumdur.
Türkiye’nin

Avrupa

Birliği’ne

tam

üyelik

sürecinin

en

önemli

mekanizmalarından olan katılım öncesi mali işbirliği yönetiminde çok
önemli bir rol üstlenen ve kurulduğu günden bu yana özverili ve başarılı bir
performans sergileyen Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), önümüzdeki
dönemlerde de anahtar rol üstlenmeye devam edecektir.
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olarak, projelerin belirlenen programlama
takvimi içerisinde başlatılıp tamamlanmasını sağlayan, yadsınamaz
deneyimiyle AB tam üyelik sürecinde uyum kriterlerinin yerine
getirilmesinde büyük katkıları olan MFİB ailesinin 20. yılını kutlar, Birim
çalışanlarına emekleri için teşekkür ederek başarılarının devamını dilerim.

The Central Finance and Contracts Unit (CFCU) plays a very important role
in the management of pre-accession financial cooperation which is one of
the most important mechanisms of Türkiye’s full membership process to
the European Union. The CFCU has displayed a dedicated and successful
performance since its establishment and it will continue to play a key role in
the upcoming periods.
As the National Authorizing Officer, I congratulate the 20th anniversary of
the CFCU family, who ensures that the projects were started and completed
within the specified programming schedule during the EU full membership
process and contributes greatly to the fulfilment of the harmonization
process with their undeniable experience. I would like to thank the personnel
of the CFCU for their efforts and wish them continued success.

Murat Zaman
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
Deputy Minister of Treasury and Finance

ULUSAL IPA KOORDINATÖRÜ
NATIONAL IPA COORDINATOR

Ü

lkemizin Avrupa Birliği (AB) ile
olan ilişkilerinde 10-11 Aralık
1999’da gerçekleştirilen Helsinki
Zirvesi, bir dönüm noktasını temsil ediyor.
Bu Zirvede Birliğe adaylığımızın ilan
edilmesi, aday ülkelere sağlanan fonlardan
ülkemizin de yararlandırılması sonucunu
doğurdu. Bu fonlar, aday ülkelerin AB’ye
yakınlaştırılmasının
yanında
üyelik
sonrasında
kullandırılacak
kaynakların
yönetimine de hazırlık amacı taşıdığından,
ülkemizde fonların AB kurallarına uygun bir
şekilde yönetimi ve uygulanması için özel
bir yapı kurulmasına karar verildi. Temelleri
2001-2002 yıllarında atılan bu sistemin
çekirdeğinde AB Başkanlığı ve Hazine
ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin
yanında, bugün 20. kuruluş yılını kutlayan
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) de yer
alıyor.
Kurulduğu günden bu yana AB fonlarının
herhangi bir usulsüzlüğe mahal verilmeden
etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesi
yönünde kilit bir rol oynamış olan MFİB,
zaman içerisinde AB mali yardımlarının idaresi için ülkemizde tesis edilen
sisteme yeni aktörlerin katılmasında ve büyümesinde de önemli destekler
sağladı. Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) 2007 yılı ile birlikte başlayan
birinci döneminde çok yıllı programların yürütülmesinden sorumlu kurum ve
kuruluşların bünyesinde ayrı ayrı oluşturulan ihale ve sözleşme makamları,
bu konularda tecrübe kazanmaları için geçici olarak MFİB’de görevlendirilen
personelin kendi kurumlarına geri dönmeleriyle önemli ölçüde güçlendiler.
Birbirinden farklı birçok sektör ve sözleşme türünde yüzlerce proje ve
hibe programının ihale süreçleri, sözleşme yönetimi, ödemeler, kapanış,
muhasebe ve raporlama işlemleri gibi birçok prosedürünü AB’nin belirlediği
kurallar çerçevesinde yürütmüş olan MFİB, yıllar içerisinde AB fonlarıyla
desteklenen projelerin yönetimi konusunda adeta bir mükemmeliyet
merkezi haline geldi. Bir dönem MFİB’de çalışıp iş hayatlarını başka
kuruluşlarda sürdüren kişilerin konularına olan hakimiyetleri, gösterdikleri iş
disiplini, dikkat ve çalışkanlık da bu hususu destekliyor. AB Başkanlığımızda
da bu duruma örnek gösterilebilecek, bir dönem MFİB’de çalışmış ve hali
hazırda birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğum çalışma arkadaşlarımız
bulunuyor. MFİB’nin bu gelişmiş deneyim ve bilgi birikimini IPA sistemi ile
sınırlı tutmadan, talep eden tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşıyor olmasını
da bilgi, beceri ve deneyimin yaygınlaştırılması bağlamında oldukça faydalı
buluyorum.

The Helsinki Summit on 10-11 December
1999 defines a major turning point in
the relationship between Türkiye and
European Union (EU). Declaration of the
candidateship status in this summit enabled
Türkiye to utilise the funds earmarked for EU
candidate countries. Apart from increasing
EU alignment, one of the main objectives of
this instrument is to prepare the candidate
country for the management of funds after
membership. In that sense, it was decided
to establish a system in Türkiye for the
management and implementation of the
funds in line with EU rules and regulations.
Along with Directorate for EU Affairs and
relevant departments of Ministry of Treasury
and Finance, Central Finance and Contracts
Unit (CFCU), which is celebrating its 20th year,
constitutes the core of the system.
Since its establishment, CFCU has played
a key role in the efficient and effective
management of EU funds and preventing
irregularities. It also helped the integration and development of new actors
within the management and control systems in Türkiye for EU funds. For
the first period of Instrument for Pre-Accession (IPA 2007 – 2013), separate
units for tendering and contracting were required to be established in the
responsible institutions for multi-annual programmes. In that regard, some
staff from these institutions were temporarily sent to the CFCU for a brief
period of time to increase their knowledge and on hand experience in the
tendering and contracting of EU funded projects. These personnel have
strengthened the newly established tendering and contracting units in the
institutions for multi-annual programmes considerably after their return.
By conducting the tendering, contracting, payments, closure, accounting
and reporting of hundreds of projects or grant programmes in line with
EU rules and regulations, CFCU has almost become a centre of excellence
in the implementation of EU funds. The comprehensive knowledge, work
discipline, attention to details and hard work shown by the former employees
of the CFCU also supports this claim. We also have several personnel in our
Directorate that have worked previously in the CFCU, whom I am glad to be
working together, with these qualifications. CFCU is sharing its experience
and knowledge with all willing institutions, including actors outside the
IPA system, and it is very beneficial for dissemination of information and
capabilities.

Tek bir kelimeyle anlatmak gerekirse, AB kaynaklarıyla desteklenen projelerin
yönetiminde yer alan kişi ve kurumlar için MFİB, “güven” anlamına geliyor.
Süreç, kural ve yasal düzenlemeler ne kadar karmaşık veya uzun olursa olsun,
MFİB’nin sorumlu olduğu süreçleri proje amaçları doğrultusunda, vakit
kaybetmeden ve yasal düzenlemelere azami dikkat göstererek yürüteceği
hususunda hiçbir kurumun şüphesinin olmaması da, MFİB denince akla
gelen “güven” duygusuna ilişkin en güçlü göstergelerden biri. Bu duygu,
MFİB’nin yöneticilerinden uzmanlarına tüm seviyelerde hissedilebiliyor
ve bu sayede proje yürüten kurumlarımızın sadece teknik uygulamaya
yoğunlaşabilmelerini sağlıyor. Geçen 20 yıl içerisinde belirli bir personel
hareketliliği yaşanmasına rağmen, yerleşik güven duygusunun devam
ettirilmiş olması, güçlü bir kurum kültürüne de işaret ediyor.
AB Başkanlığımızın MFİB ile olan ilişkileri 20 yıldır sürüyor. Programlama
çalışmalarından teknik belge hazırlıklarına, genel eşgüdümden proje
uygulanmasına, ortak izleme çalışmalarından düzenli raporlamalara kadar
birçok alanda ve her seviyede yakın bir iletişim ve işbirliği kurduk. Yaşanılan
sorun ve darboğazların çözülmesi, eğitim, farkındalık ve bilgilendirme
ihtiyaçları ya da bilgi, belge ve raporlamaya dönük taleplerde MFİB çalışanları
yıllar boyunca en büyük destekçilerimizden oldular. Ayrıca, her yeni dönemde
değişen uygulama süreçlerine ve sistemlere süratle uyum sağlaması ve ilgili
tüm tarafların da değişen şartlara hızla uyumu konusunda desteği, MFİB’nin
her zaman takdirle izlediğimiz öncü yaklaşımının bir başka örneğidir.
2021-2027 yıllarını kapsayacak IPA III döneminin tüm süreçlerinde de MFİB
en önemli ortaklarımızdan biri olmaya devam edecek. Önceki dönemlerden
gelen görev ve sorumluluklarının yanında, güçlendirdiği yapısı ve geleceğe
dönük vizyonuyla yalnızca Türkiye – AB mali işbirliği süreciyle sınırlı kalmadan,
çok daha geniş bir perspektifte ülkemize katkı sunmaya devam edeceğine
tüm kalbimle inanıyorum. Kurumlarımız arasındaki işbirliğinin ve eşgüdümün
önümüzdeki dönemde de güçlenerek süreceğine eminim. Ayrıca, AB üyeliği
hedefimizi gerçekleştirdiğimizde, üyelik sonrası kullandırılacak fonların
yönetiminde de MFİB’nin anahtar bir rol oynayacağından hiç kuşkum yok.

To explain with one word, CFCU means “trust” for the people and institutions
in the management of EU funded projects. All relevant institutions know that
CFCU would carry out its responsibilities in EU funded project management
in line with all rules, regulations or procedures, regardless of their length or
complexity, and without any delays. This is one of the indicators for the trust
towards CFCU. This feeling could be sensed from all levels and enables the
responsible institutions to focus on technical implementation. Additionally,
even with a certain level of turnover rate in the last 20 years, sustaining this
trust in the system indicates a strong institutional culture as well.
Our relationship with the CFCU is ongoing for 20 years. We have established
a close communication and cooperation in all levels and a number of areas
like general coordination, programming, technical document preparation,
joint monitoring and regular reporting. The staff of the CFCU have been
supporting us strongly for years in resolving problems and bottlenecks,
training and awareness requests and information or document or reporting
needs. They have always aligned themselves to the changing implementation
procedures in each period quickly and supported all related parties in that
regard. This demonstrates the pioneering approach of the CFCU, which we
regard highly.
For the IPA III period for 2021 – 2027, CFCU will continue to be one of our main
partners in all the processes of implementation. Apart from their existing
role and responsibilities, with their strengthened institutional capacity and
vision, we believe that they will continue to create value for Türkiye in a larger
perspective. Additionally, when we reach our goal towards EU membership,
we have no doubts that CFCU will play a key role in the management of
funds for EU members.
I would like to congratulate the CFCU for their 20th anniversary and would
like to extend my gratitude on behalf of myself and my institution for their
invaluable services.

MFİB’nin 20. yılını içtenlikle kutluyor, bugüne dek Ülkemize sunduğu
hizmetlerden ötürü şahsım ve AB Başkanlığı adına teşekkürlerimi iletmek
istiyorum.

Büyükelçi
Dış İşleri Bakan Yardımcısı
Ambassador
Deputy Minister of Ministry of Foreign Affairs

AB TÜRKIYE DELEGASYONU BAŞKANI
HEAD OF EU DELEGATION TO TÜRKIYE

A

B Türkiye Delegasyonu, uzun bir
süredir MFİB ile başarılı bir işbirliği
içindedir.

MFİB’nin 2002 yılında AB ile Türkiye arasında
imzalanan Mutabakat Zabtı uyarınca
kuruluşundan bu yana, 3.2 milyar Avro
hacminde 6765 proje sözleşmeye bağlanmış
ve uygulanmıştır. Bu başarı, MFİB ile proje
ortakları arasında geride bıraktığımız 20 yıl
boyunca sergilenen yakın işbirliğinin bir
sonucudur.
Bu uzun yol, Avrupa Komisyonu’nun
PHARE ve bazı MEDA programlarının
yönetim sorumluluğunu Türkiye’ye bıraktığı
2002’de devreye sokulan Merkezi Olmayan
Uygulama Sistemi (DIS) ile başladı. MFİB ilk
kurulduğunda, yalnızca altı tam zamanlı
personeli
bulunuyordu.
O
dönemde
görevlerini bir apartman dairesinden yürüten
MFİB’nin ilgili tüm personel, ekipman ve ofis
giderleri, AB tarafından karşılanıyordu.
2008’de IPA I Mali Yardım Aracı’nın Geçiş
Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşenini yönetmek üzere yeniden
yapılandırılan MFİB, yeni program yapılarının akreditasyonuna kadar diğer
bileşenlerin ihale ve sözleşmelerinde sahip olduğu yönetim sorumluluğunu
korudu. MFİB, eğitimlerin verilmesi ve kılavuz ilkeler ile operasyonel el
kitaplarının hazırlanmasına yardımcı olmak dışında insan kaynakları,
çevre, bölgesel rekabetçilik ve ulaştırma alanında yeni kurulan program
otoritelerine yol göstericilik de yaptı. Bu geçiş süreci Avrupa Komisyonu’nun
akreditasyonu tamamladığı 2013’e kadar devam etti. Avrupa Komisyonu,
IPA II kapsamında, 2015’ten başlayarak yıllık programlar (demokrasi ve sivil
toplum, iyi yönetişim, içişleri, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı
sektörleri) bağlamında, AB fonlarının yönetimi için MFİB’nin yetkinliğini bir
defa daha teyit etmiştir.
2002 yılında imzalanan Mutabakat Zabtı’ndan bu yana AB, MFİB’nin daha
güçlü hale gelmesi için kurumu sürekli olarak desteklemiştir. AB harcama
öncesi kontroller, denetim ve izleme faaliyetlerine dayalı olarak kılavuzluk
yapmış ve tavsiyelerde bulunmuştur. Göze çarpan ilerlemeleri devam
ettirmek adına AB, kurumun değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknik
yardım amaçlı ek fon desteği sağlayarak MFİB’nin kurumsal kapasitesini
güçlendirme çabalarını desteklemeye devam etmektedir.
Bu yılki yıl dönümü, AB usûl kurallarının ve şeffaflığın koruyucusu olarak her
zaman rolünün gereklerini yerine getiren MFİB’yi takdir etmemiz için bizlere
bir fırsat vermektedir. Yıllar içinde hayata geçirilen projelerin başarısı, nitelikli
ve özverili personel ile bu personelin, Türkiye’deki faydalanıcı kurumlar ve
proje paydaşlarıyla sürekli yürüttüğü işbirliğinin bir meyvesidir. MFİB, kamu
yararına hizmet veren bir kurum olarak görevini yerine getirirken sergilediği
profesyonellikle model bir kurum olarak öne çıkmaktadır. Başarıyı takdire
şayan kılan şey kısa yollar değil; yetkinlik ve kararlılığın eşlik ettiği sıkı bir
çalışmadır. İşte bu da MFİB’nin en büyük başarılardan biridir.
AB ve AB Türkiye Delegasyonu adına, geçmiş dönemde ve şu anda MFİB’ye
başkanlık etmiş olan isimleri ve AB-Türkiye mali işbirliği bağlamında bu özel
yolculuğu mümkün kılan tüm personeli kutlamak isterim.

The EU Delegation has been in a long and
successful cooperation with the CFCU.
Since its establishment with a Memorandum
of Understanding between the EU and
Türkiye in 2002, 6765 projects with a volume
of 3.2 billion EUR have been contracted and
implemented. This achievement is the result
of a close collaboration between the CFCU
and project partners over the past 20 years.
This long journey started from the so-called
“Decentralised Implementation System” (DIS)
put in place in 2002, when the European
Commission entrusted the management
responsibility of PHARE and some MEDA
Programmes to Türkiye. When the CFCU was
first established, there were only six full-time
staff members. At the time, they were based in
an apartment while the EU covered all related
costs for staff, equipment and office needs.
In 2008, it was further restructured to manage
the Transition Assistance and Institutional
Building Component of the IPA I Financial
Instrument. It retained the management
responsibility for the tendering and contracting of the other components
until the accreditation of new operating structures. In addition to delivering
trainings, assisting in drafting guidelines and operating manuals, the CFCU
also acted as a mentor to the newly established operating structures for
human resources, environment, regional competitiveness, and transport.
This transition process continued until 2012 and 2013 when the European
Commission completed the process with further accreditation. Under IPA
II, from 2015 onwards, the European Commission further confirmed the
CFCU competence for management of EU funds in the context of annual
programmes (democracy and civil society, good governance, home affairs,
rule of law, fundamental rights and judiciary sectors).
Ever since the 2002 Memorandum of Understanding, the EU has continuously
supported the institution with the aim of establishing a stronger CFCU.
The EU provided guidance and advice based on ex-ante controls, audit
and monitoring activities. To build upon the noteworthy progress, the EU
continues to support the strengthening of the CFCU’s institution building
capacity by providing additional funding for technical assistance to meet its
evolving needs.
This year’s anniversary is an occasion to praise the role CFCU has always
retained as a guardian of EU procedural rules and transparency. The success
of the projects implemented over the years is the result of the well-qualified
and dedicated staff, and their constant cooperation with Turkish beneficiary
institutions and project stakeholders. The CFCU distinguished itself as a
model of professionalism in its mission as an institution serving the public
good. No shortcuts but hard work complemented with competence and
steadfastness make the success more commendable. This is one of the
highest achievements for CFCU.
On behalf of the EU and the EU Delegation to Türkiye, I would like to
congratulate the past and present Heads of the CFCU and all the staff
who made this exclusive journey possible in the context of the EU-Türkiye
financial cooperation.

Nikolaus Meyer Landrut
Büyükelçi
Ambassador

MFİB BAŞKAN VEKILI
ACTING CFCU DIRECTOR
MFİB’nin yirminci yıl dönümünü kutladığımız
bu yıl, Birimimiz için kayda değer bir
kilometre taşını işaret ediyor. Yıldönümleri
bize geçmişimizin yansımaları üzerinde
düşünmek ve başta çalışma arkadaşlarımız
olmak üzere tüm paydaşlarımızın özverisi ile
kaydettiğimiz ilerlemeye ışık tutmaya imkân
tanırken geleceğe yönelik düşüncelerimizi
ve odaklanacağımız noktaları da paylaşmaya
vesile olmaktadır.
Geriye dönüp baktığımda, son 15 yıldır üyesi
olduğum MFİB ailesi olarak geçtiğimiz yirmi
yılda başardıklarımızla gurur duyduğumu
ifade etmek isterim. Bugün MFİB, stratejik
uluslararası işbirliği projelerinin ihale,
uygulama ve mali yönetimi alanında
en tanınmış ve saygın proje yönetim
kuruluşlarından birisi olarak öne çıkıyor.
Geçtiğimiz yıl Birimimizin, Türkiye ile
Avrupa Birliği arasında imzalanan 2016
Yıllık Finansman Anlaşması kapsamında
yönetimine tahsis edilen toplam fonun
%99’unu sözleşmeye bağlayarak yıllık programlarda tüm zamanların en
yüksek sözleşmeye bağlama oranına ulaşması, bu alandaki yetkinlik ve
başarısının taçlandığı somut bir örnek olarak öne çıkıyor.
Proje yönetimi yeteneklerimizi en iyi hale getirmek ve geliştirmek üzere
çalışmalarımızı ve beraberinde kurumsal dönüşümümüzü hız kesmeden
sürdürüyoruz. Bu nedenle, hem meslektaşlarımızla hem de benzer
alanlarda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla iletişimimizi de sürekli
geliştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda faaliyet alanımızın daha da rekabetçi
olacağının bilincindeyiz ve amaçlarımıza ulaşmak üzere rekabette hep bir
adım önde olmak için sürekli olarak gelişmeliyiz. Bu amaçla Birimimizin
en önemli değeri olan insan kaynağı korumalı ve çalışma arkadaşlarımızın
kamusal değer yaratma konusundaki istekliliğini artırmalıyız. Önümüzdeki
yıllarda, kabiliyetlerimizi geliştirmek ve rekabetçiliğimizi artırmaya yönelik bir
yaklaşımla sağlayacağımız katkıların değerini artırmaya da kararlıyız.
Katılım öncesi Mali İşbirliği alanında birlikte çalıştığımız kamu kurumlarındaki
değerli paydaşlarımız, kaliteli hizmet anlayışımızı ve ihtiyaçlarına
gösterdiğimiz özeni her zaman takdir etmektedir. Projelerimizde yüklenici
ve hibe faydalanıcısı olarak yer alan özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları
da Birimimizin şeffaflık, eşit muamele ve kurallara istisnasız riayet ilkelerini
benimsemiş ve toplumsal fayda odaklı çalışmalarımızın bilinciyle hareket
etmektedirler. Önümüzdeki dönemde Uluslararası işbirliği projelerinin
verimliliğini ve etkinliğini artırmanın yanı sıra yereldeki kapasiteleri de
geliştirme amacına yönelik eylemlerimizde paydaşlarımızın bize duyduğu
güveni artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.
Öncelikle bu güvenin mimarı olan çok değerli çalışma arkadaşlarımı bugüne
kadar ki başarılı çalışmaları ve geçtiğimiz süreç içerisinde yaşadığımız önemli
değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağladıkları için tebrik etmek isterim.
Sözlerimi bitirirken, bugüne kadar Birimimizde çalışmış tüm eski çalışanlarımıza
ve Birimimizin 20. Yılında bizimle olan tüm çalışma arkadaşlarıma hizmetleri
için teşekkür ediyor, MFİB ailesinin bir parçası olduğum için duyduğum
memnuniyeti ve gururu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

This year marks a significant milestone for
us as we celebrate the twentieth anniversary
of the CFCU. Anniversaries provide an
opportunity to reflect on our past and to
highlight the progress we have made with the
dedication of all our stakeholders, particularly
our employees. They also give a chance to
share some of our thoughts and focuses as we
move forward to our future prospects.
I have been a member of the CFCU family for
the last 15 years and when we look back, I am
very proud of what we have accomplished
during the past two decades. Today, CFCU
comes to the fore as one of the most prominent
project management institutions in Türkiye
specialised in tendering, implementation
and financial management of the strategic
international
collaboration
projects.
Achieving all-time highest contract ratio
in the annual programmes by undertaking
99% of the total funds allocated under 2016
Annual Financing Agreement is an example of
CFCU’s competence and success in its field.
We are keen to pursue further institutional transformation to optimise and
streamline our project management capabilities. This goal also includes the
deployment of technological innovations to embrace a new era of digital
transformation. We are going to improve the communication among our
peers and with our kindred international organisations constantly. We are
aware that our field of operation will be more competitive in the upcoming
years; thus, we should constantly evolve to stay one-step ahead of the
competition to achieve our goals. For this purpose, we need to ensure the
agility of our Unit, and encourage the inspiration of our colleagues into public
value creation. In the upcoming years, we are also dedicated to enhance our
contributions with an active approach to increase our capabilities and support
our competitiveness by working as a team.
Our valuable stakeholders from public institutions that we work with in
the field of Pre-Accession Financial Cooperation always acknowledge our
high quality service and attentiveness to their needs. Private companies
and non-governmental organizations partaking as contractors and grant
beneficiaries in our projects also affirm our Unit’s principles of transparency,
equal treatment and compliance with rules without exception and productive
contribution to the society. With the aim of increasing the efficiency and
effectiveness of international cooperation projects as well as developing local
capacities, we are going to continue to build on our stakeholders’ confidence
through concrete actions in the upcoming period.
First, I would like to congratulate my dear colleagues who are the architects
of this reliance for their successful work so far and rapid responsiveness to the
essential changes experienced as the time evolves.
In concluding my words, I would like to thank all our former employees who
have worked in our Unit and all my colleagues who have been with us in the
20th Anniversary of our Unit with their services, and would like to express
once again my pleasure and pride for being a part of the CFCU family.

Barbaros Murat Köse
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Merkezi Finans ve ihale Birimi olarak 20.
Yılımızı kutladığımız bu sene içerisinde
sizlere bu kitap ile merhaba demek istedik. Bu kitap Birimimizin iş süreçlerini anlatan bir kitaptan ziyade, “Biz kimiz?” sorusunun 20. yılda anlık bir fotoğrafı olacak
diyebiliriz. Bugünün fotoğrafını verirken
günümüze kadar gerçekleştirilen faaliyetlerden ve tabii ki bu 20 yılda Birimimizden
yolu geçen arkadaşlarımızı anmadan,
onlara buradan selamlar yollamadan bu
kitap gerçek anlamını bulamayacaktı; özveri ve emeğini esirgemeden çalışan, çalışmakta olan tüm arkadaşlarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek isteriz.

As the Central Finance and Contracts
Unit (CFCU), we wanted to say a warm
hello to you with the occasion of this
booklet on our 20th anniversary. This
booklet is not prepared for describing
our Unit’s business processes, but rather
the answer to the question of “Who are
we?” which will be a snapshot of CFCU
in the last 20 years. While describing the
CFCU, this booklet would not find its
real meaning without summarizing the
activities carried out until today and of
course without remembering our friends
who have passed through our Unit in
these 20 years. We would like to take this
opportunity to thank once again to all
of our friends who have worked and are
working with dedication and diligence in
CFCU.
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AB VE TÜRKİYE
EU AND TÜRKİYE

hibeler şeklinde aktarılan mali
yardımların yönetimi, ilk yıllarda
“merkezi” (centralised) bir sistem
aracılığı ile doğrudan AB Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Süreç içinde genişleme politikasının gerekleri doğrultusunda
mali yardım mekanizmasında da
değişikliğe gidilmiş ve ülkemizde
de “merkezi olmayan yapılanma”
(decentralized) sistemine geçilmiştir. Ayrıca, ülkemizin aday ülke sta18

Ülkemizin en büyük ekonomik paydaşı
olan Avrupa Birliği (AB) ile stratejik
işbirliğinin geçmişi uzun yıllara
dayanmaktadır. 1963 yılında Ankara
anlaşması ile başlayan süreç Gümrük
Birliği dönemi sonrasında Türkiye’nin
Aralık 1999’da aday ülke statüsüne
geçmesi ile devam etmektedir. AB Mali
yardımları ise, zaman içerisinde yapısal
değişikliklere uğrasa dahi kesintisiz
devam etmiştir. Mali protokoller,
ardından proje temelinde kredi ve

tüsünü alması ile mali yardımların
kapsamı ve miktarı da değişmiş,
ancak yaşamın hemen her alanında var olan projelerimizin başarılı
etkileri hiç değişmemiştir.
Avrupa Komisyonu aday ve potansiyel aday ülkelere gerek müktesebata uyum gerekse de üyelik
için gereken siyasi, ekonomik ve
yasal tedbirlerin alınması için mali
kaynak sağlamaktadır. Bu kap-

The history of strategic cooperation with
the European Union (EU), the biggest
economic partner of our country, goes
back many years. The process of this
cooperation, which started with the
Ankara Agreement in 1963, continued
with Türkiye’s transition to candidate
country status in December 1999 ,after
the Customs Union period. EU Financial
aids, on the other hand, have always
been continued, even if some structural
changes were made over time. The
management of financial aid, which

was transferred to Türkiye in the
form of financial protocols, then
loans and grants on a project basis,
was carried out directly by the EU
Commission through a “centralized”
system in the first years. Within the
process, amendments were made
in the financial aid mechanism
in line with the requirements of
the enlargement policy; and a
“decentralized” system was adopted
in our country. The scope and

amount of financial aids changed
with the transition of our country to
the status of candidate country, but
the successful effects of projects,
which exist in almost every field of
life, have almost never changed.
The European Commission provides
financial resources to candidate
and potential candidate countries
to take the necessary political,
economic and legal measures
either for compliance with the EU

samda ülkemize sağlanan mali kaynaklar ise adaylık
öncesi ve adaylık sonrası hatta Katılım Öncesi Yardım
Aracı (IPA) döneminde farklılık göstermiştir.

Legislation or EU membership. In this context, the
financial resources provided to our country differed
before and after the candidacy, even during the
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) period.

Ülkemize aktarılan fonlar ve projelendirilecekleri
alanlar Katılım Ortaklığı Belgesindeki öncelikler ve
Ulusal Programlarımız ile ilişkilendirilerek belirlenmektedir. Yine ulusal önceliklerimizin yer aldığı 180
Günlük Eylem Planı, Yargı Reformu Stratejisi gibi
belgeler de dikkate alınmaktadır.

The funds transferred to our country and the areas
to be projected are determined by associating them
with the priorities in the Accession Partnership
Documents and Türkiye’s National Programs. In
addition, documents such as the 180-Day Action
Plan and the Judicial Reform Strategy, which includes
Türkiye’s national priorities in these fields, are taken
into consideration.

14 Şubat 2002 yılında mutabakat zaptı ile kurulan, merkezi olmayan yapılanmanın en önemli aktörlerinden biri
olan Merkezi Finans İhale Birimi, 2004 yılı itibari ile
tüm görev alanında AB Komisyonu tarafından akredite edilmiştir. Bu özelliğimiz ile ülkemizde AB fonların
kullanımından sorumlu tüm Program Otoriteleri arasından ilk akredite olan kurum olarak yer aldık.

As one of the most important actors of decentralized
structuring, our Unit was accredited by the EU
Commission in the entire field of its duties as of
2004. With this feature, we took our place as the
first accredited institution among all Operating
Structures responsible for the use of EU funds in our
country.

2002-2006 IPA öncesi dönemde yaklaşık 1,2 milyar
Avro’luk fonu başarı ile yöneten Birimimiz IPA’nın I.
Dönemi olan 2007-2013 yılları için Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma (I. Bileşen) ve Sınır Ötesi

Our Unit, which successfully managed a fund of
approximately 1.2 billion Euros in the 2002-2006
Pre-IPA period, was appointed as the Contracting
Authority responsible for the Transition Assistance
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İşbirliği (II. Bileşen) programlarından sorumlu Sözleşme Makamı
olarak görevlendirilmiştir. Öte yandan, diğer bileşenlerden sorumlu Program Otoritelerinin akredite olabildikleri 2012 yılına kadar Birimimiz Bölgesel Kalkınma (III. Bileşen) ile İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi (IV. Bileşen) alanlarında Sözleşme Makamı olarak sorumluluk üstlenmiştir.

and Institution Building (Component I) and Cross-Border
Cooperation (Component II) programs. On the other hand, our
Unit assumed responsibility as the Contracting Authority in the
fields of Regional Development (Component III) and Human
Resources Development (Component IV) until 2012, when the
Operating Structures responsible for other components were
accredited.

Ülkemize sağlanan katılım öncesi fonlarının neredeyse tamamını
fon kayıplarına neden olmadan başarı ile sözleşmeye bağlayan
Birimimiz, daha sonra akredite olan diğer Program Otoritelerine
de gerek tecrübe ve bilgi paylaşımı gerekse de eğitim ihtiyaçlarını
karşılama yönünde destek olmaya devam etmiştir.

Our Unit, which successfully contracted almost all of the preaccession funds provided to our country without causing any
loss of funds, continued to support other accredited Operating
Structures in terms of both sharing experience and knowledge
and meeting their training requirements.

2012 yılı sonrasında Birimimiz diğer Program Otoritelerinin sorumluluğunda olan alanlardan çekilmiş olsa da, IPA’nın I. dönemi
(2007-2013) mali yardımların ve dolayısıyla Birimimizin iş yükünün de arttığı bir dönem oldu. Beraberinde idari ve yasal değişiklikleri de getiren bu dönemde AB’ye uyumu amaçlayan geniş
kapsamlı müzakere süreci tüm hızıyla devam ederken Türk toplumunun pek çok kesimini etkileyen ve gerek kamu kurumlarının
gerekse sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini artırmaya yönelik çok sayıda projeye fon sağlanmıştır.

Although our Unit withdrew from the areas under the
responsibility of other Operating Structures after 2012, the
first period of IPA (2007-2013) was a period in which financial
aid and therefore the workload of our Unit was increased.
During this period, which brought administrative and legal
changes, while the comprehensive negotiation process aimed at
harmonization with the EU was continuing at full speed, at the
same time, funding was provided for many projects that affected
many segments of Turkish society and aimed at increasing the
organizational capacities of both public institutions and nongovernmental organizations.

Zaman baskısı ve yoğun iş yükünün getirdiği uzayan mesailer çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmişken, tüm
çalışanlarımızı bir nebze olsun rahatlatan, ülkemize aktarılan fonların en az kayıpla kullanılıyor olmasına doğrudan katkı sunuyor
olmaktı.

While the overtime working which have been brought by
deadlines and heavy workload have become an integral part of
our working culture, it was the fact that contributing directly to
the use of the funds with the least loss, relieved all our employees’
stress to some extent.

IPA’nın II. Dönemi de (2014-2020) bir önceki aşamanın sürekliliğini
sağlayacak nitelikte olmuştur. Ülkemizin AB müktesebatına uyum
ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik
ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerin oluşturulması hedefleri
çerçevesinde ülkemize yine proje temelli tahsis edilen fonların
yönetiminde Birimimizin sorumlulukları devam etmiştir.

The second IPA period (2014-2020) was centered around
ensuring the continuation of activities on the previous period.
The responsibilities of our Unit continued in the management of
the funds allocated to our country on project basis, within the
framework of the objectives of developing the capacity of our
country for alignment and implementation with the EU acquis
and building capacities for economic and social cohesion in
Türkiye.

IPA I. Döneminden farklı olarak IPA’nın II. Döneminde sektörel
bazlı bir yaklaşım benimsenmiş ve sektörlerden sorumlu Lider Kuruluşlar da sistem içerisinde konumlandırılmışlardır. IPA II. Döneminde Yıllık Programlar çerçevesinde ihale, uygulama, ödeme ve
mali raporlama süreçlerinde Uygulama Birimi olarak çalışmalarına
devam eden Birimimizin sorumlu olduğu sektörler:
•
•
•
•

Demokrasi ve Yönetişim,
Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar,
Enerji
Tarım ve Kırsal Kalkınma - Kurumsal Kapasite olarak
belirlenmiştir.

Unlike the first IPA Period, second period of IPA has a sectorbased approach, and the Lead Institutions that are responsible
for the sectors in the country were positioned within the system.
The sectors for which our Unit is responsible and act as the
Implementing Agency in tendering, implementation, payment
and financial reporting processes within the framework of
Annual Programs are:
•
•
•
•

Democracy and Governance,
Rule of Law and Fundamental Rights,
Energy,
Agriculture and Rural Development - Institutional capacity
Building.
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Bu dönemde ise 2014, 2015, 2016 ve 2017 Finansman
Anlaşmalarıyla fonlanan projelerin sözleşmeye bağlama son
tarihleri başarıyla geçirilmiş ve ihale süreçleri tamamlanmış olup
bu kapsamda yer alan projelerimizin uygulama süreçleri devam
etmektedir. 2018, 2019 ve 2020 Finansman Anlaşmalarının tümü
halen yürürlüktedir ve Birimimiz hali hazırda bu Finansman
Anlaşmalara tabi projelerin ihale, uygulama ve ödeme süreçlerini
devam ettirmektedir.

The contracting deadlines of the projects funded by the 2014,
2015, 2016 and 2017 Financing Agreements have been handled
with success and the tender processes have been completed,
while the implementation processes of the projects under these
programmes are still continuing. 2018, 2019 and 2020 Financing
Agreements are all ratified and still in effect and tendering,
implementation and payment processes of the projects subject to
these Financing Agreements are ongoing.

IPA III döneminde MFİB, Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve
Demokrasi, İyi Yönetişim, Müktesebat Uyumu, Stratejik İletişim ve
İyi Komşuluk İlişkileri ve Yeşil Gündemin enerji öncelik alanında
yer alan projelerde Sözleşme Makamı, yeni dönemdeki tanımıyla
Mali Aracı Kurum olarak görev alacaktır. Programlamanın ilk
yılları olan 2021 kapsamında yaklaşık 10 milyon Avro, 2022
kapsamında yaklaşık 30 milyon Avro bütçeli bir fondan sorumlu
olacak Birimimizin ilerleyen dönemlerde artan bütçe rakamlarını
yönetmesi beklenmektedir.

In the IPA III period; CFCU will take charge in the projects included in
the sectors of t he Rule of Law, Fundamental Rights and Democracy,
Good Governance, Acquis Alignment, Strategic Communication
and Good Neighbourly Relations and in the Energy priority area of
Green Agenda as the Contracting Authority, Financial Intermediary
Institution with its definition in the new period. Our Unit, will
be responsible for a fund with a budget of approximately 10
million Euros within the scope of 2021, which is the first year of
programming in IPA III period, and approximately 30 million Euros
within the scope of 2022, and is expected to manage increasing
budget figures in the following periods as well.

Grafik 1- Mali Yardım Süreci- Yönetilen Fon -MFİB (Figure 1 - Allocated Funds - CFCU)
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Grafik 2 - Sözleşmeye Bağlama ve Ödeme Oranları - Mali Yardım Süreci (Figure 2 - Contracting and Payment Rates)
*Grafikler Ocak, 2022 verileri kullanılarak oluşturulmuştur. (Graphics were created using January, 2022 data.)

Önceki dönemlerden farklı olarak Birimimiz finansman anlaşmalarının
imzalanmasının öncesinde de sorumluluk almakta olup tasarlanan
projelerin olgunluk değerlendirmelerine temel teşkil edecek
olan uygulama dokümanlarının zamanında ve istenilen kalitede
hazırlanmasında görev almaktır.

Unlike the previous IPA periods, during the coming new period, our
Unit also takes responsibility prior to the signing of the Financing
Agreements, and will be involved in the timely and high quality
preparation of the implementation documents that will form the
basis for the maturity assessments of the designed projects.

Merkezi Olmayan Yapılanma ve MFİB’nin
Konumu

Decetralized Implementation System and CFCU’s
Place

Merkezi Olmayan Yapılanma ile projelerin yaşam döngülerindeki
aşamaların farklı kurumlarca yürütülmesi planlanmıştı. Birçok
kurumun sorumluluk alanları farklılaşırken aynı stratejik amaca hizmet
ediyor olmaları, beraberinde güçlü bir koordinasyon, takvime bağlı
çalışma kültürüyle yerinde bir izleme ve denetim mekanizmasının
sağlanmasını zorunlu kılmıştı.

With Decentralized Implementation System, it was planned to
carry out the phases of the life cycles of the projects by different
institutions. The fact that many institutions were serving the same
strategic purpose, while their areas of responsibility were different,
necessitated strong coordination, culture of working with deadlines
and appropriate monitoring and control mechanism to be
established.The main actors of this system, which was established
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AB Komisyonunun talebi ve 2001/41 sayılı Başbakanlık
Genelgesi ile kurulan sistemin, temel aktörleri:
Ulusal Mali Yardım Koordinatörü,
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi,
Ulusal Fon,
Mali İşbirliği Komitesi,
Denetim Otoritesi ,
IPA İzleme Komitesi,
Merkezi Finans ve İhale Birimi olarak belirlenmişti.
Ulusal Mali Yardım Koordinatörü (National IPA Coordinator–
NIPAC) bu yapı içerisinde, AB ile mali işbirliğinin genel
koordinasyonunu sağlamaktadır. Ulusal Mali Yardım
Koordinatörü ülkemizde Dış İşleri Bakanlığı’nın ilgili Bakan
Yardımcısı - AB Başkanı olarak belirlenmiş olup, sekretarya
görevleri Dış İşleri Bakanlığı-AB Genel Müdürlüğü tarafından
sağlanmaktadır.
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (National Authorising OfficerNAO) Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı olarak
tanımlanmış olup; AB Komisyonundan gelen fonları talep
etmek ve mali kaynakların akışını sağlamak ile görevli yapı
olan Ulusal Fonu yönetmektedir. Ulusal Fon ise yine Hazine ve
Maliye Bakanlığı’nın Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
bünyesinde yer almaktadır.
Sistemin bir diğer tanımlı yapısı olan Mali İşbirliği Komitesi
ise Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, IPA yararlanıcısı ve uygulayıcısı Bakanlıklar ile
Birimimiz temsilcilerinden oluşmaktadır. Komite, mali
yardımların kullanımında önceliklerin belirlenmesinden ve bu
kaynakların öncelikler ile uyumlu dağıtımını gözeterek tüm
süreçlerin değerlendirilmesinden sorumludur.
AB fonlarının yönetimine dair sistemi ve kontrol
mekanizmalarını denetlemek ve raporlamak görevi ise Hazine
ve Maliye Bakanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından
yerine getirilmektedir. Denetim Otoritesi olarak Kurul sistem
içerisinde önemli bir rol oynamaktadır.
IPA İzleme Komitesi, Merkezi Olmayan Yapılanma Sisteminin
bütün aktörleriyle Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu temsilcilerinden oluşmaktadır. Komitenin
sorumlulukları, tüm Merkezi Olmayan Uygulama sisteminin,
programların ve projelerin genel olarak değerlendirilmesi,
önceden belirlenmiş olan amaçlar doğrultusunda program
başarılarının ele alınması, problemli ve riskli konuların
tartışılması, uygun düzenleyici tedbirlerin görüşülmesi ve
fonların doğru bir şekilde kullanımının sağlanması olarak
tanımlanmıştır.
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with the request of the EU Commission and the Prime Ministry Circular

The Financial Cooperation Committee, which is another defined

No. 2001/41 was:

structure of the system, consists of the Presidency, the Ministry of
Treasury and Finance, the Ministry of Foreign Affairs, IPA beneficiary

National IPA Coordinator– NIPAC,

and implementing Ministries and representatives of our Unit. The

National Authorizing Officer (NAO),

Committee is responsible for determining the priorities in the use

National Fund,

of financial aids and evaluating all processes by considering the

Financial Cooperation Committee,

distribution of these resources in line with the priorities.

Audit Authority,
IPA Monitoring Committee,

The tasks of auditing and reporting of the system and control

Central Finance and Contracts Unit.

mechanisms regarding the management of EU funds is carried out by

The National IPA Coordinator (NIPAC) ensures the overall coordination
of financial cooperation with the EU within this structure. The National
IPA Coordinator has been designated as the relevant Deputy Minister

the Board of Treasury Controllers within the Ministry of Treasury and
Finance. As the Audit Authority, the Board plays an important role in
the system.

of the Ministry of Foreign Affairs in our country, and the secretariat

The IPA Monitoring Committee consists of all the actors of the

duties are provided by the Directorate for EU Affairs.

Decentralized Structuring System and representatives from the

National Authorizing Officer (NAO) has been defined as the relevant
Deputy Minister of the Ministry of Treasury and Finance;

NAO

manages the National Fund, which is the structure tasked with
requesting funds from the EU Commission and ensuring the flow of
financial aid. The National Fund, on the other hand, is located within
the General Directorate of Foreign Economic Relations of the Ministry
of Treasury and Finance.

European Commission and the European Union Delegation to
Türkiye. The committee’s responsibilities are defined as overall
assessment of the entire Decentralized Implementation system,
programs and projects, addressing program achievements in line
with predetermined objectives, discussing problematic and risky
issues, negotiating appropriate regulatory measures, and ensuring
the proper use of funds.
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MiSYONUMUZ
ViZYONUMUZ
O U R

M I S S I O N

V I S I O N

Kendisine vizyon olarak ulusal ve uluslararası kaynaklardan
aktarılan fonların yarattığı kamusal faydayı artırarak diğer
kuruluşlara yol gösteren bir kurum olmayı seçen MFİB’nin
kendisi için belirlediği uzun vadeli hedeflerini ise;

The long-term goals of the CFCU, which has shown itself to be
an institution that guides other organizations by increasing
public benefit created by the funds transferred from national
and international sources, can be listed as;

• Birimin Uygulayıcı Kurumu olduğu fonları başarılı bir şekilde
yöneterek ve ortaya çıkan kamu faydasını artırarak Avrupa
Birliği ve diğer kaynaklardan aktarılan kamu fonlarının etkili
ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

• To ensure the effective and efficient use of public funds
transferred from the European Union and other sources
by successfully managing the funds of which the Unit is
responsible and maximizing the public benefit,

• Proje Yönetimi konusunda profesyonel bir yaklaşımı Birime
yerleştirerek kurumun uygulayıcı kurum olarak var olan
yetkinliğini korumak ve ilerletmek,

• To maintain and improve the existing competence of the
institution as an implementing institution by adopting a
professional approach to Project Management in the Unit,

• Avrupa Birliği ve diğer ulusal ve uluslararası örgütler ile
daha sıkı bir işbirliği kurmak şeklinde sıralayabiliriz.
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• Establishing closer cooperation with the European Union
and other national and international organizations.

Ekibimiz
Our Team

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak faaliyetlerini
sürdüren MFİB, 2021 yılsonu itibarıyla 162 kişiye istihdam imkânı
sağladığı gibi, çalışanlarının %54’ünü kadınların oluşturduğu, yaş
ortalaması 35 olan, gücünü farklı özelliklere ve yetkinliklere sahip
genç ve nitelikli insan kaynağından alan bir kurumdur. 2002 yılından
itibaren faaliyet gösteren Birimimizde bilgiyi referans alan, farklı
uzmanlık alanlarına sahip, dinamik, motivasyonu yüksek ve üretken
bir ekiple çalışıyoruz.
Çalışan bireylerin kariyer planları ve buna yönelik eylemleri teşvik
edilmekte ve desteklenmektedir. Çalışanlarının %25’i lisansüstü
eğitimini tamamlamıştır. Bunun yanında, hâlihazırda pek çok
çalışanımız da, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitimlerini
sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, Birimimizin destekleri ile
oluşturulan yabancı dil kurslarına çalışanlarımız katılabilmektedirler.
Bu bağlamda, birçok arkadaşımız devam ettikleri programlar
sonucunda farklı dillerde yetkinlik kazanmışlardır. Ayrıca, tüm
dünyada bilinen ve yetkinliği kabul edilen Proje Yönetimi (PMP)
Sertifika Eğitim Programına Birimimizin faydalanıcısı olduğu teknik
destek projesi kapsamında birçok çalışanımız katılmış; sınava giren
arkadaşlarımız ise başarılı olarak sertifika almaya hak kazanmıştır.
Çalışanlarımızın mesai dışındaki uğraşlarını, Birimimizin çok
yönlülüğünü tamamlayan bir husus olarak görmekteyiz.
Çalışanlarımızın, satranç gibi stratejik ve nesnel yaklaşımı yansıtan
hobilerden, futbol ve yoga gibi zihin ve beden sağlığını destekleyen
hobilere, seslendirme, resim gibi çalışmaları ve amatör tiyatro
oyunculuğu gibi yaratıcılığı yansıtan hobilerden, kitap yazarlığına
kadar pek çok farklı uğraşı bulunmaktadır. Birimin insan kaynağının
değişime ve gelişime açık olmasının bir yansıması olan bu
durumu, Birimin insan kaynağı bakımından oluşturduğu avantajın
geliştirilmesi ve korunması hususunda faydalı, kuruma güç veren bir
unsur olarak görüyoruz.
Birimimizin idari, maaş ve diğer tüm işletme giderleri Türk
Hükümetinin ulusal bütçesinden karşılanmakla birlikte, Birimimizin
ihale süreçlerini yöneten bir kurum olmasından ötürü, Birimimiz
tüm faaliyetlerini AB satın alma kurallarına uygun bir şekilde ve AB
Türkiye Delegasyonunun ön onayları ile gerçekleştirmektedir. Uzun
yıllardır AB kurumları ile yakından çalışıyor olmanın doğal sonucu
olarak Birim çalışanlarımız AB bürokrasisine de aşina olmanın
yanı sıra, bir yönü ile de ülkemizi AB nezdinde temsil etmektedir.
Yine çok taraflı bir sistem dâhilinde hizmet sağladığımızdan ötürü
Birimimizde çalışan personel, hem Türkiye hem de AB mevzuat ve
usulüne hâkim durumdadır. Benzer şekilde, çoğu zaman çok taraflı
projelerin içerisinde faaliyetlerini sürdüren Birimimizin çalışanları
böylelikle iletişim ve problem çözme becerilerini de geliştirmiş
durumdadır.

Continuing its activities as an affiliated institution of the Ministry of
Treasury and Finance, CFCU provides employment to 162 people
as of the end of 2021. 54% of which are women and the average
age is 35. Our Unit draws its strength from young and qualified
human resources with different characteristics and competencies.
In our Unit, which has been operating since 2002, we work with a
dynamic, highly motivated and productive team with various fields
of expertise.
Career plans of our employees and their actions towards their career
plans are encouraged and supported. 25% of our employees have
completed their postgraduate education. In addition, many of our
employees are currently continuing their education at the master’s and
doctorate level. Also, our employees can attend the foreign language
courses provided with the support of our Unit. As a result, many of
our colleagues gained proficiency in different languages 
through
the programs they attended. Many of our employees participated in
the Project Management Professional (PMP) Training Program, which
is known and recognized all over the world, within the scope of the
technical assistance project, of which our Unit is the beneficiary; our
friends who took the exam successfully got the certificate.
We acknowledge the non-working pursuits of our employees
as complementing the versatility of our employees in Our Unit.
Our employees have many interests, from hobbies that reflect a
strategic and objective approach, such as chess, to hobbies that
support mental and physical health, such as football and yoga;
from hobbies that reflect creativity such as voice-overs, painting,
and amateur theater acting, to book writing. We see this situation,
which is a reflection of the Unit’s human resources being open to
change and development, as a helpful and empowering factor for
the development and protection of Unit’s advantage in terms of
human resources.
Our Unit’s administrative, salary and all other operating expenses
are covered by the national budget of the Turkish Government, since
our Unit is an institution that manages the EU projects, our Unit
carries out all its activities in accordance with the EU procurement
rules and regulations with ex-ante approvals of the EU Delegation
to Türkiye. As a natural result of working closely with EU institutions
for many years, our Unit employees are not only familiar with the
EU bureaucracy, but also represent our country in the presence of
EU. Again, since we provide services within a multilateral system,
the personnel working in our Unit have a good command of both
Turkish and EU legislation and procedures within the context of the
working area of the Unit. Similarly, the employees of our Unit, who
often carry out their activities with multiple partners, have thus also
improved their communication and problem-solving skills.
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YERLEŞKEMİZ / OUR CAMPUS
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Yerleşkemiz
Our Campus
Birimimizin çalışma alanı T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
Emek Yerleşkesi içerisinde olmakla birlikte, Birimimiz sadece
kendisinin kullandığı ayrı bir binaya sahiptir. Birimimizin binasına giriş çıkışlar kartlı sisteme
tabii olup, çalışma alanlarımıza
Birim çalışanlarımızın dışında
kişilerce giriş yapılamamaktadır.
21. yüzyılda bilgi güvenliğini
sağlamanın en temel gereksinimlerinden biri olan bilgi işlem
altyapısının güvenliği de Birimce önem verilen ve riayet edilen
bir unsurdur. Sunucularımız çalışma alanımızın içerisinde özel
olarak tasarlanmış ve donatılmış
teknik odalarda yer almaktadır.
Bu şekilde, bilginin herhangi
bir şekilde kurumun dışına
çıkması önlenmektedir. Bu
amaca yönelik olarak Birimimiz,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
(BGYS)
gereklerini
yerine
getirdiği ve ilgili uygulamaları
gerçekleştirdiği için IQNet (Uluslararası Sertifikasyon Ağı Kuruluşu) ve TSE (Türk Standartları
Enstitüsü) tarafından verilen TS
ISO / IEC 27001 sertifikasını 25
Mart 2011 tarihi itibarıyla alma-

ya hak kazanmıştır. Birimimizin
bahsedilen TS ISO / IEC 27001
sertifikası geçerliği halen korunmaktadır.
Birimimiz gerek AB kurumları
gerekse de ülkemiz Denetim
Otoritelerince sürekli olarak denetlenmektedir. Aynı zamanda
çalışanlarımızın
tarafsızlığına
karşı oluşabilecek her yargıyı
kıracak önlemleri alarak çalışanlarımızın saygınlığını ve güvenilirliğini de koruyoruz. Binamızda
evrak girişi personel girişinden
ayrı bir katta yapılmaktadır; bu
şekilde yapılan kayıtların bir
sonucu olarak, her türlü evrak
ve ihale teklifleri ilgisi olmayan
çalışanlara ulaşmamaktadır. Bunun yanında, Birimimizde ihale
değerlendirme sürecine dâhil
olup farklı kurumdan gelen kişiler; güvenlik önlemleri alınan kilitli dolaplarda, iletişim araçlarını
bırakarak, sadece izinli oldukları
ihaleye ilişkin evrakın bulunduğu bir odada görevlerini yerine
getirmektedir. Değerlendirme
salonlarımız ise güvenlik kameraları ile olası bir kural ihlali için
7/24 şekilde kayıt altına alınmaktadır.

Although the working area of our Unit is in the Emek Campus of the
Ministry of Treasury and Finance, our Unit has a separate building
used only by itself. Entries and exits to the building of our Unit are
made through a electronic card system, and people other than our
Unit employees cannot enter our working areas.
The security of the information infrastructure, which is one of the
most basic requirements to ensure information security in the
21st century, is also a factor that is considered fundamental by our
Unit. Our servers are located in specifically designed and equipped
technical rooms in our working area. Through the system designed
and followed any leakage of information is aimed to be prevented .
For this purpose, our Unit received the TS ISO / IEC 27001 certificate
as of March 25, 2011, given by IQNet (International Certification
Network) and TSE (Turkish Standards Institute), as it fulfills the
requirements of the Information Security Management System
(ISMS) and carries out the relevant applications. The aforementioned
TS ISO / IEC 27001 certificate of our unit is still effective.
Our unit is constantly audited by both the EU institutions and
the Turkish authorities. At the same time, we protect the dignity
and reliability of our employees by taking measures to break any
judgment that may arise against the impartiality of our employees.
Document register is done via a separate floor from the main
personnel entrance. As a result of this, all kinds of documents and
offers are kept in secure and are only transferred to the related
employees. In addition, people from different institutions who are
involved in the tender evaluation process as committee members;
perform their duties in a room where only the documents related
to the tender they are authorized to are placed. Each committee
member is authorized to enter the evaluation rooms only if their
communication and electronic equipment are locked in cabinets
where security measures are taken. Our evaluation rooms are also
recorded 24/7 with security cameras for a possible violation of the
rules.
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Politikalarımız
Our Policies

Bir kamu kurumu olmanın getirdiği yasal zorunlulukların yanı sıra
modern dünyada kamu hizmetlerinden beklenen standartları
yakalayabilmek için Birim olarak her zaman gelişmeye, öğrenmeye,
değişime açık olarak hareket etmekteyiz. Gerek daha iyi hizmet
verebilmek gerekse Birimin var olan saygınlığını pekiştirebilmek
adına Birimimizde kurum politikaları hassasiyetle oluşturulmakta ve
tüm personel tarafından içselleştirilerek titizlikle uygulanmaktadır.
Bu politikalar için sadece mevzuat değişiklikleri değil Birim
bünyemizde çeşitli yapılar veya komisyonlar oluşturularak
devamlılık sağlanmaktadır. Bu politikalardan öne çıkanları ise şu
şekilde özetleyebiliriz;

In addition to the legal obligations of being a public institution, in
order to achieve the standards expected from public services in
the modern world, we as the Unit always act open to development,
learning and change. In order to provide better service and to
reinforce the existing prestige of the Unit, corporate policies are
created with precision within our Unit and are internalized and
implemented meticulously by all personnel. For these policies,
continuity is ensured not only by legislative changes, but also by
establishing various structures or commissions within our Unit. The
major ones of these policies can be summarized as follows;

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS)

I N F O R M AT I O N S E C U R I T Y M A N A G E M E N T ( I S M S )

“Gelecekte hayatta kalmak için
bilgileri güvence altına alın!”

“Secure the information to
survive in the future!”

Birimimizde, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurumun bilgi
varlıklarının kazara veya kasıtlı olarak iç veya dış kaynaklardan
kaynaklanan tehditlerden korunması, işlevselliğin sürdürülmesi
ve Kurumun itibarının korunması amacıyla yürütülmektedir. MFİB
tarafından kurulan ve işletilen BGYS, kurumun sorumluluğundaki
tüm iş süreçlerini ve bilgi sistemlerini içerir.

Information Security Management System (ISMS) is being executed
in our Unit in order to protect the information assets of the
Institution from threats originating from internal or external sources
either accidentally or deliberately, sustain the functionality and
spare the reputation of the Institution. The ISMS that is established
and operated by the CFCU includes all the business processes and
information systems within the responsibility of the institution.

ISO 27001:2017 Standardı rehberliğinde BGYS, bilgilerin gizliliğini,
bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlar ve yetkisiz erişime karşı
korur. MFİB, kurum genelinde güvenlik bilincinin başarılı bir şekilde
oluşturulması ve tüm personelin katkısı ile BGYS ‘nin amaçlarını
yerine getirir. Buna göre, gerekli politika ve prosedürlere bağlılık tüm
çalışanların yükümlülüğüdür. Ayrıca, BGYS, belirli rollere ve çalışma
gruplarına atanan personel tarafından görevlerin yürütülmesi
yoluyla uygulanır.

Within the guidance of ISO 27001:2017 Standard, ISMS assures
confidentiality, integrity and availability of the information and
protects it from unauthorized access. The CFCU fulfills the objectives
of ISMS by successful establishment of security awareness all around
the institution and contribution of whole personnel. Accordingly,
devotion to the due policies and procedures is the obligation of
all employees. Furthermore, ISMS is implemented via execution of
tasks by staff assigned to specific roles and work groups.

Uygun bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması da yasal bir
zorunluluktur. Bu nedenle, bu tür bir güvenlik sürecini yürütmek
özenli bir çalışma, azami dikkat ve sürekli iyileştirme gerektirir. MFİB,
görevlerini bu anlayışla yerine getirmeye kararlıdır.
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Establishing a proper information security management system is
also a legal obligation. Therefore, executing such security process
requires an eleborate work, utmost attention and continuous
improvement. CFCU is determined to carry out its duties with this
understanding.

RİSK YÖNETİMİ

RISK MANAGEMENT

Sorumluluğumuzdaki fonların etkinliğinde kurumsal performansı-

As it is considered a crucial factor to the successful performance
of CFCU as the implementing agency of the funds under our
responsibility, Institutional Risk Management is given paramount
importance within the CFCU management strategy.

mızın başarısı için kritik bir faktör olarak kabul edilen Kurumsal Risk
Yönetimi, MFİB yönetim stratejisi içinde önemli bir yere sahiptir.
Risklerin şeffaf iletişimini teşvik eden yönetim kültürümüz sayesinde
Kurumsal Risk Yönetimi stratejimiz; faaliyet sahamız, paydaş ilişkilerimiz, süreçlerimiz, ürettiğimiz çıktılar ve sunduğumuz hizmetlere yönelik risklerin daha iyi yapılandırılmasına ve proaktif bir şekilde ele
almasına yardımcı olacak bir araç olarak tasarlanmıştır.
Etkili bir biçimde uygulanabilmesi güçlü bir üst yönetim desteği
gerektiren risk yönetimi, Birimimizde süreçleri doğrudan denetleyerek Risk Yönetim Komitesi’ne öncülük eden Birim Başkanı liderliği
ve desteğiyle uygulanmaktadır. Risk yönetimi stratejisi ancak diğer
ilgili yönetim stratejileri ile birlikte başarılı olabileceği düşüncesiyle;
Birimimizde Kurumsal Risk Yönetimi (COSO-ERM) çerçevesi her bölümden yöneticilerin ve personelin katılımıyla oluşturulmuş Risk Yönetim Komitesi aracılığında aşağıdan yukarıya yaklaşım ve yönetim
değerlendirmesiyle hayata geçirilmektedir.

Having a management culture that encourages transparent
communication of risks, our Institutional Risk Management
strategy has been designed as a tool to help us better structure
and proactively address risks related to our sphere of activity,
stakeholder relations, processes as well as the outputs we produce
and the services we provide.
The implementation of an effective risk management requires
strong top-management support. Thus, CFCU Risk Management
process is implemented through the leadership and sponsorship of
the CFCU Director as he directly supervises the whole process and
leads the Risk Management Committee.
Considering that the risk management strategy can only be successful
in conjunction with other related management strategies; the
Enterprise Risk Management (COSO-ERM) framework is implemented
in our Unit with a bottom-up approach and management evaluation
through the Risk Management Committee, which is formed with the
full involvement of the CFCU management and the participation of
CFCU staff from all departments.

31

BİLGİ VE VERİ YÖNETİM

I N F O R M AT I O N A N D D ATA M A N A G E M E N T

Bilgi ve Veri Yönetim Yapısı, Birimimizin bilgi ve veri yönetimi
işlemlerinin genel koordinasyonundan sorumludur. Yapı, birimin
bünyesinde yürütülen faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasını
öngören 6698 Sayılı Kanun ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin
doğru şekilde uygulanmasına katkıda bulunmak ve bilgi güvenliği
yönetim sistemi standartlarına ilişkin etkin yönetim faaliyetlerini
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yapıda görev alan personel,
bahsedilen amaçları karşılayabilecek şekilde eğitilmiştir ve
görevlerini büyük bir titizlik ve çaba ile yerine getirmektedir. Bunun
yanında, personelin Bilgi ve Veri Yönetimi alanında niteliklerinin
geliştirmesi için desteklenmesi hususu da yapının bir diğer önemli
işlevidir.

Information and Data Management Structure is responsible for
the overall coordination of information and data management
transactions of our Unit. The Structure operates to contribute to
the proper implementation of the Law No 6698 and General Data
Protection Regulation (GDPR) that stipulate protection of personal
data during processes carried out within the unit, as well as
performing efficient management activities related to information
security management system standards. The staff of this structure is
trained accordingly and performs their jobs delicately with utmost
attention and effort. It is an important function of the structure that
the staff is supported to improve their qualifications continuously.

MFİB, hem uluslararası hem de yerel mevzuatta tanımlanan
yükümlülükleri dikkate alarak görevlerini ifa ettiğinden ötürü,
bilgi ve veri güvenliği hususunun da Birim tarafından yukarıda
belirtilen kapsamda yönetilmesi gerektiği açıktır. Kişisel ve genel
verilerin korunması ve yönetimi hususu, 1953 tarihli Avrupa İnsan
Hak ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin yürürlüğe
girmesinden bu yana İnsan Hakları kavramının içinde tanımlanan
bir husustur. Bu Sözleşmeyi diğer birçok yasal anlaşma ve uygulama
izlemektedir. Bununla birlikte en önemli aşama, hem Avrupa Birliği
Genel Veri Koruma Kanunu’nun hem de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2016 yılı olarak kabul
edilebilir. Aynı amaca yönelik olarak başka birçok tamamlayıcı ve
destekleyici kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat da hem Avrupa
Birliği, hem de Türkiye tarafından uygulanmaktadır. Özetlemek
gerekirse, bilgi güvenliği yönetimi konusu her geçen gün daha fazla
önem kazanmaktadır. MFİB bünyesindeki Bilgi ve Veri Yönetim Yapısı
da bu husus dikkate alınarak oluşturulmuştur.

CFCU is performing its’ duties considering the obligations defined in
both international and local legislation. This leads us to the fact that,
“information and data security” should also be managed by the Unit
within the abovementioned scope. The personal and general data
protection and management is even mentioned in the European
Convention for the Protection of Human Rights and Freedoms dated
1953. This Convention is followed by many other legal agreements
and practice. Still the most important stage can be considered as
year 2016 when both European Union General Data Protection Law
(in EU) and Personal Data Protection Law (in Türkiye) entered into
force. There are also many other supplementary and supportive
law, regulations and implementations to ensure the same purpose.
In essence, information security management issue is gaining
more importance day by day. Hence the Information and Data
Management Structure is established within the CFCU accordingly.

Dünya’da bilgi ve veri güvenliğine verilen önem her geçen gün
artmakta olduğundan, Merkezi Finans ve İhale Birimi de bu konudaki
sorumluluklarını ihtiyaçlara ve mevzuatta sürekli güncellenen
gelişmelere uygun şekilde yerine getirmekle sorumludur. Bilgi ve
Veri Yönetim Yapısı, bu sorumluluğu başarıyla yerine getirmeye
devam edecektir.

“Bilgilerinizi güvence altına alın,
verilerinizi koruyun, geleceği garanti
altına alın!”
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Given the increasing importance given to information and data
security around the world, Central Finance and Contracts Unit is also
responsible for fulfilling its responsibilities about the information
and data management in harmony with the needs of the Institution
and the relevant legislation. Information and Data Management
Structure will continue to fulfill its responsibilities successfully.

“Secure your information,
protect your data, ensure the future!”

ETİK KOMİSYONU

ETHICS COMMISSION

MFİB Etik Komisyonu, “Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri
ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 29. maddesi
uyarınca 29 Mayıs 2019 tarihinde kurulmuştur. Bir yönetici ve dört
üyeden oluşan Etik Komisyonu, MFİB ‘de evrensel değerler ve etik
davranış ilkeleri ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlama hedefiyle
hareket etmektedir.

In accordance with the Article 29 of “Regulation on the Principles of
Ethical Behavior of the Public Officials and Application Procedures
and Essentials”, Ethics Commission of the CFCU was established on
29 May 2019.  Ethics Commission consists of one director and four
members and provides a work environment that is in unison with
the universal values and ethical behavior in the CFCU.

MFİB Etik Komisyonu’nun görevleri, MFİB ‘da etik kurallarına uygun
bir davranış kültürünü oluşturmak ve geliştirmek, etik davranış
ilkeleri konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve etik
davranış ilkeleri konusunda personelin karşılaştığı sorunlar hakkında
tavsiyelerde bulunmak şeklinde sıralanabilir.

The duties of Ethics Commission of CFCU can be described as
establishing and developing the ethical culture in CFCU, carrying
out ethical awareness raising activities and giving advice regarding
the problems faced by the personnel regarding the principles of
ethical behavior.

MFİB personeline, Etik Komisyonu tarafından çalışanlar arasında
etik bilinci artırmak ve etik kültürünü güçlendirmek amacıyla her
yıl eğitim verilmektedir. Kamu hizmeti kavramı ve standartları,
tarafsızlık, güvenilirlik ve saygı gibi kişisel davranışlar; çıkar
çatışmasından kaçınma, kamu görevinden kişisel çıkar elde etmeden
kaçınma, hediye alınması yasağı, usulsüzlük tespit edilmesi
durumunda ihbar zorunluluğu ve mal beyanında bulunulma
zorunluluğu gibi yasal yükümlülükleri ve fazla harcamadan kaçınma,
bağlayıcı beyanlardan kaçınma ve personelin hesap verebilirliği gibi
iyi yönetişim davranışlarını içeren MFİB Etik İlkeleri bu eğitimler
aracılığıyla çalışanlara aktarılmaktadır.

Every year, CFCU receives ethics training from the Ethics Committee
in order to increase ethical awareness among employees and
strengthen the ethical culture. Each of our employees are made
aware of the principles of ethical behavior in CFCU with our
trainings, which consist of the concept of public service and its
standards, Personal behavior such as impartiality, reliability and
respect, legal obligations like avoiding conflict of interest, avoiding
public service to be used for personal benefit, prohibition of
receiving gifts, declaration of wealth and notifying the authorities
in cases of irregularities, and good governance behavior such as
avoiding overspending, refraining from binding statements and
accountability of personnel.

“Tarz meselelerinde akıntıyla yüz, prensip
meselelerinde kaya gibi dik dur.”

“On matters of style, swim with the current,
on matters of principle, stand like a rock.”
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C

FCU Akademi, MFİB’nin 20 yıllık deneyim ve bilgisinin
personeline ve Kamu Sektöründeki diğer aktörlere
aktarılması için ortaya çıkan ihtiyaca cevap verme amacıyla
2021’de kuruldu. CFCU Akademi, kuruluşundan bu yana
faaliyetlerine yönelik bir eğitim politikası geliştirmenin
yanında eğitim etkinliklerini eş zamanlı olarak devam ettirerek
faaliyetlerini sürdürmektedir.
MFİB’nin yetkinliği ve tecrübesinin bir sonucu olarak, İnsan
Kaynakları MFİB’nin güçlü olduğu bir yöndür ve Birimimizi
daha geniş kitlelere tanıtmanın yollarından biri olarak
değerlendirilmektedir. CFCU Akademi, “Birlikte hep daha
iyiye…” sloganıyla MFİB’deki bu tür faaliyetler için bir kanal
görevi görmektedir. CFCU Akademi, Birimimizin farklı
bölümlerinin deneyimli personellerinden oluşturulmuştur.
Bu personel, Kamu Sektöründe proje yönetiminin hem teorik
hem de uygulama yönlerine ilişkin bir bakış açısına sahiptir.
CFCU Akademi’nin görevi, Birimimizin kurumsal bilgi ve
deneyimini artırmak ve kurumsal bilgi ve uzmanlığını
kamu sektöründeki diğer paydaşlarla paylaşmak için eğitim
hizmetleri sunmaktır. Bu açıdan bakıldığında, CFCU Akademi,
Birimimizin kazanılmış deneyimlerinin paylaşılması sürecinde
önemli bir rol almaktadır. CFCU Akademi, şu ana kadar
hem IPA paydaşları hem de IPA dışı paydaşlar için eğitimler
düzenleme fırsatı bulmuştur. Böylelikle CFCU Akademi,
AB ve diğer dış kaynaklı fonların daha etkin bir şekilde
kullanılmasına katkı sağlamaktadır. CFCU Akademi ayrıca,
deneyime dayanan uzmanlıklara öncelik vererek ve geçmiş
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deneyimler ışığında süreçleri iyileştirerek alanında sürekli
gelişimi de hedeflemektedir.
Birimimiz, süreçlerindeki titizliği ve detaylara odaklılığı
nedeniyle alanında haklı bir üne sahiptir. CFCU Akademi’nin
Birimimizdeki işlevi de göz önüne alınarak, MFİB personelinin
gelişimine de diğer IPA sistem aktörlerinin gelişimine
olduğu kadar özen gösterilmektedir. Bu kapsamda, CFCU
Akademi, MFİB’nin itibarı ile uyumlu çıktılar elde etmek için
Birimimizde yer alan meslektaşları ile işbirliği içinde görev
ve sorumluluklarını yerine getirirken en iyisini yapmaya
çalışmaktadır.
Bunun yanısıra, proje yönetiminin kapasitesinin artırılması
ve uluslararası fonların etkin kullanımının sağlanması da
CFCU Akademi’nin hedefleri arasında bulunmaktadır. Bu
doğrultuda IPA sektör aktörlerinin dışında kalan tarafların
ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları hazırlanmaktadır.

Öğrenme ve öğrenmeyi hızla eyleme geçirme
yeteneği, rekabet ortamındaki bir organizasyonun
nihai avantajıdır.
Jack Welch
CFCU Akademi, gelecekte de deneyimli ve yetkin personeli
ile Birimimizin entelektüel üstünlüğünü korumaya, bu
üstünlüğü geliştirmeye ve daha iyi bir kamu hizmeti ortamı
için deneyimlerini paylaşmaya devam edecektir.

C

FCU Academy was established in 2021, as a consequence
of an emerging need for transferring of 20 years’
experience and knowledge of the CFCU to its staff and
other actors in Public Sector. Since its establishment, CFCU
Academy both developed a training policy for its activities
and continued its training events simultaneously.
As a result of CFCU’s experience and competence, Human
Resources is a strong point for the CFCU and one of the ways
to introduce CFCU to wider crowds. CFCU Academy acts as a
conduit for such activities in CFCU with the motto of “Together
always to better…” CFCU Academy is formed of experienced
staff members from different departments of our Unit. Its
personnel have the perspective for both theoretical and
implementation aspects of project management in Public
Sector.

CFCU gets its rightful reputation for the meticulousness
integrated in its processes. Considering CFCU Academy’s
function in the CFCU, it is important to be the part of the
CFCU in contribution to progress of CFCU staff as well as
to the other actors of the IPA System, with whom the CFCU
staff is in interaction. To this extent, CFCU Academy tries to
do the best in performing its tasks and responsibilities in
cooperation with colleagues to achieve outputs compatible
with the CFCU’s reputation.

“An organization’s ability to learn and translate
that learning to action rapidly is the ultimate
competitive advantage.”

Jack Welch

Besides, increasing the project management and ensuring
the effective use of international funds are among the goals
of the CFCU Academy. In this direction, training programmes
are also prepared for the needs of other parties than the IPA
sectors.
With its experienced and well- versed personnel, CFCU
Academy will continue to conserve and improve our Unit’s
intellectual edge and share its experience for a better public
service landscape.

CFCU Academy’s mission is to provide training services in
order to increase corporate knowledge and experience
of our Unit and to share CFCU’s corporate knowledge and
expertise to the other stakeholders in the public sector. From
this point of view, CFCU Academy is important for sharing
the gained experience of the CFCU. In the short history of its
existence, CFCU Academy found the opportunity to organize
trainings for both IPA stakeholders and non-IPA stakeholders.
By this way, CFCU Academy is contributing to the utilization
of the EU and other external-sourced funds more effectively.
CFCU Academy also seeks for continuous improvement in its
field of responsibility by prioritizing participatory expertise
and remediating the processes in the light of previous
experiences.
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FİNANS FINANCE
F

inans Bölümü doğrudan Birim Başkanlığı’na bağlı Kıdemli
Finans Yöneticisi- Başkan Yardımcısı ile temsil edilmekte
olup; bünyesinde 4 bölüm bulundurmaktadır.

“Strateji olmadan finans sadece sayılardır, finans
olmadan strateji ise bir rüya.”
Emmanuel Faber
Yüklenicilere yapılan ödemeler, kullanılmayan ya da
yanlış kullanılan fonların geri alım prosedürleri, finansal
doğrulamalar ve harcamaların değerlendirilmesi faaliyetleri
ile mali raporlama ve muhasebe fonksiyonları Finans
Bölümü’nün temel görev alanlarını oluşturmaktadır. Finans
bölümü görevlerini 4 alt bölümü ve 29 donanımlı çalışanı ile
yerine getirmektedir.
Finans Yöneticileri yüksek düzeyde mali mevzuat bilgisine,
özenli bir çalışma kültürüne ve iyi bir takım çalışması anlayışına
sahiptir. Finans yöneticileri finansal yönetimden ve ödeme/
geri alma işlemlerinden sorumludur, bütün ilgili taraflara
destek sağlarlar, finansal izleme faaliyetleri gerçekleştirirler
ve ödenebilir ve geri alınması gereken tutarları belirlerler.
Ödeme öncesi faaliyetleri takiben; ödeme yapar, ilgililere
bildirir ve tahsilat tutarlarını tahsil ederler. Buna ek olarak
finans yöneticileri, denetimler sırasında açıklayıcı, düzeltici
faaliyetleri de yürütmektedir. Finans Yöneticileri ayrıca
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ortaya çıkabilecek problemleri tespit etme ve bu problemleri
önlemek için gerekli aksiyonları alma konusunda da yetkindir.
Finans Bölümü, mali bakımdan ülkemize sağlanan fonlardan
maksimumum verimin elde edilmesi hususunda kritik bir
role sahiptir. Aynı zamanda uygun olmayan harcamaların
oluşmaması konusunda önlemler alır ve kullanılmayan/
yanlış kullanılan fon miktarının azaltılması konusunda da
danışmanlık hizmeti sağlar. Ayrıca olası anlaşmazlıkları
önleme amacıyla bütün değerlendirmelerini konuyla
ilgili tüm tarafları dinledikten sonra, tarafsız bir şekilde
gerçekleştirmeye de özen gösterir. Avrupa Birliği tarafından
sağlanan fonların muhasebe işlemlerini de güvenilir, doğru ve
şeffaf bir şekilde gerçekleştirir. IPA kapsamındaki akreditasyon
kriterlerinden biri olarak, AB fonları için tamamen ayrı bir
muhasebe sistemi oluşturulması görevi MFİB’ye verilmiştir.
Finans Bölümü, Birimimizin sorumluluğunda bulunan fonlara
ilişkin raporlamaları etkili bir şekilde gerçekleştirir ve ilgili
yapılar arasındaki fon dağıtımının etkili bir şekilde devam
etmesi için hizmet verir. AB ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki
mali işbirliğinin getirdiği katma değeri genel olarak dikkate
alan verimli ve etkin bir IPA Yapısı için; raporlamanın en iyi
şekilde gerçekleştirilmesi ve fon akışının takibi ve sorunsuz
çalışması esastır.
Birimimizin en büyük ve köklü bölümlerinden biri olan
Finans Bölümü, Birimin işleyişinde kritik bir öneme sahip olan
görevlerini gelecekte de başarıyla yerine getirmeye devam
edecektir.

F

inance Department is represented by the Senior Finance
Manager-Acting CFCU Director directly linked to the CFCU
Director; the department has 4 separate sections.

“Finance without strategy is just numbers, and
strategy without f inance is just dreaming.”

Emmanuel Faber

Payment to the recipients, recovery of unused or misused
amounts of funds, financial verification and evaluation of
expenditures, as well as accounting and reporting functions
with its designated sections are the main responsibilities of
Finance Department. The Department fulfills these duties
with 4 segregated divisions and well-equipped 29 staff.
Finance Managers have a high level of financial regulation
knowledge and they have the meticulous working culture
and team spirit. They are in charge of financial management
and payment/recovery management; they provide guidance
to all relevant parties, realize financial monitoring activities
and determine payable and recovery amounts. Following
these pre-payment activities; they make payments, notify
the related parties and collect the recovery amounts.
Moreover, Finange Managers also carry out the clarification
and explanation activities during audit missions. They have
also the ability to determine the possible problems and take
the necessary precautions proactively.
Finance Department has a critical role in obtaining
maximum benefit from the funds with the financial
perspective. It also carries out the activities that prevent
ineligible expenditures and provides guidance to decrease
the amount of unused and/or misused funds. In addition, it
conducts each assessment impartially by making necessary
correspondences with all parties to avoid potential disputes.
It performs the accounting transactions of the aid provided
from EU funds in a reliable, accurate and transparent
manner. Among the tasks assigned to CFCU from the IPA, the
accreditation criteria involves the requirement to establish
a separate accounting system for the use of EU funds. The
Finance Department reports the funds that are under the
responsibility of our Unit effectively and provides services for
the smooth flow of funds between the relevant structures.
In order for an efficient and effective IPA Structure with the
overall concern of the added-value brought by the financial
cooperation between EU and TR; materializing the reporting
at the very best and the following-up of the fund flow and its
smooth operation are essential.
As one of the largest and oldest departments in our Unit,
Finance Department plays an indispensable role in our Unit
and it will continue to fulfill its responsibilities in the future
successfully.
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HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ BÖLÜMÜ

LEGAL ADVISORY DEPARTMENT (LAD)

H

ukuk Müşavirliği Bölümü, Birimimizin işleyişinde kilit
bir role sahiptir. Hukuk Müşavirliği Bölümü, Birimimizin
faaliyetlerinin işleyebilmesi için gerekli olan hukuki hizmetleri
sağlar. Ayrıca, tespit edilen uygun olmayan fonların geri
alınması süreci, bazı durumlarda yasal işlemde bulunulmasını
gerektirebilmektedir. Bu amaca yönelik olarak Hukuk
Müşavirliği Bölümü, mahkeme sürecinden önce gerekli
istirdat dava dosyalarını hazırlar ve süreci takip eder

Bölüm aynı zamanda Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Hazine
ve Maliye Bakanlığı ile yerel ofislerinin hukuk hizmetleri ile
ilişkilerini koordine eder ve MFİB yönetimine yerel hukuk,
sözleşme ve yönetmeliklerin yorumlanması konularında
hukuki danışmanlık hizmeti verir.

Hukuk Müşavirliği Bölümü, MFİB Başkanı’nın talep ettiği
davalarla ilgili olarak, mevzuat ve sözleşmelerin hukuki mütalaa
yoluyla doğru yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Bunun
yanında, sözleşmenin ihlali, sözleşmenin askıya alınması ve
feshi, idari/mali cezalar, çıkar çatışması, sözleşmenin ifası, hariç
tutma kriterlerinin uygulanması, değerlendirme sonuçlarına
ve muafiyetlere itiraz durumlarında Hukuk Müşavirliği Bölümü

Hukuk Müşavirliği Bölümü kurulduğu günden bu yana
mahalli idarelerden gelen yaklaşık 2000 talebe cevap vermiş,
152 zorunlu hukuki görüş, 88 tazmin dosyası, 65 idari dava ile
ilgili faaliyette bulunmuş ve 7 davayı da arabuluculuk yoluyla
çözüme kavuşturmuştur.

zorunlu hukuki mütalaa hizmeti vermektedir. Hukuk Müşavirliği
Bölümü ayrıca ilgili projelerde yerel mevzuat hakkında zorunlu
görüşler verir.
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“Devlet adalet üzerine inşa edilir”

Kanuni Sultan Süleyman

Hukuk Müşavirliği Bölümü gelecekte de MFİB’ye ihtiyaç
duyduğu hukuki destek ve uygulama konusunda hizmet
vermeye devam edecektir.

L

egal Advisory Department (LAD) has a key role in
operation of our Unit. Legal Advisory Department
provides the necessary legal enforceability in our activities.
Besides, recovery of ineligible funds requires legal action in
some cases. To this end, Legal Advisory Department prepares
required files of recovery cases and follows court proceedings.
Legal Advisory Department ensures proper interpretation
and implementation of the related legislation and contracts
through legal opinions for the cases requested by the Unit
Director. In addition, in cases of breach of contract, suspension
and termination, administrative/financial penalties, conflict

of interest, performance of contract, enforcement of exclusion
criteria, appeals to the evaluation results and exemptions, the
Legal Advisory Department performs obligatory legal opinion
service. Legal Advisory Department also gives mandatory
opinions about local legislations on relevant projects.
The Department also coordinates relations with the legal
services of National Authorizing Officer and Ministry of Treasury
and Finance and its local offices and provides legal consultancy
to administration of the CFCU on local law, interpretation of
contracts and regulations.

“The institution of state is built upon justice”
Suleiman the Magnificent
Since its establishment, Legal Advisory Department has
answered approximately 2000 requests from local authorities,
handled 152 obligatory legal opinions, 88 recovery files, 65
administrative cases, and settled 7 cases through mediation.
Legal advisory department will continue to provide CFCU with
legal support and enforcement in the future.

41

İÇ DENETİM BÖLÜMÜ

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT (IAD)

İ

ç Denetim Bölümü faaliyetleri, MFİB’in risk yönetimi, iç kontrol
ve yönetişim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve
“Bir denetimin başarılı olmasına giden yol,
geliştirilmesini içermektedir. Bu bölümün görevi, riske dayalı
ve nesnel bir şekilde Kurumumuza güvence, tavsiye ve iç denetimin tarafsızlığına verilen itibardan geçer.”
görü sağlayarak MFİB’nin kurumsal değerini geliştirmek ve
Larry Sawyer
korumaktır. Bölümün hedefi ise, Birimimize daha sistemli ve
disiplinli bir yaklaşım getirerek Birime değer katmak olarak ifade
edilebilir.
İç Denetim Bölümü, Birimdeki tüm personel ve dış denetim
tarafları ile iletişim kurmakta ve bu kişiler ile üçüncü taraflar
Dış denetimler için MFİB’de iç koordinasyonu sağlamak ve arasında işleyen bir ağ oluşturmaktadır. Bu nedenle, İç DeneBirimimizdeki denetim görevleri için üçüncü taraflarla iletişim tim Bölümü personeli oldukça gelişmiş iletişim becerilerine
İç Denetim Bölümü’nün görevidir. Ayrıca, bir bütün olarak sahiptir.
Birimin en önemli ilkelerinden biri olan hesap verebilirlik,
ilgili bölümlerin de katkılarıyla İç Denetim Bölümü tarafından İç Denetim Bölümü, kuruluşundan bu yana MFİB’nin verimlisağlanmaktadır. MFİB, hem AB hem de Türk Makamları liğini ve mevzuata uyumunu başarıyla sağlamaktadır. İç Detarafından çok sık bir şekilde denetlenmektedir. Birimimizin netim Bölümü’nün denetim faaliyetleri ve diğer üçüncü tarafdüşük hata oranları konusundaki itibarında rol oynamak, İç larla olan iletişimi ile Birimin oluşturduğu titiz ve profesyonel
Denetim Bölümü’nün gurur duyduğu bir husustur.
imajda önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz.
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I

nternal Audit Department (IAD)’s work consists of evaluating
and improving the effectiveness of CFCU’s risk management,
internal control and governance processes. The mission of
the IAD is to enhance and protect organizational value by
providing risk-based and objective assurance, advice, and
insight. The goal of the department is to add value to the
organization by bringing a more systematic and disciplined
approach.
It is the role of the IAD to coordinate CFCU side for external
audits and the communication with third parties for audit
missions in our Unit. The accountability, one of the most
important indefeasible principle of the CFCU as a whole is
assured through the IAD, with the contribution of related
departments. The CFCU is audited both by the EU and Turkish
Authorities very frequently and CFCU has a proven reputation
of low error rates. Acting a role in this success makes the IAD
be proud of the situation.

“A fundamental key to audit success is the
reputation for objectivity.”
Larry Sawyer
The IAD department has to communicate all staff at CFCU
and its external auditing parties and create a functioning
network between them and third parties. Therefore, IAD staff
has especially improved communication skills.
Since its beginning, Internal Audit Department is ensuring
CFCU’s efficiency and compliance to the legislation. It is safe
to say that Internal Audit Department plays a crucial role in
CFCU’s meticulous and professional image with its audit
activities and communication with other third parties.
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İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER BÖLÜMÜ
DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATIVE AFFAIRS
“İnsanlar aracılığıyla mükemmellik”
22.10.2007 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birim Personeli
Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile 1 Daire Başkanı
ve 1 uzman personel ile kurulmuş olan İnsan Kaynakları
Bölümü, günümüzde toplam 15 personel ile hizmetlerini
sürdürmektedir.
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Bölümü’nün görevi, MFİB’nin
stratejik hedeflerine ulaşması ve sorumluluklarını verimli ve
etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tecrübe ve
yetkinliğe sahip bir çalışma ekibinin oluşturulması şeklinde
açıklanabilir.
Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, İnsan Kaynakları ve İdari İşler
Bölümü yetkin bir organizasyon yapısını ve ilgili yönetim ve
kontrol sistemlerini kurmak ve sürdürmek için şu ilkeleri takip
etmektedir:
• İşgücü analizlerinin hazırlanması ve yıllık şekilde
güncellenmesi suretiyle personelin bölümlere dağılımını
daha etkin şekilde planlanma,
• Anlaşılır iş tanımlarına referansla bireysel görevler için net
bir şekilde tanımlanmış ve atanmış sorumluluklar oluşturma,
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• Çalışanlar için ilgili mevzuata uygun idari ve teknik çalışma
şartlarını oluşturma,
•

Performans Değerlendirme süreçlerini oluşturma,

• Personel sirkülasyonunu en aza indirecek motivasyon
araçlarının tanımlanması ve işleme koyulması,
• MFİB’nin tüm bölümleriyle ilişkileri sürdürme.
İnsan Kaynakları Bölümü, İdari İşler Bölümü, Gelen ve Giden
Evrak Bölümü, Arşiv Bölümü ve Bilgi İşlem Bölümü; İnsan
Kaynakları ve İdari İşler Bölümü’nün sorumluluk alanında yer
almaktadır.
İnsan Kaynakları Bölümü’nün sorumlulukları, yıllık olarak
yenilenen iş yükü analizi baz alınarak Birimin ihtiyacı olan
insan kaynağının sağlanması için işe alım süreçlerinin
yönetimi, Birim bakım ve temizliği için çalışan personelin
istihdamı, maaş, sosyal sigorta primi, bilgi ve belge istemleri,
yıllık izinler ve sağlık raporlarına bağlı izinlerin yönetilmesi gibi
personel ihtiyaçlarının yönetimi için gerekli mevzuat takipleri,
faaliyet raporlarının hazırlanması, personelin yıllık performans
değerlendirme hizmetleri olarak sıralanabilir.

“Excellence through people”
Upon the introduction of the Regulation on Central Finance
and Contracts Unit Staff on 22.10.2007, CFCU Human
Resources (HR) department was established with 1 staff
headed by 1 Head of Department, it currently carries out its
services with a total of 15 staff.
The mission of the Human Resources and Administrative
Affairs (HRAA) Department is establishing a qualified working
team with necessary expertise and skills in order to achieve
the strategic goals and objectives of the CFCU efficiently and
effectively.
From this point of view, the HRAA Department works under
following principles to set up and maintain a competent
organizational structure and relevant management and
control systems:
• Better staffing plan through preparation and annual update
of the Workload Analysis (WLA)
• Clearly defined and assigned personal responsibilities for
individual tasks with reference to clear job descriptions,
• Established administrative and technical conditions for
the staff in full compliance with the applicable rules and
regulations,
• Maintaining performance evaluation processes,
• Defined and put into place motivation tools to minimize
turnover of the staff,
• Maintain relations with all departments in the CFCU.
Tasks related to Human Resources Section, Administrative
Affairs Section, General Correspondence, Archives and
Information and Communications Technology (ICT) Section
fall under Human Resources Department.
Regarding the Human Resources Section; recruitment
processes to meet the personnel needs according to the WLA
of our Unit, employing of personnel working for maintenance
and cleaning the Unit, management of staff needs (the salaries,
social insurance contributions, information and document
requests, annual&sick leaves processes etc.), the necessary
legislation follow-ups, the preparation of the annual reports,
the personnel annual performance evaluation services are
provided.
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İNSAN KAYNAKLARI VE
İDARİ İŞLER BÖLÜMÜ
DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES
AND ADMINISTRATIVE AFFAIRS

İdari İşler Bölümü’nün sorumlulukları, Birimimizin
faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan yıllık
bütçenin belirlenmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
hizmet ve mal alımı süreçleri, Giden ve Gelen Evrak
hizmetlerinin kaydı ve yönetilmesi, Birim arşivinin
oluşturulması ve yönetilmesi şeklinde sıralanabilir.
Bilgi İşlem Bölümü’nün görev alanının içinde, Avrupa Birliği
tarafından ülkemize sağlanan fonların yönetimi, bütçelenmesi,
muhasebe ve raporlanması süreçlerinde kullanılan “ConTRact.
Net, GrantNet, AccountNet” uygulamalarına teknik destek
sağlanması yer alır. Ayrıca Bilgi İşlem Bölümü, dosya paylaşım
platformu, Birim internet sitesi ve çalışanların faaliyetlerini
gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu diğer programlara
ilişkin teknik destek hizmeti sağlamaktadır.
Bunların yanında Bilgi İşlem Bölümü, Birimimizin sahip
olduğu ISO 27001 sertifikasının gerekliliklerinin sağlanması
için gerekli ağ ve güvenlik ürünlerinin belgelendirilmesi,
korunması ve güncellenmesi hususundan da sorumludur.
Bilgi İşlem Bölümü, donanım ve yazılım güvenliğinin yanısıra
Birimimizin çalışma alanında var olan kapı ve kamera
sistemleri ile klima sistemi, yangın, su baskını alarm sistemleri
gibi fiziksel güvenlik unsurlarının kontrol, değişim ve bakım
süreçlerini de yönetmekte olup gelişen teknolojinin şartlarına
uygun bir şekilde Birimimizin gelişimine destek sağlamak için
kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sağlamaya devam etmektedir.
Sonuç olarak İnsan Kaynakları ve İdari İşler Bölümü, kurum
kültürünün geliştirilmesi, değiştirilmesi ve muhafaza edilmesi
hususlarında sahip olduğu role uygun bir şekilde faaliyetlerini
sürdürmeye devam edecektir.
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In Administrative Affairs Section; performing the necessary
annual budget studies in order to carry out the activities
of our Unit, services and goods purchases, management
of purchasing processes, incoming and outgoing
correspondence records and archive services are included.
Within ICT Section; technical support is sustained for
ConTRact.Net, GrantNet, AccountNet applications that
are used in the budgeting, management, accounting
and reporting processes of programs realized within the
framework of programs financed by the European Union.
ICT also provides technical support regarding the
management of the CFCU website, file sharing system and
other applications for the realization of business processes
on digital platforms.
Moreover, the ICT Section is responsible for licensing,
maintaining and updating network and security products in
order to fulfill the requirements of the ISO 27001 certificate
that our Unit has. In addition to hardware and software
security, the ICT Department also manages the control,
change and maintenance processes of physical security
elements such as door and camera systems of our Unit and
air conditioning system, fire, water-flood alarm systems. ICT
Department provides quality and uninterrupted service by
keeping up with the dynamics of the changing technology
world in order to contribute to the development of CFCU.
Ultimately, HR plays a key role in developing, reinforcing and
changing the culture of the organization.
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KALİTE GÜVENCE VE KONTROL BÖLÜMÜ

QUALITY ASSURANCE AND CONTROL DEPARTMENT (QACD)

K

alite Güvence ve Kontrol bölümü (QACD), ihale/proje
yönetimi belgelerinin kapsamlı ve sistematik bir şekilde
incelemesini sağlamaktan sorumludur. Bu bölümün görevi,
ihale ve proje yönetimi süreçleriyle ilgili tüm adımların
ve belgelerin, geçerli mevzuata ve satın alma kurallarına
uygunluğunun garanti altına alınması ve resmi onayı
bağlamında MFİB faaliyetlerinin kalite kontrolü ve güvencesi
olarak tanımlanabilir.
Kalite Güvence ve Kontrol Bölümü, MFİB Başkanına doğrudan
bağlıdır ve Başkana, ihale ve proje yönetimi süreçleriyle ilgili
dokümantasyonun usul açısından geçerli mevzuat ve ihale
kuralları ile uyumlu olduğunu garanti eder. MFİB Başkanı’ndan
önce yer alan son kontrol mekanizmasıdır. Bu bölüm tarafından
gerçekleştirilen kontroller, MFİB tarafından yapılan işlemlerin
mevzuata ve usule uygunluğunu temin etmektedir. Bunun
yanında, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine
sahip bölüm çalışanları, derin deneyimlerine dayanarak diğer
bölümlerde çalışan personele günlük çalışmalarında rehberlik
ve danışmanlık da sağlamaktadır.
Kalite Güvence ve Kontrol Bölümü personeli, Avrupa
Komisyonu Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama
Rehberi(PRAG) , AB kuralları ve mevzuatı, MFİB çalışma
kültürü, politika ve prosedürleri, denetim bulguları ve bu
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bulgulara verilen cevaplar, AB Türkiye Delegasyonu’nun daha
önce MFİB faaliyetlerine vermiş olduğu yorumlar ve proje
döngüsü yönetimi konularında kapsamlı bir bilgi birikimine
sahiptir. Yeterlilik ve deneyimleri dolayısıyla, doğrudan kendi
sorumluluğundaki alanlarda hizmet verdiği gibi bu kapsamda
bulunmayan alanlarda da diğer bölümlere düzenli olarak
danışmanlık hizmeti vermektedir.
Bölüm, 1 Bölüm Yöneticisi, 4 Kalite Güvence Kontrolörü ve 1
Destek Personeli olmak üzere toplam 6 kişiden oluşmaktadır.
Tüm teknik personel, Birim içerisinde İhale Yöneticisi, Ekip
Lideri ya da Koordinatörlük pozisyonlarında olmak üzere
yaklaşık 12 yıllık bir tecrübeye sahiptir.

“Bir şey yapılmaya değerse, iyi yapılmaya
değerdir.”
Philip Stanhope
Tecrübeli ve yetkin personeliyle kurumun hafızası haline
gelmiş olan Kalite Güvence ve Kontrol Bölümü, gelecekte de
MFİB faaliyetlerinin kalitesini garanti altına almaya devam
edecektir.

Q

uality Assurance and Control Department (QACD) is
responsible for ensuring a thorough and systematic
review of the procurement/project management documents.
QACD’s mission can be described as the quality control and
assurance of CFCU activity in the context of procurement controls and formal approval of all steps and documentation
related to tendering and project management processes to
guarantee the compliance with applicable legislation and
procurement rules.
QACD is directly connected to the CFCU Director and assures
the Director that documentation related to tendering and
project management processes are compliant with applicable
legislation and procurement rules from the procedural point
of view. It is the final step before approval of the CFCU Director.
The controls performed in the QACD ensures the legality
and regularity of the transactions in the CFCU. In addition,
controllers having the skills of critical thinking and problem
solving, provide guidance and consultancy to the other staff
in their daily operations based on their deep experiences.
QACD staff has comprehensive knowledge on Practical Guide
to Contract Procedures for EU External Actions (PRAG), EU

rules and regulations, CFCU’s culture, policies and procedures,
audit findings and replies, EUD’s comments and replies and
project cycle management. Due to their competencies and
experiences, they are acting as an advisor both on the issues
within their responsibility areas and on any other issues.
QACD is composed of six staff, a Head of Department, four
Quality Assurance Controllers and a Support Staff. All QACD
personnel has approximately more than 12 years of jobrelated experience within the CFCU in different positions such
as Contract Manager, Team Leader or Coordinator.

“If a thing’s worth doing, it’s worth doing well.”
Philip Stanhope
With its qualified and experienced staff serving as a living
memory of CFCU, QACD will continue to be the source of
assurance and insight for CFCU in the future.
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SÖZLEŞME
BÖLÜMÜ

CONTRACT DEPARTMENT

S

özleşme Bölümü Birim Başkanlığına doğrudan bağlı
bir Başkan Yardımcılığı ile temsil edilmekte olup;
bünyesinde 6 bölüm bulunmaktadır. Eşleştirme, Hibe, İhale,
İletişim&Raporlama, Proje Yönetimi ve Programlama Destek
bu bölümlerdir.

ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gibi IPA ekosistemi
içerisinde yer alan bütün aktörlerle sürekli işbirliği de yer
almaktadır. Eşleştirme sözleşmelerinin AB Üye Ülkeleri ile
Türkiye’nin kamu kurumları arasında oluşturduğu ilişkinin
doğası gereği, AB üye ülkelerinin çeşitli kamu kurum ve
kuruluşlarının da yukarıda bahsedilen işbirliği alanına dâhil
olduğu söylenebilir.

01

EŞLEŞTIRME
“Bir “kazan-kazan” işbirliği.”

Eşleştirme, AB Üye Ülkelerinin Kamu İdareleri ile Katılım
Öncesi Araç (IPA) ve Avrupa Komşuluk Politikasının (ENP)
yararlanıcı veya ortak ülkeleri arasındaki kurumsal işbirliğine
yönelik bir Avrupa Birliği aracıdır.
Sözleşme Departmanının bir parçası olan Eşleştirme
Bölümü, Eşleştirme Fişlerinin hazırlanması, adaylar arasından
uygun eşleştirme ortaklarının seçilmesi için gerekli sürecin
yürütülmesi, sözleşmenin hazırlanması ve uygulanmasından
sorumludur. Eşleştirme Bölümü’nün görevlerinin çeşitliliği
içerisinde; hem Birimimizde yer alan diğer bölümler ile hem
de AB Başkanlığı, faydalanıcı kurum olan ilgili Bakanlıklar
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Eşleştirme aracı, çok çeşitli alanlardaki uzmanlığın AB üye
ülkeleri ile aday ülkeler arasında kamu penceresinden
paylaşılmasını teşvik amacı güder. Eşleştirme projeleri,
mevcut uygulamaların AB müktesebatıyla farklı açılardan
uyumlu hale getirilmesi gibi somut zorunlu operasyonel
sonuçların elde edilmesini hedeflemektedir. Bu hedefler,
mevzuat alanında gerekli hazırlıkların yapılması, kamu
kurumlarının kapasitesinin geliştirilmesi, projenin hedeflediği
alanda uzun süreli bir işbirliğinin sağlanması şeklinde
örneklendirilebilir. Türkiye, aday ülke statüsüyle yer aldığı IPA
sisteminde eşleştirme projelerinden IPA Öncesi, IPA-I ve IPA- II
dönemlerinde çeşitli derecelerde yararlanmıştır.
Eşleştirme bölümü şu anda 1 Ekip Lideri ve 2 İhale Yöneticisi
olmak üzere toplam 3 kişiden oluşmaktadır. Bunun yanında,
Bölüm Asistanlarının projelere dair kayıtların tutulması ve
arşivlenmesi hususundaki desteğini de belirtmek gerekir.
Eşleştirme Bölümü’nde çalışmak; gelişmiş problem çözme ve
anlaşmazlıkları yönetme kabiliyeti gerektirmektedir. Ayrıca,
çok kültürlü ortamlarda çalışma alışkanlığına sahip olmak da
bölümün gündelik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için kritik
öneme sahiptir.
MFİB’de çalışmak, son tarihlere yetişmeye çalışmak,
anlaşmazlıkları çözüme bağlamak, çeşitli kurumların
ihtiyaçlarını ele almak, bazen de sözleşme tarafları arasında
dengeyi sağlamak gibi oldukça yorucu hususları içerse de,
oldukça profesyonel bir bakış açısı kazandırıyor. Karşılıklı
saygı ve güvenin yerleşmiş olduğu kurumda bahsedilen
yük, bu şekilde hafifletiliyor. Aynı zamanda karşılıklı saygı ve
güvenin varlığı, çalışanlara eşit şekilde davranılan pozitif bir iş
ortamının oluşmasını da sağlıyor.

T

he Contract Department is represented by the Senior
Contract Manager-Acting CFCU Director directly
linked CFCU Director; the department is divided into
6 sections; namely, Twinning, Grant, Procurement,
Communication&Reporting, Project Management and
Programming Support.

01

TWINNING
“Twinning is winning.”

Twinning is a European Union instrument for institutional
cooperation between Public Administrations of EU Member
States and of beneficiary or partner countries of Instrument
for Pre-Accession (IPA) and European Neighborhood Policy
(ENP).
As a part of the Contracts Department, Twinning Section is
responsible from various aspects in the cycle of Twinning and
Twinning Light Contracts including preparation of Twinning
Fiches, conducting the necessary steps for selection of
suitable Twinning partners among candidates, contract
preparation as well as implementation of contracts. In this
diversity of tasks, a continuous cooperation is ongoing with
several actors both within the organizational structure of the
Unit and the others in the IPA ecosystem including Directorate
for EU Affairs; line Ministries as Beneficiary institutions as well
as EU Delegation to Türkiye. Considering the particular role
of the Twinning contracts in establishment of peer-to-peer
relationships between Turkish administrations and those of
EU Member States, public administrations of Member States
can also be included to this sphere of influence.
Twinning instrument promotes exchange of public
sector expertise from EU Member States and Beneficiary
Countries, and projects particularly focus on achieving
concrete mandatory operational results such as alignment
of existing practices with the EU acquis in different aspects:
legislative preparations as well as elaboration of institutional

capacity, establishment of long-term cooperation in the
areas concerned by the projects and many others. As a
result, Turkish administrations benefited from this modality
in different phases of TR-EU cooperation: pre-IPA period,
IPA I Period (2007-2013) and IPA II Period (2014-2020) with
varying degrees.
Currently, the Twinning Team operates with a Team Leader
and two Contract Managers. The efforts of our Section
assistants are also valuable considering our constant
needs for record keeping and archiving of implementation
documents. It is worth noting that keep interest for problem
solving and conflict resolution as well as ability to work in a
multicultural environment are indispensable for carrying out
of day-to-day activities in Twinning Section. These features
are important for working in this Section, but working in this
department also helps to sharpen these skills over time.
Besides that, working at the CFCU means catching up tight
and limited deadlines, settling disputes, addressing the
needs of various institutions, sometimes it means to struggle
with keeping the balance between contracting parties; at
the end of the day, it is sometimes exhausting, but always
professional. Establishing an environment, based on mutual
respect and trust in the workplace, lets the burden be
reduced. Being surrounded by colleagues in mutual respect
allow people a positive work culture in which employees are
the whole way equally treated.
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02

HİBE
“Çeşitlilik içinde bütün, Gayrette ısrarcı”

Hibe Bölümü, belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi veya bir programın
uygulanması amacıyla bir veya daha fazla yararlanıcıya belirli koşulların
karşılanması suretiyle Avrupa Komisyonu tarafından şartlı bağış yolu ile
sağlanan Hibe ve Doğrudan Hibe yönetiminden sorumludur.
Bölümün kısaca görevi, kendi içinde değerlendirme ve izleme
ekipleri şeklinde örgütlenerek farklı programların değerlendirme ve
uygulama aşamasını eş zamanlı olarak yürütmektir.
Hibe Bölümü, projelerin değerlendirme aşamasının tamamlanmasını
ve sözleşme belgelerinin zamanında hazırlanmasını sağlamaktadır.
Bu Bölüm, ayrıca projelerin sorunsuz bir şekilde uygulanması ve
proje hedefleri doğrultusunda proje çıktılarının kontrol edilmesi
açısından kritik bir role sahiptir.
Bu doğrultuda Hibe Bölümünün temel görevleri şu şekilde özetlenebilir:
• Hibe başvuru rehberleri ve eklerinin hazırlanması
• Teklif çağrılarının yayınlanması ve proje başvurularının alınması
• Değerlendirme Komitesi ve Bağımsız Değerlendiricilere eğitim
verilmesi
• Başvuruların sözleşmeye bağlanması
• Hibe Faydalanıcılarına eğitim verilmesi
• İzleme Planlarının hazırlanması
• İzleme Ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi
• Sözleşme değişikliklerinin değerlendirilmesi ve onaylanması
• İlerleme ve Nihai Raporların incelenmesi
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Hibe bölümü, projelerin uygulanması sırasında hibe yararlanıcılarına
özellikle bilgi temelli hizmetler sunar. Uzun yıllara dayanan
deneyimleri sayesinde, Hibe Bölümü çalışanları farklı sektörlerden
paydaşlarla kurulan yakın işbirliği yoluyla başarılı projelerin
yönetimine profesyonel bir şekilde uyum sağlamıştır.
Hibe Bölümü toplam 17 personel ile hizmetlerini yürütmektedir. Çok
sayıda hibe başvurusunun kayıt altına alınması ve arşivleme işleri
göz önünde bulundurulduğunda, Bölüm Asistanlarının çabaları da
takdirle karşılanmaktadır.
İhale Yöneticilerinin tek başına yürüttükleri işlerin yanı sıra grup
çalışması da büyük önem taşır. Güçlü bir iletişim becerisi ve ekip
çalışmalarına yatkınlık böyle bir bölümünde olmanın hem gerekliliği
hem sonucudur. Doğal olarak, çalışanlar arasındaki deneyim
paylaşımı ve yardımlaşma bölümün en önemli güçleri ve değerleri
olarak ortaya çıkmaktadır.
Hibe bölümü çalışanları, dâhil oldukları çok çeşitli projeler sayesinde
özgün deneyimler yaratılmasında ve yararlanıcıları daha iyi bir
gelecek yaratmaları için desteklemekte isteklidir. Bu bölümde
çalışan kişiler, Türkiye’nin sosyal ve kültürel dokusu üzerinde anlamlı
bir etkiye sahip olmaktan gurur duymaktadır.

“Devler gibi eser vermek için karıncalar gibi
çalışmak gerek.”
Necip Fazıl Kısakürek

02

GRANT
“United in Diversity, Persistent in Diligence”

Grant Section is responsible for the management of Grants and Direct
Grants which are the financial contributions made by the European
Commission by way of donation to one or more beneficiaries for the
purpose of carrying out an action or implementing a programme.
The very brief and summarized mission of the section is conducting
evaluation and implementation of different programs concurrently
with the evaluation and monitoring teams.
Grant Section’s purpose is to ensure completion of the evaluation
stage and preparation of the contract documents in a timely manner
within deadlines. Department also has critical role for smooth
implementation of the projects and controlling the project results in
line with the project objectives.
From this point of view, main tasks of the Grant Section are
summarized as follows:
• Preparation of guidelines for grant application and its annexes
• Publishing the Call for Proposals and receiving project applications
• Providing trainings for Evaluation Committee and Independent
Assessors
• Contracting of awarded projects
• Providing trainings for Grant Beneficiaries
• Preparing Monitoring Plans
• Conducting Monitoring Visits
• Reviewing and approving contract changes
• Reviewing of Progress and Final Reports

The Grant section delivers exclusively knowledge-based services to
the grant beneficiaries during the implementation of the projects.
Thanks to many years of experience, the staff is very well integrated
in management of successful projects through the close cooperation
established with various stakeholders from different sectors.
Currently, the Grant section carries out its services with a total of 15
staff. The efforts of assistants are also laudable bearing in mind the
record keeping of a vast number of grant applications and archiving
issues.
In addition to the works carried out under the responsibility of a
single person, group work has utmost importance for a contract
Manager. Being involved within such a department necessitates and
also brings a strong communication skill and a team working ability.
Hence, experience sharing and cooperation between individuals are
the significant power and value of the department.
The Grant section is passionate about creating exceptional
experiences with diverse projects and to support beneficiaries in
creating a brighter future. People working in this department are
proud to have a meaningful impact on social and cultural fabric of
Türkiye.

“To create like giants, you have to
work like ants.”
Necip Fazıl Kısakürek
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İHALE

İ

54

hale Bölümü, AB tarafından finanse edilen programların
hizmet, tedarik ve yapım işlerine ilişkin ihale ve sözleşme
imzası süreçlerinden sorumlu bölümdür. Programlama
Destek Bölümü’nden ilk ihale dokümanlarının alınmasını
takiben, ön ihale ve ihale duyurularını, ihale dosyalarını ön
onay için hazırlamak, ihalelere ilişkin sorular ve açıklamaları
işlemek, ihale değerlendirmelerini gerçekleştirmek ve daha
sonra değerlendirme raporlarını, sözleşmeleri ve ihale
sonuç ilanlarını AB ihale kurallarına göre hazırlamak İhale
Bölümü’nün görevlerindendir.

Bölümde çalışmak için gerekli özellikler olduğu aşikârdır.
Ayrıca İhale Bölümü personeli, ihalelerin zaman kısıtlamaları
ve katı zaman çizelgeleri nedeniyle fazla mesai yapmaya da
alışkındır. Bunun yanında, İhale Bölümü’nün faaliyet alanı
Programlama Destek Bölümü ile Proje Yönetimi Bölümü
arasında yer alır. Personelin işbirliğine ve takım çalışmasına
açık olma hususu, hem Birim içindeki görev dağılımı, hem
de faydalanıcılar ile yakın bir iş ilişkisi kurma gereksinimi göz
önüne alındığında İhale Bölümü personeli için bir gerekliliktir.

İhale Bölümü, 1 Koordinatör, 1 Ekip Lideri, 5 İhale Yöneticisi
ve 1 Destek Personeli olmak üzere toplam 8 personelden
oluşmaktadır.

“Bu bir zaman meselesi; yeni başlangıçlar için
program sonlarının tadını çıkarın.”

İhale Bölümü personeli tarafından yürütülen görevler göz
önüne alındığında, planlama, zaman yönetimi, risk yönetimi
ve yeniden planlama, iletişim ve proje yönetimi becerilerinin

İhale Bölümü, MFİB’nin faaliyetlerindeki kritik rolünü
sürdürmeye devam edecektir.

03

PROCUREMENT

T

he Procurement Section is responsible for tendering
and contracting of service, supply and works tenders
of EU funded programs. Following the receipt of the initial
tender documents from the Programming Support Section,
preparing the prior information and contract notices
and tender dossiers for the ex-ante approval, processing
the clarifications, realizing the tender evaluations and
subsequently preparing evaluation reports, the contracts
and award notices according to the EU procurement rules are
among the roles of the Procurement Section.
Procurement Department has 8 personnel in total, namely
1 Coordinator, 1 Team Leader, 5 Contract Managers and 1
Support Staff.
Considering the tasks carried out by the Procurement Section
staff, planning, time management, risk management and replanning, communication and project management skills are

probably the most important aspects of working in the Section.
The section’s staff is also used to work overtime due to the
time constraints and strict deadlines. Moreover, Procurement
Department’s activity stands between Programming Support
and Project Management Section’s missions. Being open to
cooperation and teamwork is also a part of the job where
close collaboration with the colleagues within the section,
with other sections and the Beneficiary staff is a necessity for
Procurement Department to function properly.

“It’s a matter of time; you will enjoy deadlines for
fresh starts.”
Procurement Section will continue to play its crucial role in
CFCU’s contracting process.
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olarak özetlenebilir. Bu görevlerini gerçekleştirirken, İletişim ve
Raporlama Bölümü, Birimimizin kullandığı sunum şablonları,
imza blokları, logolar, dijital medya araçları gibi şablonların
kurumsal kimliğe uygun şekilde yeniden düzenlenmesi ve
geliştirilmesi gibi faaliyetleriyle Birimin imajını kurumsal bir
bakış açısı ve strateji ile güçlendirmeye, dijital ve yazılı araçlar
kullanarak etkileşimleri artırmaya odaklanmaktadır.

04

İLETİŞİM VE
RAPORLAMA

İ

letişim ve Raporlama Bölümü, MFİB’nin dijital çağda daha
dışa dönük bir kamu kurumu olarak gitmek istediği yönün
bir ifadesi olarak 2021 yılında kurulmuştur. Birimimizin
kurumsal bilinirliğinin yürütülen faaliyetlerle birlikte
değerlendirildiğinde olması gereken düzeyde olmadığının
bilincinde olarak, Birimimizin faaliyetlerinden maksimum
faydayı sağlamak için sağlıklı iletişim kanallarının ve
farkındalığın artmasının gerekli olduğu inancıyla kurulan
İletişim ve Raporlama Bölümü, bu hedefe ulaşma amacıyla
çalışmalarını sürdürüyor.

“İletişim, üzerinde çalışanlar için çalışır.”
John Powell
Avrupa Birliği projelerinde Sözleşme Makamı olarak görev
alan MFİB, ülke içinde ve dışında yer alan paydaşlarıyla
birlikte çok taraflı bir ortamda çalışmaktadır. Bu husus göz
önüne alındığında, İletişim ve Raporlama Bölümü’nün temel
amaçlarının, diğer aktör ve paydaşlarla olan iletişimi sürdürme
ve güçlendirme, Birimimizin faaliyetlerini görünürlüğünü
ve bilinirliğini artıracak şekilde yönetme ve Birim içi
iletişimi güçlü tutarak Birimin iletişime yönelik kurumsal
farkındalığının artırılması yönünde faaliyetlerde bulunma
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İletişim ve Raporlama Bölümü ayrıca, MFİB’nin görünürlüğünü
olabileceği en üst düzeye çıkarma amacıyla, sosyal medya,
web sitesi ve basın aracılığıyla paylaşılmak üzere yukarıda
bahsedilen kurumsal şablonları kullanarak dijital ve yazılı
materyaller üretmektedir. Bunun yanında İletişim ve
Raporlama Bölümü, Birimimize dair ilk izlenimlerin önemli
bir kısmının Birimin web sitesi aracılığıyla oluştuğu bilinciyle,
web sitesini görsel anlamda geliştirmek ve işlevsel bir
halde getirmek için faaliyetlerini sürdürmektedir. İletişim ve
Raporlama Bölümünün faaliyetleri sadece dış aktörlerle sınırlı
değildir, bölüm aynı zamanda çalışanlar arasındaki iletişimin
güçlendirilmesi amacıyla kurum içi iletişim alanında da
çalışmalarda bulunmaktadır.
Birimin bilinirliğini ve iletişimini geliştirmeye yönelik
çalışmaların yanında, İletişim ve Raporlama Bölümü; Birim
kültürünü ve hassasiyetlerini bilen dinamik ekibiyle, MFİB’nin
yaratmış olduğu kurumsal imajı geliştirme ve Birimimizin
temsil ettiği değerleri koruma amacıyla yürüttüğü
faaliyetlerini yenilikçi, etkin ve görünür bir şekilde ifade etmek
amacıyla faaliyet göstermektedir.
Bunun yanında, İletişim ve Raporlama Bölümü, Sözleşme
Bölümü’nün yıllık ve aylık olarak ilgili makamlara yaptığı
raporlamalarla ilgili olarak kendisine verilen görevleri de
eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir.
Etkili iletişimin Birimimizin faaliyetlerine katacağı değerin
ve iletişim faaliyetlerinin öneminin bilincinde olarak; İletişim
ve Raporlama Bölümü, gelecekte de iletişim faaliyetlerinde
sürdürülebilirliğ sağlamak ve MFİB’nin görünürlüğünü,
bilinirliğini ve kurumsal kimliğini geliştirmek için faaliyetlerini
sürdürecektir.

communication. While performing these duties, the focuses
on reinforcing the corporate identity with an institutional
perspective and strategy by creating and overhauling
templates such as presentations, signature blocks, logos,
digital media templates and increasing interactions by the
use of digital and written tools.

04

COMMUNICATION
AND REPORTING

T

he Communication and Reporting Section, which was
established in 2021, is a part of our Unit as an expression
of the direction CFCU wants to go as a more engaged
public Institution in the digital age. Aware of the fact that
our corporate recognition was not at a level as it should
be compared to the activities our Unit performed, the
Communication and Reporting Section was established;
anticipating that healthy communication channels and high
awareness are essential in order to obtain the maximum
possible benefit from the activities of our Unit.

“Communication works for those who work at it.”
John Powell
As being the Contracting Authority in the EU Projects, CFCU
works in a multilateral environment with various stakeholders
from within and outside the country. Therefore, the main
purpose of the Communication and Reporting Section
becomes to ensure and enhance the communication with
the other institutions and stakeholders; manage activities
in order to increase the visibility and recognition of our Unit
and enables the sustainability of these activities and raise
the corporate awareness by making sure of strong internal

Moreover, within the scope of maximizing the visibility of
CFCU, digital and written materials are produced in line with
these corporate templates in order to be shared through
social media, website and the press. The Section also keeps
the Unit’s web site more appealing and functional for its
visitors and regular users, having the perspective that most
people get their first impression of our Unit from the website. Since the task of the Communication and Reporting
Section is not limited to external actors, focus is also given to
the internal communication at the Unit. Communication and
Reporting Section aims to strengthen the ties between the
human resources of our Unit.
While making these efforts to improve the recognition
and communication; the Department also recognizes the
importance of CFCU’s corporate image in order to protect the
values expressed by our Unit and aims to express this image
in a more innovative, active and visible way with a dynamic
team that is familiar with the Unit culture and knows CFCU
and its dynamics, sensitivities.
In addition, the Communication and Reporting Section
successfully carries out its duties also related to the reporting.
Aware of effective communication’s importance and value
it brings to the Our Unit’s activities, Communication and
Reporting Section will continue to ensure sustainability
in communication activities and enhance CFCU’s visibility,
recognition and corporate image in the future.
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05

PROJE YÖNETİMİ

“Her proje; öğrenmek, sorunları ve zorlukları çözmek,
keşfetmek ve yeniden keşfetmek için bir fırsattır.”
“Operasyonlar ışıkları açık tutar, strateji tünelin
sonunda ışığı sağlar, ancak proje yönetimi
organizasyonu ileriye taşıyan tren motorudur.”

P

roje Yönetimi Bölümü, sözleşmelerin uygulanması
sırasında Sözleşme Makamı’nı temsil eder ve hizmet,
tedarik ve yapım işi sözleşmelerinin sözleşme koşullarına
uygun olarak sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.
Diğer bir deyişle, Proje Yönetimi Bölümü, proje faaliyetlerinin
ilerleyişinin, sözleşme koşullarına ve proje zaman çizelgesine
göre uygunluğunu kontrol eder.
Bu Bölüm, sözleşmelerin uygulanmasına ek olarak aşağıdaki
görevlerden de sorumludur:
• İzleme planlarının hazırlanması
• İzleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi
• Yüklenici ile Yararlanıcı Kurum arasındaki koordinasyonun
sağlanması
• Paydaşlara danışmanlık verilmesi
• Denetimler için gerekli belgelerin hazırlanmasını ve
denetim bulgularının yanıtlanmasını sağlar.
Bu bölümdeki Sözleşme Yöneticisi, sorumluluğu altındaki
sözleşmeyi idari açıdan yönetir ve projelerin sorunsuz
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yürütülmesini sağlar. Yenilikçilik, zaman yönetimi, karar verme,
problem çözme ve güçlü iletişim becerileri gibi yönetsel
becerilerin birleşimi ile bölüm çalışanları, yükleniciler ve proje
sahipleri ile işbirliği içinde projelerin sorunsuz bir şekilde
uygulanmasını sağlar. Bu bölümde çalışmak zamanla kişilerin
iletişim becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.
Ayrıca sözleşme yönetimi faaliyetleri sırasında toplantılar,
ziyaretler, etkinlikler gibi birçok izleme aracı bulunmakta
olup, bölüm çalışanları bu toplantıları yönetir ve taraflar
arasında sorunsuz iletişim sağlar. Projenin büyüklüğünden
bağımsız olarak, çeşitli organizasyonlarda farklı seviyelerdeki
insanlarla iletişim kurabilirler – tüm taraflar projeyi hedefler
doğrultusunda tamamlamak için ortak bir tema ile çalışır.
IPA programları kapsamındaki proje ortamı, doğası
gereği projenin başarısını etkileyen iç ve dış faktörlerden
oluşmaktadır. Bir projeyi proaktif bir şekilde yönetmek,
projenin içinde bulunduğu ortamı anlamayı gerektirir. Bu
nedenle, Proje Yönetimi bölümü dinamik bir ortama sahiptir
ve bu bölümün bir parçası olmak, projenin zaman çizelgesini
yakalamak için hızlı, yanıtlayıcı ve sonuç odaklı olmayı
gerektirir.
Sözleşme yöneticileri, aynı anda farklı sözleşme türleri de dâhil
olmak üzere birçok projeyi yönetebilmektedir. Çok fazla proje
üzerinde çalışmak çoğu zaman zorlayıcıdır, ancak Birimin
işbirliğine açık ortamında çalışmak sözleşme yöneticilerinin
motivasyonunu artırmaktadır. Proje Yönetimi Bölümü, farklı
sektörlerden, farklı odak ve konusu olan projeler ile bir bütün
olarak personelinin bilgisini zenginleştiren iyi bir öğrenme
platformu sunmaktadır.

05

PROJECT MANAGEMENT
“Every project is an opportunity to learn, to figure out
problems and challenges, to invent and reinvent”
“Operations keeps the lights on, strategy provides a light
at the end of the tunnel, but project management is the
train engine that moves the organization forward.”

T

he Project Management Section represents the
Contracting Authority during the implementation of the
contracts and ensures the sound execution of the service,
supply and work contracts in accordance with the contract
conditions. In other words, Project Management Section
verifies the progress of the project activities in comparison
with contract obligations and the project time schedule.
The Section is also responsible for the following tasks in
addition to implementation of contracts:
• Preparing Monitoring Plans
• Conducting Monitoring Visits
• Ensuring the coordination between the Contractor and the
Beneficiary Institution
• Provides consultation to the stakeholders
• Ensures preparation of the necessary documents for the
audits and the replies for the audit findings
The Contract Manager under the Project Management
Section manages the contract under his/her responsibility
in terms of administrative aspects and make sure projects
stay on track. With the combination of managerial skills

such as proactivity, time management, decision-making,
problem-solving and powerful communication skills, staff
in the section ensures smooth implementation of projects
in cooperation with the contractors and the owner of the
projects. Working in such an environment improves the
communication skills over time. Moreover, there are many
monitoring tools during contract management activities
such as meetings, visits, events, etc., the Project Management
staff has ability to lead these meetings and provides the
smooth communication between the parties. Regardless of
the size of project, they are able to communicate with people
of different levels within the various organisations – all with
one common theme to complete the project as close to the
brief as possible.
Due to its nature, the project environment under the IPA
programmes is made up of internal and external factors that
influence the success of the project. Proactively managing
a project involves understanding the environment in which
the project must function. So, this Section has a dynamic
environment and being a part of the Project Management
means to be quick, responsive and result oriented to keep up
the project schedule.
The Contract Managers have to manage several projects
including different types of contracts at the same time.
Working on more projects might be most of the time
challenging but working in a collaborative environment
stimulates motivation. Project Management provides a good
learning platform with each project’s different focus and
topic even from various sectors but which as a whole enrich
the personnel knowledge.
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06

PROGRAMLAMA DESTEK
“Bir gram önlem, bir kilo tedaviye bedeldir.”
Benjamin Franklin

Programlama Destek Bölümü, Birimimizin yirmi yıl süresince
Sözleşme Makamı olarak edindiği deneyimi ve uzmanlığı,
program ve proje tasarımlarına aktarmak için hazırlık ve planlama
faaliyetlerinde görev almaktadır. Diğer bir deyişle, Programlama
Destek Bölümü, projelerin ilerleyen safhalarında oluşması olası
sorunları önleyici bir göreve sahiptir.
Programlama Destek Bölümü 2021 yılında kurulmuştur
ve Finansman Anlaşmalarının ilk iki yılında yer alan IPA III
kapsamındaki programlama faaliyetlerinde aktif olarak yer
almaktadır. Ayrıca bölüm, IPA II döneminin son yılına ilişkin
uygulama belgelerini de hazırlamıştır.
Programlama Destek Bölümü yeni kurulmasına rağmen,
katkılarıyla yeni IPA döneminin gerekliliklerine hızlı bir şekilde
yanıt vermeye devam etmektedir.
Programlama Destek Bölümü, tüm sektörlerde yer alan paydaşları
ile çalışan deneyimli ve çalışkan kadrosu ile fonksiyonel bir
birim olarak hareket etmektedir. Bölüm, diğer paydaşlarla yakın
işbirliği içinde; esas olarak projenin uygulanması için ihtiyaç
duyulacak fizibilite çalışmalarından, pazar araştırmalarından ve
teknik dokümanların hazırlanmasından sorumludur.
2021-2027 dönemini kapsayan IPA III, önceki dönemlerle
kıyaslandığında programlama sürecine bazı değişiklikler
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getirmektedir. IPA III kapsamında Avrupa Birliği, politika odaklı
bir yaklaşımı benimsemiştir. Aday ülkeler tarafından önerilen
projeler üç temel ölçütle değerlendirilecektir:
a. Eylemlerin ilgililiği,
b. Eylemlerin olgunluğu,
c. Faydalanıcıların ilerlemeleri
Eylemler ilk aşamada, politik uygunluğa göre seçilecek ve bu
aşamada onaylananlar, aksiyon dokümanına dönüştürülecektir.
Sonraki aşama eylemlerin teknik olgunluğuna odaklanacaktır.
Yalnızca teknik açıdan olgun bulunan eylemler dikkate alınacaktır.
Programlama Destek Bölümü, eylemin teknik olgunluğunu
sağlamak için Faydalanıcıları destekleyerek ikinci aşamada
kritik bir rol oynamaktadır. Destekleyici uygulama dokümanları
(maliyet-fayda analizi, ihale şartnamelerinin hazırlanması / Görev
Tanımı vb.) tamamlandığında, bir eylem yeterince olgun olarak
değerlendirilecektir.
Programlama Destek Bölümü, planlama faaliyetlerinin
zamanında ve istenen seviyede hazırlanmasını temin etmeyi
amaçlamaktadır. Bunun yanında Programlama ve Destek
Bölümü, iç ve dış paydaşlara kaliteli ve güvenilir hizmet
sunan programlamada da değerli ve yetkin bir otorite olmayı
hedeflemektedir.

06

PROGRAMMING SUPPORT
“An ounce of prevention is worth a pound of cure.”
Benjamin Franklin
Programming Support Section is responsible for ensuring the
upfront programming and planning activities starting from
the initiation of a project idea in order to capitalize its reserve
of accumulated experience and expertise as the Contracting
Authority to the programmes and project designs. In other
words, Programming Support Section acts as a prevention
measure for possible problems in Our Unit’s projects.
This Section has established in 2021 and will actively take part
for the programming activities under IPA III in its first two years
of Financing Agreements. Considering the short duration from
its establishment, Programming Support Section provides a
rapid response to the new IPA period with valuable contribution.
Programming Support Section also acts as a functional unit
with its experienced and diligent staff, working with various
stakeholders in all sectors. The Section, in close cooperation
with the other stakeholders; will be mainly responsible for
preparation of the feasibility studies, market researches and
the technical documents that are going to be needed for the
implementation of the project.
IPA III, which covers the period of 2021-2027, has come with
some changes on programming process. Under IPA III, the EU
has embraced a policy-driven approach.

The projects proposed by the candidate countries are going to
be assessed in terms of three key criteria:
a. Relevance of requested IPA interventions,
b. Maturity of the proposals,
c. Progress of the beneficiaries on their enlargement agenda.
The first selection of actions is going to be conducted based
on their policy relevance. The actions receiving approval at
this stage will be developed and transformed as a fully-fledged
action document. Second selection will then focus on technical
maturity. Only actions that are sufficiently mature in a technical
manner are going to be considered ready for the third criteria.
The Section has a critical role in the second selection criteria
by supporting the Beneficiaries to assure that the action is
technically mature. An action is going to be considered as
sufficiently mature when most preparatory activities (costbenefit analysis, drafting of tender specifications / Terms of
Reference etc.) have been finalized.
Programming Support Section’s purpose is ensuring the
completion of the planning activities and preparation of the
implementation documents in a timely manner. The Section
also aims to become a valued and competent authority in the
programming that provides qualified and credible service to the
internal and external stakeholders.
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STRATEJİ VE PLANLAMA BÖLÜMÜ
STRATEGY AND PLANNING DEPARTMENT
“ Zoru, henüz kolayken tasarla; büyüğü, henüz
küçükken yap.”

Sun Tzu

Strateji ve Planlama Bölümü’nün amacı, MFİB’nin gelecekteki
yönünü belirlemesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için
Strateji ve Planlama Bölümü, kamu proje yönetimi alanına
ilişkin ulusal ve uluslararası politikaları analiz eder ve MFİB
için mevcut potansiyel kamu değerini ve buna ilişkin
fırsatları inceler. Strateji ve Planlama Bölümü ayrıca, Kamu
Proje Yönetimi alanındaki gelişmeleri ve dünya çapındaki
benzer kamu proje yönetimi kuruluşlarındaki gelişmeleri
sürekli olarak gözlemler ve yeniden yapılanma veya kapasite
geliştirme yoluyla yeni girişimlerde bulunmaya yönelik
değerlendirmelerde bulunur.
Strateji ve Planlama Bölümü, Uluslararası İlişkiler, Matematik,
Bilgi Teknolojileri, Mühendislik ve Hukuk gibi farklı geçmişlere
sahip üyelerden oluşan çevik bir ekip olarak faaliyet
göstermektedir. Strateji ve Planlama Bölümü personeli aynı
zamanda proje yönetimi alanında eğitimlidir ve bu konuda
deneyime de sahiptir.
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MFİB’nin bir parçası olmak, aynı zamanda mükemmelliğe
ulaşmak hedefli bir mücadeleyi sahiplenmek anlamına
gelir. Bu mücadelenin bir yansıması da Strateji ve Planlama
Bölümü’nün ilk ve en büyük girişimlerinden biri olan MFİB’nin
Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin son 2 yılda
küresel olarak yaşanan çalkantılı zamanlarda uygulanması
olmuştur. Bu uluslararası projenin amacı, MFİB tarafından
uygulanan fonların ve projelerin etkin ve verimli kullanımına
ve yönetimine katkıda bulunmaktır.
Strateji ve Planlama Bölümü ayrıca, MFİB’nin stratejik
hedeflerinin uyumunu sağlamak için Birim faaliyetinin
genel planlaması, koordinasyonu ve entegrasyonu ile
ilgilenmektedir. Benzer şekilde, stratejik yönetim, kurumsal
risk yönetimi, iş geliştirme faaliyetlerini MFİB’nin diğer
bölümleri ile işbirliği içinde sürdürmek ve güçlendirmek
amacıyla çalışmaktadır.
Strateji ve Planlama Bölümü, MFİB tarafından yaratılan
kamusal faydayı artırma göreviyle proje yönetimi
faaliyetlerinin
yapılandırılması
ve
koordinasyonunu
sağlayarak, Birimin kamu proje yönetimi ortamındaki saygın
konumunu güçlendirmeye devam edecektir.

“Plan for what is difficult while it is easy, do
what is great while it is small.”

Sun Tzu

Strategy and Planning Department’s purpose is to help
determine the future direction of the CFCU. For accomplishing
this objective, Strategy and Planning Department analyzes
the national and international policies regarding the public
project management field and examines the potential public
value and opportunities available for the CFCU. Strategy
and Planning Department also continuously observe the
up-to-date developments in Public Project Management
field as well as the developments at similar public project
management organizations worldwide and evaluate
whether to enter new undertakings through reorganization
or capacity building.
Strategy and Planning Department works as an agile
team consisted of members of diverse backgrounds such
as International Relations, Mathematics, Information
Technologies, Engineering, and Law. The Department
personnel is also trained and experienced in project
management field.

Being a part of the CFCU is a challenge in perfection. The
first and one of the greatest endeavors of the Strategy and
Planning Department, which is a reflection of this challenge,
is implementing the Strengthening the Institutional
Capacity of the CFCU Project through turbulent times
globally experienced during the last 2 years. The purpose
of this international project is to contribute to the effective
and efficient utilization and management of the funds and
projects implemented by the CFCU.
In order to ensure the alignment of CFCU’s strategic goals, the
Department also engages in overall planning, coordination
and integration of the CFCU activities. Strategy and Planning
Department has put efforts on keeping and strengthening
the strategic management, institutional risk management,
business development in a collaborative manner with other
departments of the CFCU.
With its stated mission of increasing the public value created
by the CFCU through the configuration and coordination
of its project management activities, Strategy and Planning
Department will continue to strengthen CFCU’s future in
public project management environment.
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Karadeniz Havzasında
Sınır Ötesi İşbirliği
Programı
ENPI Black Sea
Basin Joint Operational
Programme (2007-2013)

1
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Karadeniz Havzası Programı (2007-2013),
Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı Sınır Ötesi
İşbirliği: Strateji Belgesi 2007-2013 çerçevesinde
oluşturulan üç deniz havzası programından
biridir.

Black Sea Basin Programme (2007-2013) was one
of three maritime basin programmes established in
the framework of the European Neighbourhood and
Partnership Instrument Cross-Border Cooperation:
Strategy Paper 2007-2013.

Bu Program, Karadeniz Havzasında 8 ülkenin
katılımıyla uygulandı: Türkiye, Bulgaristan,
Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya,
Ukrayna ve Yunanistan. Türkiye’de Karadeniz kıyı
şeridi ve havzası üzerinde bulunan İstanbul dahil
25 şehir program alanına dahil edildi. Karadeniz
Havzası’nda yer alan bölgelerin daha güçlü ve
sürdürülebilir bir şekilde ekonomik ve sosyal
kalkınmasını sağlamayı amaçlayan program,
diğer ülkelerden ortaklara sahip olan ve sınır
ötesi bir etkiye sahip projeleri finanse etmek için
bir çerçeve anlaşma olarak tasarlanmıştı.

This programme was implemented with the
participation of 8 countries within the Black Sea Basin;
Türkiye, Bulgaria, Armenia, Georgia, Moldova, Romania,
Ukraine, and Greece. 25 cities in Türkiye standing
through the Black Sea coastline and its basin, including
İstanbul, were included in the programme area. The
programme, which aimed to provide a stronger and
more sustainable economic and social development
of the regions of the Black Sea Basin, was a framework
to finance the projects that meet the criteria of being
implemented in cooperation with partners from other
countries and having a cross border impact.

Programın amacı ise, 3 farklı yöntemle daha
güçlü bölgesel ortaklıklar ve işbirliği sağlamaktı:

The purpose of the programme was to achieve stronger
regional partnerships and cooperation through:

i.

Karadeniz Havzası bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmayı

i.

Promoting economic and social development in the
Black Sea Basin areas,

ii.

Working together to address common challenges, and

iii.

Promoting local, people-to-people cooperation.

teşvik etmek,
ii.

Ortak zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmak ve

iii.

Yerel, insandan insana işbirliğini teşvik etmek.

Türkiye’nin IPA fonlarıyla katıldığı Program, Türkiye’deki
Program Otoritesi tarafından yönetilmiştir. MFİB, Türk Mali
Lider Yararlanıcılar’ ın Sözleşme Makamı olarak, sözleşme
idaresinden, genel proje denetiminden, raporların
değelendirilmesinden, raporların nihai onayından ve
proje faaliyetlerinin ödemeleri de dahil olmak üzere mali
yönetimden sorumluydu.

The programme, in which Türkiye participated with IPA
funds, was managed by the Operating Structure in Türkiye.
The CFCU, as the Contracting Authority of the “Turkish
Financial Lead Beneficiaries”, was responsible for contracting
administration, overall project supervision, review and final
approval of the reports, as well as financial management
including payments of project activities.

MFİB tarafından yönetilen diğer programlardan farklı olarak,
program aynı anda yürütülen 5 Finansman Anlaşması
kapsamında uygulanmıştır. Türkiye’de toplam 6.158.164.41
Avro’luk AB katkısıyla 38 proje hayata geçirilmiştir.

Different from other programmes managed by the CFCU,
this programme was implemented under 5 Financing
Agreements running simultaneously. A total of 38 projects
were implemented in Türkiye with an EU contribution of
6.158.164,41 Euros.

Programın hibe yararlanıcıları, bölgesel ve yerel yönetimlerden
STK’lara, temsilci dernek ve kuruluşlardan üniversitelere
veya araştırma enstitülerine, kültür enstitülerine ve kamu
kurumlarına kadar çeşitlilik göstermektedir. Programın
amaçlarına ilişkin projeler kapsamında ele alınan konular:

The grant beneficiaries of the programme varied from
regional and local authorities to NGOs, from representative
associations and organizations to universities or research
institutes, cultural institutes, and public agencies. Following
topics were covered by the implemented projects serving
the objectives of the programme:

•

Karadeniz Havzasında depremlerin neden olduğu doğal
afetlerin önlenmesine katkıda bulunmak,

•

Karadeniz Havzası’ndaki farklı bölgelerin kültürel
değerlerinin daha iyi paylaşılması için Gençlik Kulüpleri/
Merkezleri arasındaki ilişkileri geliştirmek ve AB’nin
temel değerleri konusunda gençlerin eğitimini artırmak
için ortak bir izleme ve müdahale konsepti geliştirmek,

•

Bütüncül ve eksiksiz bir yangın söndürme sistemi ile yeni
teknolojileri kullanan doğal alanları korumak için yangın
söndürme alanında araştırma ve yeniliği teşvik etmek,

•

Ortak ülkeler arasında sınır ötesi bir turizm rotası
oluşturmak.

•

Contributing to the prevention of natural disasters
generated by earthquakes in the Black Sea Basin,

•

Developing a joint monitoring and intervention concept
to enhance relations among Youth Clubs/Centres for
better sharing of cultural values of different regions in
the Black Sea Basin and to increase youth education on
the core values of the EU,

•

Promoting research and innovation in the field of fire
suppression to protect natural areas by utilizing new
technologies by developing a holistic and complete fire
suppression and system,

•

Establishing a cross-border tourism trail in and between
Partner states.
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Türkiye’nin Doğu Sınır
Bölgelerindeki Mayınların
Temizlenmesi (Aşama I)

Clearance of Landmines in
the Eastern Border Regions
of Türkiye (Phase I)

Socioeconomic
Türkiye’nin Doğu Sınırındaki
Development Through
Mayınların Temizlenmesi ve
Sınır Denetim Kapasitesini Demining and Increasing the
Border Surveillance Capacity
Artırarak Sosyo-Ekonomik
Gelişimin Sağlanması Projesi at Eastern Borders of Türkiye
(Phase II)
(Aşama II)

2

3 Aralık 1997 tarihinde imzalanmış olan Ottawa
Antlaşması gereğince, Türkiye’nin dahil tüm taraf
ülkelerin topraklarında bulunan kara mayınlarını
temizlemesi ve uluslararası standartlara göre imha
etmesi gerekmektedir. Türkiye’nin doğu bölgesi
sınırında yer alan ve 1990’lı yılların başlarında sınır
güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan
mayınlı sahaların, iki aşamalı olarak uygulanan
proje kapsamında Milli Mayın Faaliyet Merkezi
(MAFAM), Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
ve UNDP işbirliğiyle temizlenmesi amaçlanmıştır.
Projenin genel hedefi, mayın temizleme ve daha
güvenli sınırların oluşturulmasına ilşkin diğer
faaliyetler aracılığıyla Türkiye’nin doğusunda sosyal
ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır. Projenin
özel hedefi ise; sınır bölgelerini mayınlardan
arındırmak ve teknolojiyle desteklenen modern bir
sınır denetim sistemi için etkin insani sınır denetim
araçları sağlamak suretiyle AB’nin Entegre Sınır
Yönetimi (ESY) politika ve stratejileri doğrultusunda
Türkiye’nin doğu sınırlarındaki yasadışı göçün ve
sınırda yaşanan her türden suçun engellenmesidir.
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In line with the Ottawa Treaty signed on the 3rd
of December 1997, all signatory states -including
Türkiye- need to demine their territories and
exterminate all the landmines per international
standards. In the scope of the project implemented
as 2 phases in cooperation with the Turkish Mine
Action Center, Ministry of National Defense,
Ministry of Interior, and UNDP, the mined fields,
which are located on the Eastern border of Türkiye
and created for the purpose of ensuring border
security in the early 1990s, aimed to be cleared.
The overall objective of the project is to contribute
to social and economic development through
demining and creating more secure borders
in Eastern Türkiye. The specific objective of the
project is to contribute to the prevention of illegal
migration and all types of cross-border crimes at
Türkiye’s Eastern borders in line with EU’s Integrated
Border Management (IBM) policies and strategies

Proje, uluslararası ve ulusal standartlar doğrultusunda kalite
güvence/kontrol ve temizlik sonrası sertifikalandırma dahil
olmak üzere mayın temizleme faaliyetlerini ve kamu ve
askeri yetkililere eğitimlerin verilmesi de dahil olmak üzere
sınır yönetiminde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
maksadıyla Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi (ESY) Sistemine
dair risk analiz sisteminin geliştirilmesi ile MAFAM’ın mevzuat
çerçevesinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetleri barındırmıştır.
26.400.000,00 Auro bütçeyle Mayıs 2015 ve Aralık 2017
tarihleri arasında uygulanan birinci aşamada doğu
sınırımızda yer alan Iğdır bölgesinde yaklaşık 3,3 milyon
metre karelik bir alan mayından temizlenmiş ve toplamda
25.658 mayın imha edilmiştir. 13.476.697,50 Euro bütçeyle
Aralık 2015 ve Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen
ikinci aşamada ise Ağrı bölgesinde yaklaşık 1,3 milyon
metre karelik alanda 19.949 mayının imha edilmesiyle
proje başarıyla sonuçlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen
temizlik operasyonlarında elle mayın arama, mayın arama
köpekleri ve mekanik mayın arama araçları kullanılmıştır.
Projede çalışan elle mayın arayan ekibin büyük bir kısmı,
bölge halkından eğitilip sertifikalandırılarak işe alınmış olan
bireylerden oluşmuştur.

by de-mining the border areas and providing effective and
humanitarian border surveillance tools for a technologically
supported modern border surveillance system.
With a total budget of 26.400.000,00 Euros, The 1st phase
of this project was implemented between May 2015 and
December 2017, approximately 3,3 million square meter
area was cleared from the mines and 25.658 mines were
destroyed in the eastern border – Iğdır region. The project
reached its objectives with the completion of the 2nd phase
implemented between December 2015 and December 2019,
which had a budget of 13.476.697,50 Euros. Approximately
1,3 million square meters of the area was demined and
19.949 mines were destroyed in the Ağrı region. Demining
activities of the project include manual demining, mine
detecting dogs, and mechanical demining methods in
its inventory. The team of manual deminers was mostly
composed of local citizens which were educated and certified
during the project.
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Temel Eğitimde
Demokrasi Kültürünün
Güçlendirilmesi
Strengthening
Democratic Culture in
Basic Education

3
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Şu anda uygulanmakta olan, 4.000.000,00 Avro
bütçeye sahip bu projenin genel amacı, evrensel
temel değerler ile temel hak ve özgürlüklere
uygun demokratik bir okul kültürünü eğitim
sistemine entegre etmektir. Projenin özel hedefleri;
okullarda ve okul topluluklarında demokratik
değerleri ve uygulamaları güçlendirmek; politika
yapıcılar, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de
il düzeyindeki eğitim yöneticileri, müfettişler,
okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve yerel sivil
toplum kuruluşları (STK) dahil olmak üzere bütün
paydaşların demokratik okul kültürü konusundaki
kapasitelerini güçlendirmek; okullarda demokratik
okul kültürü konusunda farkındalık yaratmaktır.

The overall objective of the project which is currently
under implementation is to integrate a democratic
school culture that corresponds with universal core
values, fundamental rights, and freedoms into the
education system. This project is operated under
a total budget of 4.000.000,00 Euros. The specific
objectives are; to strengthen democratic values and
practices in schools and school communities; to
strengthen the capacity of stakeholders including
policymakers, education administrators both in the
Ministry of National Education and at a provincial
level, inspectors, school principals, teachers,
parents, and local civil society organizations (CSO)
on democratic school culture; to raise awareness on
democratic school culture in and beyond schools.

Proje, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları
Eğitimine ilişkin Avrupa Birliği / Avrupa Komisyonu
Ortak Projesi’nin müfredat kazanımları da dahil
olmak üzere Türkiye’de daha önce yapılan eğitim
reformlarını destekleyecek şekilde, temel eğitimde
demokratik değer ve yeterliliklerin oluşturulmasına
ilişkin çabalara katkıda bulunacaktır. Proje
aynı zamanda bu reformları bir adım daha
ileri götürmeyi, ders dışı etkinlikler sunarak ve
demokratik okul kültürü konseptiyle odağını sınıf

The project contributes to Türkiye’s efforts to
establish democratic values and competencies in
basic education, complementing the endeavour
of previous education reforms in Türkiye, including
curricular acquirements of the European Union /
Council of Europea Joint Project on Democratic
Citizenship and Human Rights Education. The
project also aims to take those reforms one
step further, expanding its focus beyond the
classroom environment to the school and even to

ortamının ötesinde okula ve hatta topluma genişletmeyi
amaçlamaktadır.

the community by offering extra-curricular activities and
through the democratic school culture concept.

Proje ile şu dört sonuca ulaşılması hedeflenmektedir:

The project expects to achieve four results:

•

Demokratik kültüre ilişkin yetkinlikler ile insan hakları ve
demokrasiye ilişkin farkındalığın temel eğitim sistemine
ve okul uygulamalarına dâhil edilmesine yönelik stratejik
bir eylem planı için politika tavsiyelerinin geliştirilmesi

•

Policy recommendations for a strategic action plan for
the integration of competencies for democratic culture
with an awareness of human rights and democracy into
the basic education system and school practices are
developed

•

Temel eğitim kurumları için insan hakları, demokrasi ve
temel evrensel değerlere dayalı eğitim materyallerinin
geliştirilmesi

•

Education materials based on human rights, democracy,
and universal core values are developed for basic
education institutions

•

Temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere
ve eğitim uygulayıcılarına demokratik kültüre ilişkin
yetkinliklerin kazandırılması

•

Basic education school teachers and education
practitioners are equipped with competencies for
democratic culture

•

Temel eğitim kurumlarının, okul topluluklarının ve genel
olarak toplumun demokratik okul kültürüne ilişkin
farkındalık ve anlayışlarının geliştirilmesi

•

Basic education institutions as well as the school community,
and the general public have increased awareness and a
better understanding of democratic school culture

Hedef grup, 110 pilot okul (okul öncesi, 1.-8. sınıflar), bu
okulların idari personeli ve okul topluluğu, 5.500 öğretmen ve
25.000 öğrenci ve aileleri, eğitim konusunda çalışan politika
yapıcıları ve eğitim yetkililerinden oluşmaktadır. Proje,
eğitim sektöründeki aktörleri mümkün olduğunca geniş bir
yelpazede hedeflemeyi, böylece aktivitelerin maksimum
etkisini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

The target group comprises 110 pilot schools (preschools,
grades 1-8) their administrative staff and school community,
5.500 teachers, and 25.000 students and their parents,
education policy-makers, and education authorities. The
project attempts to target as wide a spectrum of actors in the
education sector as possible, thereby ensuring the maximum
impact of the actions and sustainability.

Proje, üyelerinin yetkinliklerini güçlendirerek eğitimde
demokratik bir kültürü teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Bundan ötürü, Proje yalnızca öğretmenlerin demokratik
kültür yeterlikleri açısından kapasitelerini geliştirmeyi değil,
aynı zamanda okulların demokratik kültürün gelişebileceği
bir ortam sağlamasını sağlamak için bütüncül bir okul
yaklaşımı geliştirmeyi de amaçlamaktadır.

The project aims at promoting democratic culture in
education by strengthening the competencies of its
members. Hence, the project not only aims at building the
capacity of teachers in terms of competencies for democratic
culture but also developing a whole school approach to
ensure that the schools provide an environment where
democratic culture can flourish.

Bunun yanında Proje, pilot illerde seçilen 110 okulda
geliştirilen modelleri ve araçları test edecektir. Pilot
illerin ve okulların kullanılmasıyla, Türkiye’nin coğrafi,
demografik, sosyo-ekonomik ve kültürel çeşitliliğinin bir
karışımını sağlamak ve faaliyetleri ülke geneline yaymak
hedeflenmektedir.

Further, the project will test the models and tools developed
in 110 selected schools in pilot provinces. The use of pilot
provinces and schools is meant to provide a mix of the
geographic, demographic, socio-economic, and cultural
diversity of Türkiye and to spread the activities across the
country.
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Türkiye’de Sağlık
Güvenliği
Health Security
in Türkiye

4

3.000.000,00 Avro değerinde bir bütçeye sahip
olan ve halihazırda uygulanmakta olan bu Projenin
genel amacı, uluslararası standartlara uygun olarak
tüm kökenlerden gelen salgın tehditlerine karşı
entegre hazırlık ve müdahale aracılığıyla Türkiye’de
Sağlık Güvenliğini güçlendirmektir. Projenin özel
hedefi ise Erken Uyarı ve Müdahale Sistemi’nin
(EWRS) ihtiyaçları doğrultusunda tehdit tespiti,
salgın tanımlama, yönetim, bulaşıcı hastalık vaka
teşhisi, raporlama ve salgın istihbaratına yönelik
iletişim kapasitesini geliştirmektir.
Proje esas olarak halkın sağlık güvenliğini
hedeflemektedir. Bu faaliyetlerin kapsamı, tabii ve
insan kaynaklı afetler de dahil olmak üzere, halk
sağlığı tehditleri üzerinedir. Bu nedenle, EWRS’nin
çevresel zararı önlemede ve en aza indirmede
dolaylı etkisi vardır.
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Operating with a total budget of 3.000.000,00
Euros, the overall objective of this project which is
currently under implementation is to strengthen
Health Security in Türkiye, through integrated
preparedness and response to epidemic threats of
all origins in line with international standards. The
specific objective is to improve capacities for threat
detection, outbreak identification, management,
communication including communicable disease
case diagnosis, reporting, and epidemic intelligence
in line with the needs of the Early Warning and
Response System (EWRS).
The action is mainly targeting the health security
of the public. The scope of this action is on public
health threats, which also include natural and
manmade disasters. As such the EWRS has an
indirect impact in preventing and minimizing
environmental damage.

Projenin sonunda ise Türkiye’nin, Ulusal laboratuvar tabanlı
bilgi sistemlerinin verilerin aktarımı konusunda EWRS
ile entegrasyonu sayesinde (özellikle akut halk sağlığı
tehditleri için), tüm tehlikeler açısından sağlık risklerini
belirleme, tespit etme, değerlendirme ve bunlara yanıt
verme konusunda gelişmiş yeteneklere sahip olması
beklenmektedir.

At the end of the project, Türkiye is expected to have
enhanced abilities to identify, detect, assess and respond
to health risks from an all-hazards perspective through
strengthened capacities for expanded disease surveillance,
with adequate informational level integration of the national
laboratory-based information systems with EWRS, especially
for acute public health threats.

Bunun yanında, Proje ülkemizin Sağlık Bakanlığı bünyesinde
kurumsallaştırılan Saha Epidemiyoloji Eğitim Programı’nın
(FETP) küresel düzeyde akreditasyonunu desteklemeyi ve
iller düzeyinde halk sağlığı işgücüne eğitimli epidemiyolog
sağlayıcısı olarak hizmet etmesini amaçlamaktadır. Bu
müdahalelerin nihai hedefi, halk sağlığı acil durumlarını tüm
tehlikeler ve çok sektörlü bir perspektiften yönetebilmek
için sağlık sektörünün merkezi düzeyden çevresel düzeylere
kadar güçlendirilmiş hazırlık, hazır olma ve müdahale
kapasitelerini desteklemektir.

The project also aims at strengthening and supporting
global level accreditation of the country’s Field Epidemiology
Training Program (FETP) institutionalized under the Ministry
of Health, serving as a feeder of trained epidemiologists into
the public health workforce at central and provincial levels.
The ultimate goal of these interventions remains to support
strengthened preparedness, readiness, and response
capacities of the health sector, from central to peripheral
levels, to address public health emergencies from an allhazards, with a multi-sectoral perspective.

Ek olarak, proje 21. yüzyıl için Avrupa politika çerçevesi ve
stratejisi olan “Health 2020” kapsamında dizayn edilmiştir.
Proje, doğası gereği, planlanan faaliyetler doğrultusunda,
Türkiye’deki kurumsal kapasiteyi çok sektörlü bir bakış
açısıyla değerlendirerek, sadece bulaşıcı hastalıkların sağlık
tehditleriyle değil, kimyasal, çevresel, radyo nükleer ve
diğer kaynaklı tüm akut sağlık tehditleriyle başa çıkmak
için daha fazla geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tür risklerin
tespiti, filtrelenmesi, doğrulanması, risk değerlendirmesi
ve müdahalesi için çok sektörlü kapasite geliştirme ve
sürdürülebilirlik desteklenmektedir.

In addition, this project is built around Health 2020, the
European policy framework and strategy for the 21st century. By
nature, in line with the planned activities, the action purposes
to further improve the institutional capacity in Türkiye with a
multi-sectoral point of view to deal with not only health threats
of communicable diseases but also of all other acute health
threats including chemical, environmental, radio nuclear and
other origins. Multi-sectoral capacity building and sustainability
are supported for detection, filtering, verifying, risk assessment,
and the response of such risks.
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Jean Monnet Burs
Programı
Jean Monnet Scholarship
Programme

5

Türkiye’nin en köklü ve saygın projelerinden biri olan
Jean Monnet Burs Programı,1989 yılında Türkiye
Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan
bir anlaşma ile yürütülmektedir.

Jean Monnet Scholarship Program, one of Türkiye’s
longest and most prestigious projects, has been
carried out with an agreement between the Republic
of Türkiye and the European Commission in 1989.

Jean Monnet Burs Programı, 1990-1991 akademik
yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim
imkânı sağlayarak uygulanmaya başlanmıştır. Aradan
geçen 31 yıllık süreçte, Jean Monnet Burs Programının
uygulaması üç farklı dönem içerisinde gerçekleşmiştir.
2007-2008 akademik yılına kadar süren Programın ilk
iki dönemi Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu tarafından yürütülmüştür. 2006 yılında
aday ülkeler için IPA yapısının kurulmasıyla, Merkezi
Finans ve İhale Birimi Jean Monnet Burs Programının
Sözleşme Makamı haline gelmiştir.

The Jean Monnet Scholarship Programme began
in the 1990-1991 academic year by providing
educational opportunities to its first scholars in
the EU member countries. During the course of 31
years, the Jean Monnet Scholarship Programme was
implemented in three different phases. Until the 20072008 Academic year, the programme (the first two
phases of the programme) was managed by Ministry
of Foreign Affairs and European Union Delegation to
Türkiye together. Following the foundation of the IPA
structure for candidate countries in 2006, the CFCU
became the Contracting Authority of the Scholarship
Programme.

Program, 2007 yılından bu yana Merkezi Finans ve
İhale Birimi (MFİB), Avrupa Birliği Başkanlığı ve Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yakın iş birliği
içerisinde yürütülmektedir. Avrupa Birliği Başkanlığı
bünyesindeki Proje Uygulama Daire Başkanlığı, Burs
Programının teknik uygulama ve yönetiminden
sorumlu olup, MFİB, Sözleşme Makamı olarak Jean
Monnet Burs Programı ile ilgili bursiyerlere yapılan
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Since 2007, the programme has been implemented
with close cooperation of the Central Finance and
Contracts Unit, Directorate for EU Affairs, and EU
Delegation to Türkiye. While the Directorate for EU
Affairs is responsible for programming and technical
implementation of the programme, the CFCU, as

ödemelerle birlikte ihale, değerlendirme ve sözleşme
prosedürlerinin yönetiminden sorumlu makamdır.
Program kapsamında, seçili bursiyerlere en az 3 en fazla 12
aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde ve Birleşik Krallık’ta
bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta
araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınmaktadır.
Burslar, ülkemizin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB
müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalara
tahsis edilmektedir.
Bahse konu burslarla, Türkiye’nin katılım sürecinde
ihtiyaç duyacağı insan kaynağı güçlendirilmekte, böylece
müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli
idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Programa
katılmaya hak kazanan bursiyerlerin eğitim aldıkları alanda
yetkinlikleri artmakta, AB’nin işleyişi ile ilgili bakış açıları
genişlemektedir. Jean Monnet Burs Programı ile ayrıca,
Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun gelişmesi
desteklenmekte, ülkelerarası akademik ilişkiler gelişmekte,
Türk ve Avrupalı meslektaşlar arasında köprüler kurulmaktadır.
Jean Monnet Burs Programı’ndan 2007-2021 yılları arasında
1800’den fazla bursiyer yararlanmıştır. İstatistiklere göre
İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi
ülkeler programda bursiyerlerin en çok tercih ettiği ülkeler
arasında yer almaktadır. Jean Monnet bursu her geçen gün
popülerleşmekte ve programa başvuru sayısı hızla artmaktadır.
Son beş yıldaki başvuru sayısı ise 6339’dur. Giderek artan
başvuru sayılarıyla daha kapsamlı hale gelen süreç, MFİB
ekibinin özverili çalışmasıyla başarıyla yürütülmektedir.
MFİB personel yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile
personelimiz 2021 yılında ilk kez Jean Monnet Burs programına
başvurmaya hak kazanmıştır. 2021-2022 Jean Monnet Bursu
sınavında başarılı olan arkadaşlarımız akademik çalışmalarına
başlamadan önce, MFİB Başkan Vekilimiz Barbaros Murat
Köse’ yi ziyaret etmişlerdir.

the Contracting Authority, is the responsible authority for the
management of the tendering, evaluation and contracting
procedures related to the Jean Monnet Scholarship
Programme, as well as for the payments to be done to the
scholars.
Within the scope of the program, selected scholars are granted
the right to do research or postgraduate studies in a university
or equivalent institution in the EU member countries and the
United Kingdom for a period of at least 3 to 12 months. Jean
Monnet scholarships are granted for studies on EU-related
issues within the framework of Türkiye’s EU harmonization
process.
With these scholarships, Türkiye’s human resources that would
be necessary during the accession process are strengthened,
and hence Türkiye’s administrative capacity-building efforts for
the effective implementation of the EU acquis are supported.
The competencies of the scholars in the field they receive
education increase and their perspectives on the functioning
of the EU expand. Jean Monnet Scholarship Program also
supports the development of civil society dialogue between
Türkiye and the EU, improves academic relations between
countries, and builds bridges between Turkish and European
colleagues.
More than 1800 scholars have benefited from the Jean
Monnet Scholarship Programme between the years 2007-2021.
According to the statistics, countries such as the United Kingdom,
Netherlands, Germany, France, and the Netherlands are among
the countries where most scholars do studies within this program.
Jean Monnet scholarship is getting popular day by day and the
number of applications is increasing dramatically. The number
of applications in the last five years is 6339. This comprehensive
work is successfully carried out by the meticulous work of the
CFCU team.
Upon the revision of the personnel law of the CFCU, our staff has
been entitled to apply to the Jean Monnet Scholarship Program
for the first time in 2021. Within this scope, five of our colleagues
became successful in the 2021-2022 Jean Monnet Scholarship
Exam and began their academic studies in United Kingdom.
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Sivil Toplum Diyaloğu
Programı (CSD)
Civil Society Dialogue
Programme (CSD)

6

Sivil Toplum Diyaloğu Programı (CSD), Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA I ve II) kapsamında
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
finanse edilmiştir. CSD programının 2008’de
başlanmasından bu yana, birçok farklı alanda 393
proje aracılığıyla diyalog ortaklıkları desteklendi.
Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa
Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının,
ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, karşılıklı
bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan
bir platform olarak geliştirildi. Sivil Toplum Diyaloğu,
AB ve aday ülkelerde gelecekteki genişleme ile
ilgili kamuoyunun şekillenmesine yardımcı olur
ve çeşitli alanlarda AB ile Türkiye arasında karşılıklı
anlayışı ve işbirliğini teşvik eder.
Sivil Toplum Diyaloğu’nun 1. döneminde;
belediyeler, meslek örgütleri, üniversiteler ve
gençlik örgütleri gibi diyalogda önemli etkiye
sahip aktörlerin, Avrupalı ortaklarıyla birlikte
geliştirdiği 119 projeye toplam 19,3 milyon Avro
destek sağlandı.
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The CSD Programme has been financed by the
European Union and the Republic of Türkiye under
the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA I
and II). Since its launch in 2008, the CSD Programme
has supported dialogue partnerships through 393
projects in many different fields.
Civil Society Dialogue (CSD) is a programme
bringing together civil society organisations from
Türkiye and the EU around common topics to
exchange knowledge and experience to build a
sustained conversation between the organisations.
Civil society dialogue helps to shape public opinion
in both the EU and candidate countries in relation
to future enlargement and promotes mutual
understanding and cooperation between the EU
and Türkiye in various fields.
Under the 1st Phase, a total of 19.3 million Euro
support has been provided to 119 projects
developed by municipalities, professional

Kültür-sanat, tarım-balıkçılık ve mikro hibeler temalarında
uygulanan 2. dönemde ise 99 ortaklık projesine 5 milyon
avronun üzerinde destek sağlandı.
2014-2016 yılları arasında bu projenin 3. dönemi uygulanmış
olup Türkiye ve AB’den medya ve siyasi kriterler alanında
çalışan 142 farklı kuruluşun yer aldığı toplam 55 ortaklığa
diyalog projelerini yürütmeleri için yaklaşık 7 milyon Avro
hibe verildi (Siyasi Kriterler programı için 4,9 milyon Avro ve
Medya programı için 2,1 milyon Avro).

organisations, universities, and youth organizations together
with their European partners.
In the 2nd Phase implemented with the theme of CultureArt, Agriculture Fisheries, and Micro-Grants, 99 partnership
projects have been supported with more than 5,3 million
Euro.
Between the years 2014-2016, The 3rd phase of the Civil
Society Dialogue Programme has been implemented. In total
55 partnerships, involving 142 different organizations from
Türkiye and EU working in the area of media and political
criteria were awarded 7 million Euro grant (the Political
Criteria scheme with a total value of €4.9 million Euro and
Media Scheme with €2.1 million Euro) to carry out dialogue
projects.

Sivil Toplum Diyaloğu’nun 2015-2017 yıllarını kapsayan 4.
döneminde; çevre, enerji, tüketicinin korunması, adalet,
özgürlük ve güvenlik, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu
serbestisi, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu,
girişimcilik ve sanayi politikası, tarım ve balıkçılık ile eğitim
başlıklarından oluşan 80 ortaklık projesine yaklaşık 11 milyon
Avro hibe desteği verildi.
Sivil Toplum Diyaloğu 5. döneminde, Türkiye’den ve AB
üyesi/ AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulamaya
başladıkları 40 diyalog projesine yaklaşık 7 milyon Avro
destek sağlandı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık,
tarım, gıda ve çevre gibi alanlarda projeler hayata geçirildi.
Sivil Toplum Diyaloğu’nun 6. dönemi ise Nisan 2021’de
başladı ve faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Türkiye ve
AB Üyesi/ AB’ye aday ülkelerden STK’lar tarafından ortaklaşa
uygulamaya başladıkları 33 diyalog projesine yaklaşık 5
milyon Avro destek sağlanmıştır. Hibe alan projeler; Çevre,
Gençlik, Kültür-Sanat, Savunmasız Gruplar ve İşbirliği gibi
temalara odaklanmaktadır.

In the 4th Phase of the Civil Society Dialogue, covering
the years 2015-2017, approximately 11 million EUR was
granted to 80 partnership projects under the headings of
the environment; energy; consumer and health protection;
justice, freedom, and security; right of establishment and
freedom to provide services; regional policy and coordination
of structural instruments; enterprise and industrial policy
and agriculture and fisheries and education.
Under the 5th phase, around 7 million Euro support has
been provided to 40 dialogue projects jointly implemented
by CSOs from Türkiye and EU Member/ Candidate States.
Projects were implemented in areas such as gender equality,
education, health, agriculture, food, and the environment.
The 6th Phase of the Civil Society Dialogue started in April
2021 and continues to execute its activities. About 5 million
Euro support has been provided to 33 dialogue projects
jointly implemented by CSOs from Türkiye and EU Member/
Candidate States. The projects that have received grants
focus on the themes of the environment; youth; culture-art,
vulnerable groups, and cooperation.
77

Sivil Toplum Destek Programı (CSSP)
Civil Society Support Programme (CSSP)
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Toplumsal yaşama katkı sağlayarak, kamu ile vatandaşlar
arasında bir iletişim köprüsü olan Sivil Toplum Kuruluşlarının
(STK) gelişimi ülkemiz ve toplumumuz için kilit bir öneme
sahiptir. Bu durumun bilinciyle Sivil Toplum Sektörü çatısı
altında yürütülen programlardan birisi de Sivil Toplum
Destek Programı’dır. İmzalanan 113 Sözleşme ve toplam
13.490.363,02 Avro bütçe ile sürdürülen bu Program ile;
STK’ların karar alma mekanizmalarına daha etkin katılımları,
kamu sektörü ve STK’lar arasındaki ulusal ve yerel düzeydeki
işbirliğinin güçlendirilmesi, STK’ların idari, savunuculuk ve
iletişim becerilerinin geliştirilmesi desteklenmiştir.

Civil Society Organizations (CSOs), which are a communication
bridge between the public and citizens by contributing to social
life, have key importance for our country and society. With this in
mind, one of the programs carried out under the “Civil Society”
sub-sector is the Civil Society Support Programme. Overall
113 contracts are signed with a total budget of 13.490.363,02
Euros as a part of this programme. Within the program; more
effective participation of CSOs in decision-making mechanisms,
strengthening of national and local cooperation between the
public sector and CSOs, development of administrative, advocacy,
and communication skills of CSOs were supported.

Sivil Toplum Destek Programı-I, “Yerel STK’lar Hibe Programı”
ve “Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğin Güçlendirilmesi
için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” adı altında iki hibe
programından oluşmaktadır. Sivil Toplum Destek ProgramıII ise, STK’ların iletişim ve savunuculuk becerilerinin
geliştirilmesine odaklanırken aynı zamanda bu kuruluşların
şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirliklerini
güçlendirip aktif vatandaşlığı teşvik ederek karar alma
süreçlerine katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlamıştır.
Sivil Toplum Destek Programı-III, şu anda uygulama
aşamasındadır ve STK’ların kapasite geliştirme ihtiyaçlarını
karşılamayı amaçlamaktadır.

CSSP–I was composed of two grant schemes, namely “Grant
Scheme for Grassroot Civil Society Organisations” and “CSO
Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation
between Public Sector and CSOs Grant Scheme”.
CSSP-II was more concentrated on improving the communication
and advocacy skills of CSOs while strengthening their transparency
and accountability as well as increasing their sustainability while
promoting active citizenship and contributing to decision-making
processes. CSSP-III is currently under implementation and aims to
address the capacity development needs of CSOs.

Türkiye ve Avrupa
Birliği Arasında
Şehir Eşleştirme
Hibe Programı
(TTGS)
Town Twinning Between
Türkiye and the EU
Grant Programme
(TTGS)

23 sözleşme aracılığıyla yürütülen, toplam 2.647.990,15 Avro
bütçeye sahip olan Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir
Eşleştirme Hibe Programı (TTGS) kapsamında, Türkiye ve AB üyesi
ülkelerdeki yerel yönetimlerin ortaklığında 23 şehir eşleştirme
projesi yürütüldü. Şehir eşleştirme ilişkilerinin en temel
unsurlarından biri yerel aktörlerin sürece katılımıdır. Bu sebeple,
Türkiye’deki 19 ilden valilik, belediye ve kaymakamlıklar ile AB
üyesi 12 ülkeden yerel yönetimlerin geliştirdikleri şehir eşleştirme
projelerinde sivil toplum kuruluşları (STK) da ortak olarak aktif
şekilde rol aldı.

With a total budget of 2.647.990,15 Euros, 23 town twinning
projects were conducted in partnership with local authorities in
Türkiye and the EU member countries within the scope of Town
Twinning Between Türkiye and the EU Grant Programme. One of
the most fundamental elements of town-twinning relationships is
the local actors in the process. In light of this fact, non-governmental
organizations took a part actively as partners in town twinning
projects developed by governorates, municipalities, and district
governorates from 19 provinces in Türkiye and local governments
from 12 EU member countries.

Şehir Eşleştirme Hibe Programı altında yürütülen projeler
kapsamında imzalanan 31 işbirliği protokolüyle program
beklentilerin çok ötesine geçerek AB üye ülkeleri ile
Türkiye’deki yerel idareler arasında yeni ilişkiler kurulmasına
ve mevcut ilişkilerin daha da derinleştirilmesine yol açtı.
İllerdeki ticaret odaları, üniversiteler ve STK’ların da
faaliyetlere ve yapılan işbirliklerine dahil edilmesi bu
ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir rol
oynadı ve projede yerleştirilmesi hedeflenen yönetişim
ilkelerinin iller özelinde de benimsenmesine katkı sağladı.
Hibe projeleri çerçevesinde proje konularına ilişkin strateji
belgesi, yol haritası ve karşılaştırmalı analiz gibi faaliyetler
gerçekleştirilerek küresel sorunlara yerel düzeyde çözümler
üretilebilme çabaları da Şehir Eşleştirme Hibe Programının bir
diğer öne çıkan sonucudur.

With 31 cooperation protocols within the scope of projects
conducted under the Town Twinning Grant Programme, the
programme reached far beyond expectations and facilitated
the establishment of new relationships and further deepening
of existing relationships between the EU member countries
and local administrations in Türkiye. The inclusion of chambers
of commerce in towns, universities, and non-governmental
organizations to the activities and cooperations played an
essential role in terms of sustainability of these relationships
and contributed to the adoption of the governance principle
in towns. Activities regarding project issues such as strategy
documents, road map, and comparative analysis were carried
out within the framework of the grant projects, and endeavours
to find solutions to global problems at the local level emerged
as another striking outcome of the Town Twinning Grant
Programme.
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Türkiyede İklim Değişikliği Alanında Kapasite
Geliştirme (CCGS)
Capacity Building in the Field of Climate Change in
Türkiye Grant Scheme (CCGS)
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5.500.000,00 Avroluk bir bütçeye sahip, faydalanıcı
kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “Türkiye’de
İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe
Programı” 38 hibe projesinden oluşmaktadır.
CCGS Hibe programı, Ulusal İklim Değişikliği
Stratejisi, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı, Avrupa
2020 Stratejisi ve iklim değişikliği ile ilgili diğer
ulusal stratejiler doğrultusunda iklim değişikliğini
azaltmak için küresel çabalara katkıda bulunmak ve
vatandaşlarının farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli
faaliyetleri destekleyen çok yönlü bir programdı.
Hibe Programı kapsamındaki faaliyetler, ülke çapında
çeşitli paydaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık
yaratma yoluyla görünürlük işlevine de sahipti.

The “Capacity Building in the Field of Climate Change in
Türkiye Grant Scheme” was financed by the European
Union for which the beneficiary institution was the
Ministry of Environment and Urbanisation. The program
consisted of 38 grant projects and the program’s
allocated budget was 5.500.000,00 Euros.
Capacity Building in the Field of Climate Change in
Türkiye Grant Scheme (CCGS) was a multi-faceted
program to support a wide range of activities required
to contribute to the global efforts to mitigate climate
change and to increase the resilience of its citizens in
line with the National Climate Change Strategy, National
Climate Change Action Plan, the Europe 2020 Strategy
and other national strategies related to climate change.
The activities under the Grant Programme had also a
visibility function, via informing and awareness raising
towards various stakeholders nationwide.

Okul Öncesi Eğitimin
Güçlendirilmesi (PSE)
Strengthening
Pre-School Education (PSE)

40 Sözleşme aracılığıyla ve 2.518.618,21 Avro
toplam bütçeyle yürütülen , teknik uygulamasından
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olduğu bu Hibe
Programı kapsamında, eğitime erken kayıt yaptırmanın
teşvik edilmesi ve okul öncesi eğitimin koşullarının
iyileştirilmesi hedeflendi. Bu proje, çocukların sosyokültürel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla
özellikle kırsal ve kentsel gecekondu bölgelerinde
yaşayan dezavantajlı ve sosyo-ekonomik standartları
düşük çocuklara odaklanmıştır.
Çocukları ve ebeveynleri okul öncesi eğitim hizmetleriyle
buluşturmak; çocukların doğum kayıtlarında mevcut
eksikliklerin , sağlık ve beslenme sorunlarının, bilişsel
gelişimde gecikmelerin ve toplumsal dışlanmanın
saptanmasını sağlamak için bir fırsat oluşturmuştur.
Ayrıca, gündüz çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim
hizmetlerinin
yaygınlaştırılmasıyla,
dezavantajlı
konumdaki kadınların hareket serbestliğini arttırarak,
kişisel ve mesleki gelişim için kullanabilecekleri fırsatları
kullanması ve
ekonomik olarak güçlendirilmesi
hedeflenmiştir.

Within the scope of the Grant Program in which the
Ministry of National Education was responsible for the
technical implementation of the project, encouraging
early enrollment in education and improving the
conditions of pre-school education were aimed. This
project focused on especially disadvantaged children
living in rural and urban slum areas with low socioeconomic standards in order to contribute socio-cultural
and mental development of the children. 40 contracts
with a total budget of 2.518.618,21 Euros were signed for
implementation of this project.
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Bringing pre-school education services to families and
children provided an opportunity for them in identifying
deficiencies in birth records, health and nourishment
problems, delays in cognitive development, and social
exclusions. Disseminating pre-school services increased
the mobility of disadvantaged women, facilitated
accessing job opportunities that can be used for personal
and professional development and also strengthened
them economically.
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23 Farklı Sözleşme aracılığıyla yürütülen ve 797.508,17
Avro bütçeye sahip olan bu Hibe Programı kapsamında,
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasında sivil diyaloğun
geliştirilmesi yoluyla sivil katılımın güçlendirilmesi ve
STK’ların karar alma süreçlerinde daha aktif rol almaları
konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, benzer veya farklı alanlarda faaliyet
gösteren STK’ların ortaklıklar kurarak birlikte hareket etme
kapasitelerini geliştirmeleri, işbirlikçi ve kolektif faaliyetler
tasarlamaları desteklenmiştir.
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Within the scope of this grant programme for which Civil
Society Development Centre (STGM) was responsible for
the technical implementation of the project, strengthening
civil participation through developing a civil dialogue
among NGOs and raising awareness of the NGOs for taking
a more active role in decision-making were aimed. 23
contracts with a total budget of 797.508,17 Euros were
signed for the implementation of this programme.
In this context, NGOs operating in similar or different fields
were supported to develop their capacity to act together
through building partnerships and designing cooperative
and collective actions.

Common Cultural Heritage: Preservation and
dialogue between Türkiye and the EU–II
Common Cultural Heritage: Preservation and
dialogue between Türkiye and the EU–II
Halihazırda 2.875.052,91 Avro Bütçe
ile toplam 22 proje ile uygulanmakta
olan
program,
kültürel
miras
konusunda uluslararası işbirliklerinin
geliştirilmesi ve Türkiye’de var olan
kültürel değerlerin tanıtılması yoluyla
kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla
sivil toplum diyaloğunu geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu programın özel
amacı, yaratıcı sektörler ve kültürel
miras dahil olmak üzere kültür ve sanat
alanlarında Türkiye ve AB’deki sivil
toplum kuruluşları (STK’lar) arasında
sınır ötesi diyalogların ve ağların
geliştirilmesidir.
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Sivil Toplum
Kuruluşları Arasındaki
Diyaloğun Geliştirilmesi
Hibe Programı (DCD)
Developing Civil Dialogue
Among NGOs (DCD)

This program, which is currently under
implementation with a total of 22 projects
and a total budget of 2.875.052,91 Euros,
aims to promote civil society dialogue
by means of culture, arts, and cultural
heritage through the improvement of
international cooperation on cultural
heritage and promotion of cultural
values in Türkiye.  The specific objective
of this program is the promotion of
cross-border dialogues and networking
between civil society organisations
(CSOs) in Türkiye and the EU in the areas
of culture and arts including creative
sectors and cultural heritage.

İnsan Hakları Kurullarının Desteklenmesi ve
Kadın Hakları Projesi
Support to the Local Human Rights Boards and
Women’s Rights
2.498.000,00 Avro Bürçeye sahip olan bu sözleşmenin amacı, insan
hakları ile ilgili şikayet mekanizmasının geliştirilmesi, özellikle insan
hakları konusunda toplumda farkındalık yaratılması, kadınların
sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımının teşvik edilmesi ve
aynı zamanda aile içi şiddeti ve namus cinayetlerini önlemek için
gerekli tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması için Türkiye İnsan
Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)’na teknik destek sağlamaktı.
Projenin genel hedefi, bütün vatandaşlar ve sivil toplumun,
Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş
standartlar ve uygulamalarla uyum içindeki hak ve özgürlüklerden
azami düzeyde yararlanmalarına olanak tanımaktır.
Proje kapsamında İnsan Hakları Kurullarının çalışanları, ilgili STK’lar
ve kurumların temsilcileri, öğrenciler, eğitimciler, din görevlileri ve
kanaat önderleri gibi gruplara yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

The purpose of this contract which had a budget of 2.498.000,00
Euros was to provide technical assistance to the Human Rights and
Institution of Türkiye (TİHEK) for improving human rights complaintstaking mechanism, raising awareness among the society, especially
on human rights, promoting women’s participation in social,
economic and cultural life as well as implementing effectively the
necessary measures to prevent domestic violence and honour
killings.
The overall objective of the project was to ensure that all citizens and
civil society benefit from the rights and freedoms at the maximum
level in compliance with standards and practices established by
international agreements in which Türkiye is a party.
Target groups of the project were Employees of the Human Rights
Boards, representatives from relevant NGOs and institutions,
students, educators, religion officials, and opinion leaders.
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During the implementation:
Uygulama aşamasında ise;
• İnsan Hakları Kurullarının çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve
ilgili kurumların temsilcilerine yönelik eğitimler, seminerler,
çalıştaylar ve etkinlikler
• Yerel sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar ve görüş alışverişleri
• Kadın hakları konusunda 10 ilde (İstanbul, İzmir, Diyarbakır,
Mersin, Aydın, Yozgat, Elazığ, Erzurum, Batman, Ankara)
konferanslar ve toplantılar,
• Rehber niteliğinde, eğitim materyalleri ve kitaplar gibi çeşitli
yayınlar,
• Uzun metrajlı filmler ve animasyonlar,
• İnsan Hakları alanında çizim yarışması,
• İnsan hakları konusunda toplumda farkındalık artırmaya
yönelik bir medya kampanyası gerçekleştirilmiştir.

• Training, seminars, workshops, and events for the
target groups,
• Meetings and opinion exchanges with local NGOs,
• Conferences and meetings on women’s rights in 10 provinces
(İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Aydın, Yozgat, Elazığ, Erzurum,
Batman, Ankara),
• Various publications, educational materials such as guides and
books,
• Very remarkable communication outputs such as long spot films
on several human rights issues, animations on children’s rights
and cartoons,
• Drawing contest on human rights among students at schools,
• A media campaign to increase awareness in society about human
rights were completed.
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İkinci Nesil e-Passportlar
Second Generation Turkish e-Passport
Türkiye, iki kıta arasında bir geçiş yolu olarak kendine
özgü coğrafi konumunun bir sonucu olarak yaklaşık 85
milyon insana ev sahipliği yapmakta ve her yıl yaklaşık
40 milyon yabancı tarafından ziyaret edilmektedir. Bu
nedenle, büyüyen iş ve aile bağları, Türkiye’den AB üyesi
ülkelere yapılan ziyaretlerde genel bir artış eğilimini
beraberinde getirmiştir. Bu trafiğin yanında, Türkiye’nin
karşılaştığı bölgesel istikrara yönelik benzeri görülmemiş
zorluklar ve siyasi belirsizlik, seyahat belgelerinin yüksek
güvenlik standartlarının sağlanmasını daha da önemli hale
getirmektedir.

14

Ayrıca bu eylem, Türkiye’nin Schengen bölgesinde
Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliğinin erken
tamamlanmasına yönelik Vize Serbestisi Yol Haritasında yer
alan taahhütlerine ilişkin hazırlık çalışmalarını hızlandırma
çalışmalarının bir sonucudur.
Yeni geliştirilen pasaport kitapçıklarının satın alımı ile
e-pasaportların kişiselleştirilmesine ilişkin ekipmanın
teminini sağlayan ve 17.765.000,00 Avro değerinde bir
bütçeye sahip bu proje kapsamında 4.250.000 adet yeni
pasaport basılmıştır. Böylece, daha güvenli, verimli ve işlevsel
bir sınır yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir.
Bu proje aracılığıyla üretilen yeni pasaportlarda, Avrupa
Birliği Vize Serbestliği kriterlerinden Yüksek Güvenlik Unsuru
(Genişletilmiş Erişim Kontrolü) özelliğini destekleyen birden
fazla güvenlik katmanı bulunmaktadır. Kişisel bilgilerin,
polikarbonun üzerine lazerle yazıldığı ve aynı sayfada yer
alan çiplerin bulunduğu yeni nesil pasaportlar, sahteciliğe
karşı daha güvenlidir. Ayrıca, Avrupa Birliği Vize Serbesti
uygulandığında pasaportların değiştirilmesine gerek
kalmayacaktır.
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Türkiye, with its peculiar geographical location as a transit
route between two continents, is home to approximately 85
million population and is visited by some 40 million foreigners
each year. Hence, with the growing business networks, family
connections bring about a general trend of rising frequent
visits from Türkiye to the EU member countries. Together
with this traffic, unprecedented challenges to the regional
stability and political uncertainty faced by Türkiye make it even
more important to ensure high-security standards of travel
documents.
Also, Türkiye decided to speed up the preparatory work on its
commitments enshrined in the Visa Liberalization Road Map
towards the early completion of the visa liberalization for
citizens of Türkiye in the Schengen area.
On this basis, within the project which had a total budget of
17.765.000,00 Euros, newly developed passport booklets and
e-passport personalization equipment were procured. During
the project, 4.250.000 passports were printed. Therefore, it was
aimed to form a more secure, efficient, and functional border
management system.
There are multiple layers of security that support the HighSecurity Element (Extended Access Control) feature which is
one of the European Union Visa Freedom criteria.
The new generation passports, in which personal information
is laser-written on polycarbonate and have chips on the same
page, are safer against forgery. Thus, the passports will not need
to be changed when the European Union Visa Liberalization is
implemented.

Türkiye’de Şap
Hastalığının Kontrolü
Controlling Foot-andMouth disease (FMD) in
Türkiye

Türkiye’de şap hastalığının ortadan kaldırılmasından sonra
uygulanan yaklaşık 40 milyon Avro’luk bu proje, büyükbaş
ve küçükbaş hayvanlar için 180 milyon dozdan fazla aşının
uygulandığı toplu aşılama ve Trakya bölgesinde hayvan
tanımlanması, hareketliliği ve piyasa denetimleri gibi diğer AB
önlemlerini uygulamaya odaklanmıştır.
Projenin uygulanması hastalığın Trakya’daki değişken görülme
sıklığını yansıtmıştır. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ)
tarafından 2010 yılında kabul edildiği üzere, proje 4,8 milyon
doz aşı enjekte ederek ve aşılama yoluyla Şap hastalığının
ortadan kaldırıldığı durumun devamı amacıyla standart
denetim önlemlerini uygulayarak Trakya’yı Şap hastalığından
arındırmaya çalışmıştır.
Bu projeyle Trakya’da hastalığa karşı yıllık bağışıklık kazandırma
düzeylerini ölçmek için aynı zamanda hayvanlarda bulunan
antijenlerin takibi için gerekli örnekleme ve deney kitleri
temin edilmiştir.

The Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation
for Animal Health (OIE) lists foot and mouth disease (FMD)
as one of the most important infectious diseases in livestock
due to the serious economic losses it may cause and its
severe effect on trade.
With eradication of FMD in Türkiye, this project with a budget
of approximately 40 million Euro, focused on conducting
a mass vaccination of ruminants (i.e. cattle, sheep, goat)
by applying more than 180 million doses throughout the
country as well as applying other control measures such as
animal identification, movement and market control in the
Thrace Region.
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The implementation of the project reflected the variable
incidence of the disease in Thrace. As agreed by the World
Organization for Animal Health (OIE) in 2010, the project
sought to rid Thrace of FMD by injecting 4.8 million doses
of vaccine and applying standard control measures to
maintain the FMD- free status through vaccination.
The project also procured serosurveillance sampling and
test kits in order to measure annual immunisation levels
against the disease in Thrace.
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Kabul ve Geri Gönderme Merkezleri Projesi
Establishment of reception and removal centres
Türkiye is at the crossroads of Asia, Middle East, and Europe,
bordering eight countries and lapped by 5,000 miles of coastline. It has 269 km border line with Bulgaria, 203 km with
Greece, 877 km with Syria, 378 km with Iraq, 529 km with Iran,
18 km with Azerbaijan, 325 km with Armenia, 276 km with Georgia, and totally has a 2.875 km land border and 46 air, 52 sea,
20 land, and 7 railway border gates.

Türkiye, Asya, Orta Doğu ve Avrupa’nın kavşağında yer alan, sekiz
farklı ülkeyle kara sınırına ve 5.000 mil kıyı şeridine sahip bir ülkedir. Bulgaristan ile 269 km, Yunanistan ile 203 km, Suriye ile 877
km, Irak ile 378 km, İran ile 529 km, Azerbaycan ile 18 km, Ermenistan ile 325 km, Gürcistan ile 276 km sınır çizgisine sahip olup
toplam 2.875 km kara sınırına sahiptir. Türkiye, bu sebepten ötürü
46 hava, 52 deniz, 20 kara ve 7 demiryolu hudut kapısı olmak üzere toplam 126 sınır kapısına sahiptir.
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Orta Doğu ve Avrupa arasındaki göç hareketlerinin önemli bir
kavşak noktasında yer alan Türkiye’de mülteciler ve sığınmacı
adayları için gerekli barınma , bakım ve gözetim imkanının sağlanması kritik bir öneme sahiptir. Özellikle İran, Irak, Afganistan,
Pakistan, Hindistan ve diğer Asya ülkelerinden gelen yasadışı
mülteciler, Türkiye’ye ülkenin doğu bölgesindeki dağlık, engebeli
sınırları kullanarak yasadışı yollardan ülkeye giriş ile AB ülkelerine
gitmeye çalışmaktadır. Bu durum, ülkeleri karşı önlemler almaya
sevk etmiştir.
Hem Kabul hem de Geri Gönderme Merkezlerinin iyi işlemesi,
sığınmacılar/mülteciler ve yasadışı göçmenlerin sahip olduğu
becerileri geliştirmeye devam edebilmesi,bu kişilerin günlük hayatlarına devam edebilmesi,bu kişilerin kendi hayatları hakkında
sorumluluk almaları ve yine ülkelerine dönüş yapmaları için gerekli şartların oluşmasına yardımcı olunması ve geri gönderilme
merkezlerinde insancıl şartların sağlanabilmesi için hayati öneme
sahiptir.
Bu kapsamda, toplam 123.850.583,00 Avro değerinde sözleşme imzalandı. Projenin amacı ülkemizin yasadışı göçle mücadele
sisteminin AB standartları ve uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak, proje kapsamında yasadışı göçmenler için AB standartları ve uygulamaları ile uyumlu kabul ve
geri gönderme merkezi kurulmuştur.
Erzurum, Ankara, Gaziantep, Van, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Adana,
Kütahya, Malatya, Niğde, Şanlıurfa, Balıkesir’de inşa edilmiş,
Ankara, Ağrı, İstanbul, Bayburt, Malatya ve Tekirdağ ise tefriş edilmişlerdir.
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As a major crossroad for migratory movements between
the Middle East and Europe, accommodation, care, and
maintenance for a great number of asylum-seekers and
refugees are crucial. In addition to the flow, Türkiye receives
illegal immigrants from Syria, Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan,
India, and other Asian countries who enter the country
illegally, especially across the mountainous, rough green
borders in the eastern region of our country, trying to go to
EU countries. The worldwide increase in illegal migration has
prompted the origin, transit, and destination countries to take
countermeasures.
Under the different components of the action, the contracts
with a total budget of 123.850.583,00 Euros were signed.
Hence, it was aimed to support the implementation of asylum
and illegal migration policies and procedures in line with EU
standards and best practices. For this purpose, reception and
removal centres were established for illegal immigrants in line
with the EU best practice and international standards.
Well-functioning of both of Reception and Removal Centres is
a necessity for asylum seekers/refugees and illegal migrants
in order to:
- Continue developing the skills that applicants have
- Continue daily life of applicants as residents
- Provide a democratic understanding with regard to individual rights, responsibilities, and individual decision making
process of the applicants,
- Teach the responsibilities for their own life,
- Ensure the available facilities for the integration of asylum
seekers and refugees to Türkiye and create necessary circumstances to return to the origin country.
- Providing daily life for inmates in Removal Centres in a human manner during their stay.
The works were carried out in Erzurum, Ankara, Gaziantep,
Van, İzmir, Kayseri, Kırklaeli, Adana, Kütahya, Malatya, Niğde,
Şanlıurfa and Balıkesir.
In Ankara, Ağrı, İstanbul, Bayburt, Malatya and Tekirdağ the
centers were equipped.

Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesindeki
Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin
Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması
Increasing the Organizational Capacity of the
Women and Children Sections (WCS) of the
Gendarmerie General Command

1.645.000,00 Avro Bütçeyle 24 Nisan 2018 – 23 Haziran
2020 tarihleri 
arasında yürütülen 2015 Finans Anlaşması
kapsamında oluşturulan “Jandarma Genel Komutanlığı Kadın
ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesitelerinin
Artırılması” Eşleştirme projesi ile ağırlıklı olarak Jandarma
Genel Komutanlığı’nın Kadın ve Çocuk Bölüm Amirliklerinin
kapasitesinin artırılması yoluyla Jandarma Teşkilatı’nın yetki
alanındaki kadın mağdurlara, bu mağdurların çocuklarına,
suça sürüklenen çocuklara ve şiddete maruz kalan bölgede
yaşayan çocuklara daha kaliteli ve verimli bir hizmetin
sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Jandarma
personeline aile içi şiddetin önlenmesi, çocuk ve gençlerin
korunması ve AB iyi uygulamaları doğrultusunda yüz yüze
iletişim konularında eğitimler verilmiştir.

With the “Increasing the Organizational Capacity
of the Women and Children Sections (WCS) of the
Gendarmerie General Command” twinning project with
a total budget of 1.645.000,00 Euros, it was mainly aimed
to increase the capacity of the Gendarmerie Women and
Children Section in order to conduct more effective and
higher quality services to women victims, their children,
children involved in criminal activities, and children
victims of crime who were exposed to violence within
the area that GCG ‘s jurisdiction area. In this regard,
training on prevention of domestic violence, protection
of children and youth, and face-to-face communication
in line with the EU good practices were provided for the
Gendarmerie personnel.
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Gümrük Muhafazasının
Tespit Kapasitesinin
Geliştirilmesi
Improving the Detection
Capacity of Turkish
Customs Enforcement
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Due to Türkiye’s geographical location
connecting Europe and Asia, it is at a remarkable
point in terms of both transportation and
trade routes. Therefore, the protection of
customs gains greater meaning in this sense.
In order to contribute to this, the twinning
project “Improving the Detection Capacity of
Turkish Customs Enforcement” under the 2015
Financial Agreement, which was awarded to
Italy – Spain Consortium, held on between 30
July 2018 and 15 November 2019 with a total
budget of 1.000.000,00 Euros. The project
was aimed at strengthening the customs
surveillance and control function of the Ministry
of Trade all across Turkish Customs Territory by
increasing Coordination Center and Maritime
Units’ administrative, technical, intelligence,
and operational capacity in order to deal with
both intended and committed offenses more
promptly and efficiently.

Türkiye, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan
coğrafi konumu nedeniyle hem ulaşım hem
de ticaret yolları açısından dikkate değer bir
noktadadır. Bu sebeple, gümrüklerin korunması
daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu hususta
Türkiye’ye katkı sağlama amacıyla,1.000.000,00
Avro değerinde bir bütçe ile 30 Temmuz 201815 Kasım 2019 tarihleri arasında İtalya – İspanya
Konsorsiyumu’na verilen, 2015 Finans Anlaşması
kapsamındaki
“Gümrük
Muhafazasının
Tespit Kapasitesinin Geliştirilmesi” Eşleştirme
Projesi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu proje
ile, hem amaçlanan hem de işlenen suçlarla
daha hızlı mücadele etmek için Gümrük
Muhafaza
Koordinasyon
Merkezi’nin
ve
denizcilik birimlerinin idari, teknik, istihbarat
ve operasyonel kapasitesi artırılarak Ticaret
Bakanlığı’nın tüm Türkiye Gümrük Bölgesi
genelinde gümrük gözetim ve kontrol işlevinin
güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

ÇALIŞANLARIN

GÖZÜNDEN MFİB
C F C U

F R O M

T H E

E M P L O Y E E S

Ekibimizin En Yeni Çalışanı,
GÖKHAN ÇELİK

The Newest Employee of
Our Team, GÖKHAN ÇELİK

N

I

Ekibimizin En Eski Çalışanı,
ZEHRA SELCEN AYKAÇ

The Oldest Employee
of Our Team,
ZEHRA SELCEN AYKAÇ

ispeten yakın bir zamanda CFCU’da çalışmaya
başladım. İşe başladığım andan itibaren
herkes çok yardım sever ve güler yüzlüydü.
Başta benimle işe başlayan arkadaşlarım olmak
üzere, başladığım bölüm olan Programlama Destek
Bölümü ve başlama sürecini yürüten İnsan Kaynakları
Bölümündeki tüm kişiler işe başlama sürecimde bana
çok destek oldular. MFİB’de benimsenmiş olan çalışma
kültürünü çok profesyonel ve verimli buldum. Verilen
görevler net bir şekilde belirlenmiş olduğundan, genel
olarak neyi nasıl yapacağımı anlamam oldukça kolay
oldu.

İ

lk işe başladığım zaman Birimde yaklaşık 30 kişi
çalışıyordu ve Birim bir iş hanının iki katında
bulunuyordu. İlk izlenimlerim CFCU’nun çok yoğun
çalışan ve dinamik bir kurum olduğu şeklindeydi.
Geçmişe baktığımda, bu yoğun temponun içinde
çalışma hayatıma yeni başlamış olan bana yardımcı
olmaya çalışan güler yüzlü insanları hatırlıyorum.
Birimimizin çalışkanlığı ve sorumluluk bilincinin
yüksek olduğunu düşünüyorum, bu sebeple kurumsal
yapısı ile çalışma alanında her zaman örnek bir kurum
olmaya devam ediyor. Ben bir çalışan olarak CFCU’da
değer gördüğümü, çalışmalarıma kıymet verildiğini
her daim hissediyorum ve bu benim, işimi çok severek
yapmamı sağlıyor.”

have started working at the CFCU very recently.
From the moment I started to work here, everyone
was very kind and helpful. My friends who had just
started working in the CFCU with me, the Programming
Support Department where I have been working and
all the people in the Human Resources Department
who carried out the start-up process supported me a lot
during my orientation in the CFCU. I found the working
culture adopted in the CFCU very professional and
productive. Because the tasks given to me are clearly
defined, it was easy for me to understand what to do
and how to do it in general.

W

hen I first started, the Unit employed
approximately 30 people and the Unit was
located on two floors of a business center.
My first impressions were that CFCU is a very busy and
dynamic institution. When I look back, I remember the
smiling people who tried to help me in this busy place
when I had just started to work. I think that our Unit has
a high level of hard work and a sense of responsibility;
therefore, it continues to be an exemplary institution
in its field of work with its corporate structure. As an
employee of CFCU, I always feel that I and my work is
valued here, and this allows me to do my job with great
love.”
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Etna Dağı Avrupa kıtasındaki en aktif volkandır. Sicilya
adasında bulunan bu dağ şu anda aktif olmakla birlikte,
en son 2014 yılında patlamıştır. Dünya’daki en aktif volkan
Havaii’de yer alan Kilauea’dır.

Mount Etna is Europe’s most active volcano. Located
in Sicily, Mount Etna last exploded in 2014, though it is
constantly active. The world’s most active volcano is Kilauea
in Hawaii.

“Avrupa” kelimesinin Yunanca’dan gelmiş olduğu
düşünülüyor. Yunan Mitolojisi’nde Europa isimli bir prenses
mevcuttu. İlyada ve Odessa destanlarının yazarı olan Homeros
da yazılarında Europa isimli bir kraliçeden bahseder. Daha
sonra MÖ 6 yılında Yunan kartograflar haritalarında Avrupa
ismini kullanmaya başladılar. Avrupa’nın bugün anlaşılan
coğrafi kavram haline gelişi 19. Yüzyılda meydana geldi.
The name Europe is believed to have derived from
Greek. Europa was a princess in Greek Mythology. Homer
also wrote of a Queen named Europe. Later, in 6 BC, Greek
geographers used Europe as a geographic name. The modern
understanding of what we know of as Europe was developed
in the 19th Century.

Paris’te yer alan Disneyland yılda yaklaşık 10 milyon
ziyaretçi kabul ederken, Eyfel Kulesi sadece 7 milyon ziyaretçi
kabul etmektedir.

Disneyland in Paris receives close to 10 million visitors a
year; while the Eiffel Tower only sees around 7 million a year.
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Finlandiya’ya “Bin

Gölün Ülkesi” denmesinin bir sebebi
var, ülkede 188.000’den fazla göl ve 0,5 km2 alandan
büyük toplam 818 ada bulunmaktadır.

Kaleleri seviyorsanız Çekya’ya bayılacaksınız. Ülkede
932 Kale ve 1187 malikâne bulunmaktadır. Avrupa’da
en fazla kaleye sahip olan bu ülkede her gün bir kaleyi ziyaret
ederseniz, bütün kaleleri görmek için 2.5 yıla ihtiyacınız olacak.

“The Land of 1000 Lakes”,
the country has more 188.000 lakes with 818 islands
over 0,5 km2 area

Love castles? You will adore the Czech Republic. The
country has 932 castles and 1,187 stately homes –
that is more than any other country in Europe. Even if you
visited one castle a day, it would take you over 2.5 years to
see them all.

While Finland is called

Romanya’da yer alan Timişoara şehri, kıta Avrupası’nda
elektrikli cadde aydınlatmasına sahip ilk şehirdir. Londra
veya Paris gibi şehirlerden önce 731 elektrik lambası
Timişoara şehrine yerleştirildi.
The small Romanian town of Timisoara was the first in
continental Europe to have electric street lighting. In 1882,
731 electric bulbs were placed around town — before
big places such as London or Paris installed them.

2018 yılında sona ermek üzere birkaç yıl İsveç’in resmi
Twitter hesabı her hafta yönetmesi için başka bir
vatandaşa verilmekteydi.
For several years, up until 2018, Sweden’s official
Twitter account was given to a random citizen every
week to manage.

Belçika çikolataları dünyadaki en iyi çikolatalardan
biri olarak ünlüdür. Bunun bir sonucu olarak, Brüksel
Havaalanı’nda dünya’daki herhangi bir yerden daha çok
çikolata satılmaktadır. Brüksel Havaalanı’nda her yıl yaklaşık
800 Ton çikolata satılmaktadır.

Belgian chocolate is famed as some of the best chocolate
in the world, as Brussels Airport sells more of the sweet
stuff than anywhere else does on earth. Over 800 tons of
chocolate is sold every year at the airport.

İspanya milli marşında söz bulunmamaktadır.
Spain’s national anthem has no lyrics.

Avrupa deyince aklınıza yüksek ihtimalle Alp Dağları, çam
ağaçları ve nehirler geliyordur. Peki Avrupa’da hala bir
yağmur ormanının var olduğunu biliyor muydunuz?
Bosna Hersek’te bulunan Perucica Yağmur Ormanı UNESCO
Dünya Mirası Sit Alanıdır ve Avrupa’nın en değerli
yeşil ciğerlerinden birini oluşturur.
When you think of Europe, you probably imagine snowy
Alps, lush pine forests and winding rivers. Did you
know that there is one last remaining rainforest in Europe?
Found in Bosnia and Herzegovina, the Perućica Rainforest is
a tentative UNESCO World Heritage Site and one of
the most precious green lungs in Europe.
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Antoni Gaudi’nin Barselona’da yer alan La Sagrada Familia
eseri gerçek bir mimarlık şaheseri, bu sebeple bitirmek bu
kadar uzun sürüyor! Mısır piramitlerinin inşaatı MÖ 2589 ile
2504 yılları arasında 85 yıl sürmüş iken, La Sagrada Familia
geçtiğimiz 140 yıldır inşaat halinde. Bu ünlü bazilikanın
inşasına 1882 yılında başlandı, her ne kadar Gaudi şaheserinin
tamamlanışına şahit olamasa bile Barselona şehri Gaudi’nin
ölümünün 100. Yılı olan 2026 yılında La Sagrada Familia’nın
inşaatını tamamlamayı hedefliyor.

10 köyün ismi
sadece tek harften oluşmaktadır. Bu köylerin çoğu
Danimarka, İsveç ve Norveç’te yer alan

küçük dere veya çay anlamına gelen “Å” ismine sahipken,
İsveç’te yer alan bir köy İsveççe ’de ada anlamına gelen “Ö”
ismine sahiptir.

There are 10 villages across Denmark, Sweden
and Norway that have names just one single letter
long. Most are named “Å”, meaning “small brook or river”
in Scandinavian languages, while one village is named “Ö”
meaning “island” in Swedish.

Türkiye’de yer alan
Patara Antik Kenti’nde dünyaya gelmiş olan Nicholas,
bir Hristiyan aziziydi ve Myra Şehri’nde piskoposluk
Zengin bir aileye günümüzde

yapmaktaydı. Hayırsever davranışlarıyla bir efsane haline
gelen Aziz Nicholas, Avrupa’ya yayılarak Avrupa’nın çeşitli
yerlerindeki yerel efsane ve mitlerin bir parçası haline geldi.
Efsaneye göre Aziz Nicholas ailesinin ölümünden sonra eline
geçen zenginliği fakir ve muhtaçlara para dağıtarak, ailelerin
bacalarından eve altın dolu çantalar fırlatarak ve çocuklara
meyve vererek kullanıyordu.
Born to wealthy parents, Nicholas was a Christian saint and
Greek bishop of Myra, who was born in Patara. Once
his parents died, he received a large amount of wealth, which

Antoni Gaudi’s enchanting La Sagrada Familia in
Barcelona is a true architectural masterpiece, which explains
why it is taking so long to finish! While the extraordinary
ancient pyramids of Egypt were constructed in 85 years,
between 2589 and 2504 BC, La Sagrada Familia has been
under construction for the past 138 years. Construction first
began on the famous basilica in 1882 and although Gaudi did
not get to see his extraordinary work completed, Barcelona
is aiming to complete it by 2026, for the 100th anniversary of
Gaudi’s death.
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he would give away to the poor and needy. Legend has it
that he would drop bags of gold coins down the chimneys of
houses, and provide fruits to children. His good deeds spread
through Europe, and locals began integrating it with their
myths and legends.

Türkiye’de yer alan Tünel Fürniküleri Kıta Avrupası’ndaki
en eski faal yeraltı demiryoludur.
Türkiye’s Tünel funicular is the oldest operational
underground railway in Continental Europe.

Esyonyalı geliştiriciler tarafından tasarlanan Skype,
günümüzde milyonlarca insana internet üzerinden ücretsiz
görüşme imkânı sunuyor.

Skype, designed by Estonian developers, offers free calls

İsveç, Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya’dan
sonra dünyanın 3. en büyük müzik ihracatçısıdır.

over the Internet to millions of people.

Sweden is the third largest music exporter in the world,
after the U.S. and Great Britain.

Danimarka’nın toplam enerji üretiminin yüzde ellisi
rüzgâr enerjisinden oluşmaktadır.

Çok sevilen köpek türü
dünyaya dağılmıştır.

Wind energy alone accounts for almost 50 percent of
the total power generation in Denmark.

Croatia is home to the popular dog breed called

Almanya Dünya’nın dördüncü ve Avrupa’nın en büyük
ekonomisidir.

Germany has the world’s fourth largest and Europe’s

Dalmaçyalılar Hırvatistan’dan

Dalmatians.

Her senenin 1 Martında Bulgarlar birbirlerine martenitsa
adı verilen, kırmızı- beyaz ipliklerden oluşan ve iyi sağlık ve
mutluluğu temsil eden bir bileklik verirler.

largest economy.

Yunanistan Dünya’daki en büyük ticari filoya sahiptir.
Greece has the largest merchant fleet in the world.

İrlanda’nın sanayi ihracatının yüzde yirmi beşi yüksek
teknoloji ürünlerinden oluşmaktadır.
Over a quarter of Ireland’s manufacturing exports are
high technology products.

1990 yılının Mart ayında Litvanya Sovyetler
Birliği’nden bağımsızlığını ilan eden ilk Sovyet cumhuriyeti
oldu.
In March 1990, Lithuania became the first Soviet
republic to declare its independence from the Soviet
Union.

Every year on 1 March, Bulgarians exchange martenitsas.
Essentially, these are small pieces of adornment made of red
and white thread that symbolize good health and happiness.

Finlandiya’da “Uykucu Günü ” denen bir gün vardır, bu
günde en geç uyanan aile üyesi ailenin kalanı tarafından bir
göle ya da denize atılır.
In Finland, they have ‘National Sleepy Head Day’,
where the last person in a family to wake up is thrown into a
lake or the sea by the rest of the family.
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Avusturya Bayrağı’nın geçmişi 1191 yılına kadar geriye
gitmektedir, bu sebeple Dünya’daki en eski bayraklardan
biridir.

Süslenen ilk noel ağacı 1510 Yılında Letonya’da dekore
edilmiştir.

The first Christmas tree was decorated in Latvia, in
1510.

1936 Yılına kadar Almanya merkezli bir şirket olan Haribo
çocukların şekerleme için meşe palamudu ve kestane
ile ödeme yapmasına izin vermişti; bu metodun
kullanıldığı durumda 10 Kilo Kestane veya 5 kilo meşe
palamudu karşılığında çocuklara 1 kilo şekerleme veriliyordu.
Çocukların topladıkları ise vahşi yaşam alanlarında yiyecek
olarak kullanılıyordu.
Up until 1936, the German Company Haribo had let children

The Austrian flag dates from 1191, which makes it one of
the oldest national flags in the world.

pay for gummy bears with acorns and chestnuts;
the most up-to-date exchange rate for 1kg of sweets is 10kg
of chestnuts or 5kg of acorns. The nuts are then used as feed
at wild animal parks.

Macar sporcular yaz olimpiyatlarında 511 ve kış
olimpiyatlarında 10 olmak üzere 521 madalya kazanmıştır.
Avrupa’nın fiziksel olarak en aktif ülkesi olarak tanımlanan
Hollanda’da insan sayısından fazla bisiklet mevcuttur.

Macar sporcuların en fazla madalya kazandığı spor eskrimdir.
Macaristan Olimpiyatlara hiç ev sahipliği yapmayan ülkeler
arasında en fazla madalyaya sahip ülkedir. Ayrıca 2020
olimpiyatlarında Finlandiya’yı geçerek kişi başına düşen
madalya sayısı olarak Dünya’daki en başarılı ülkedir.

Hungarian athletes have won a total of 521 medals
at the Olympics, 511 at Summer Games and 10 medals
at the Winter Games, with fencing being the top medalproducing sport. Hungary has won more Summer Olympic
medals than any other existing nation never to have hosted
the Games, and after overtaking Finland at the 2020 Olympic
Games, it is now the country with the highest number of
gold medals won per capita.

Malta yaklaşık 500.000 olan nüfusu için kayıtlı 400.000
The Dutch are the most physically active European country.
There are more bicycles in the Netherlands than

people.
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arabaya sahiptir.

Malta has more than 400.000 cars registered for its
approximately 500.000 population.

Kışın sonunu kutlama amacıyla Polonyalılar Marzanna
adı verilen bir hasır bebeği çeşitli renklerdeki kurdelelerle
süsledikten sonra yakarak yerel nehre fırlatma şeklinde
özetlenebilecek eğlenceli bir etkinlikte bulunmaktadır.

To welcome the spring season, Polish folk like to melt a
straw doll called Marzanna, which they decorate with lots
of colorful ribbons. They set her on fire and throw her into the
local river in a fun celebration.

Horozlar Portekiz’in bir sembolü olarak görülürler.
Portekiz’de ölü bir horozun geçmişte bir sanığın masumiyetini
kanıtlamasında kilit rol oynadığı düşünülmektedir. Barcelos
isimli bu horozun, Portekizlilerin hayata olan aşkını ifade
ettiği söylenir.

The Rooster is a Symbol Of Portugal. A dead rooster
helped an alleged criminal prove his innocence. The
rooster, called Barcelos, is said to be the embodiment

Kuzey Slovakya’da yer alan Čičmany köyü halk mimarisine
ilişkin ilk koruma altına alınan alandır.

The picturesque village of Čičmany in Northern Slovakia
has a status of world’s first reservation of folk architecture.

Slovenya’da yaşayan yaklaşık her 200 kişiden biri
arıcılıkla uğraşmaktadır. Bu ülke aynı zamanda balının
kalitesiyle de ünlüdür, bu sebeple geçerken hediye olarak bal
aldığınızdan emin olun.

Approximately 1 out of 200 people in Slovenia
are beekeepers. This country is famous for its quality
honey, so if you happen to be in Slovenia, make sure to buy
some honey as a souvenir.

of the Portuguese love of life.

Sırbistan içinde en fazla Roma İmparatoru’nun
doğduğu ülke olduğu düşünülmektedir. Bazı tarihçiler en
fazla on sekize kadar Roma İmparatoru’nun günümüzdeki
Sırbistan toprakları üzerinde doğduğunu düşünmektedir.

Serbia is thought as the place of the highest number of
Roman emperors born in one country. Some historians
think as many as 18 Roman emperors were born in the
territory of modern day Serbia.

Kuzey Makedonya’da resmi dil olan Kiril Alfabesi,
9. Yüzyılda Kuzey Makedonya’da yaşayan iki
kardeş tarafından geliştirilmiştir. Kardeşlerin Ohri’de
yer alan kiliselerinin öğrencileri tarafından bütün Doğu
Avrupa’ya yayılan bu alfabe, günümüzde de Doğu Avrupa’da
kullanılmaktadır.
The Cyrillic

alphabet, official in Macedonia, is based on
the alphabet developed by two Macedonian
brothers in the 9th century. It was taught by their disciples
at a monastery in Ohrid, and from there it spread across the
eastern Europe.
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Happy 20th anniversary

