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İSTANBUL - 22 Kasım 2018  - Avrupa Birliği (AB) tarafından 
finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası 
İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) genel koordinasyonunda 
bazı faaliyetleri Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile yürütülen 
“Hayata Fırsat Projesi”nin tanıtım toplantısı İstanbul’da 
yapıldı. Açılış, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, IOM 
Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava ve AÇSHB Uluslararası 
İş Gücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl’ın katılımlarıyla 
düzenlendi. 

Projemizin Açılışı Yapıldı
 
-ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan: “İnsan onuruna 
yakışan şartlarda çalışmak her insanın hakkıdır.”

-AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger: 
“İnsani destekten sosyo-ekonomik desteğe geçiyoruz.”

-ILO Türkiye Direktörü Özcan: “İnsan onuruna yakışan 
şartlarda çalışmak her insanın hakkıdır”
 
Toplantıda konuşan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, 
dünyanın büyük adaletsizlik ve eşitsizlik ve göç konusunda 
acı verici deneyimler yaşadığının altını çizerek, “Bu proje 
kapsamında bizim hedefl ediklerimiz sosyal adaletin 
arayışındayken çok önemli. Yaratıcı bir şekilde serbest, 
adil, güvenli ve insan onuruna yakışan şartlarda çalışmak 
her insanın hakkıdır. Fırsatlar özellikle sığınmacılar ve 
göçmenler için daha büyük öneme sahiptir.” görüşünü dile 
getirdi.

Hali hazırda çok sayıda mültecinin ya çalıştığını ya da iş 
aradığını söyleyen Özcan, şunları söyledi: ‘’Yoğun mülteci 
akınlarının olduğu ülkelerde en ciddi sorunlardan biri 
istihdam. Dolayısıyla hem ev sahibi konumunda olanlar 
için hem de koruma altında olanlar için istihdam imkânları 
yaratmak elzemdir. Böylelikle bu mülteciler ev sahibi 
olan ülkelerin ekonomilerine katkıda bulunacaklar hem iş 
gücünde pay sahibi olabilecek hem de hayatta bir amaçları 
olacak.’’
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-IOM Türkiye Misyon Şefi Gvilava: “İş piyasası yönetişimini 
destekliyoruz.”

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Misyon Şefi Lado 
Gvilava, Türkiye ve ILO ile işbirliğinde geçici koruma altında 
olan Suriyelilere yönelik projenin önemine vurgu yaparak, bu 
projeyle Suriyelilerin iş gücüne katılımlarının sağlanacağını 
aktardı. Suriyelilerin Türk toplumuna ve ekonomisine 
katkıda bulunmaları için entegrasyonlarının şart olduğuna 
işaret eden Gvilava, şunları kaydetti: “Çünkü göç ettikleri 
ülkelere kendi becerilerini göstermekteler, iş piyasasındaki 
eksiklikleri gidermeye hazır haldeler. Girişimcilik ruhlarıyla 
yeri geldiğinde kendi iş imkânlarını bile oluşturmaktalar. 
Bu sebeple IOM bu projeye çok önem veriyor. Öncelikle iş 
piyasasına destek sunmak için yetenekleri doğru bir şekilde 
eşleştirmeyi bekliyoruz. İkinci olarak istihdam yaratma 
fırsatlarını geliştirmek. Ayrıca hem ev sahibi topluluklar 
için hem de ve Suriyeliler için girişimcilik fırsatları 
yaratmak istiyoruz. Kalkınma süreçleri dâhilinde iş piyasası 
yönetişimini destekliyoruz.” 

-AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Berger: “Kısa vadede onlara yardım etmek, onlara makul 
işler, fırsatlar sağlamak zorundayız.”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 
“Hayata Fırsat Projesi”ni önemli bulduklarını vurgulayarak, 
emeği geçenlere teşekkür etti. Berger, AB’nin Türkiye’de 
yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik desteklerini 
sürdüreceğini belirterek, “Türkiye hükümetine 3 milyar avro 
daha verilmesi üzerinde tartışılıyor. Şu anda neler yapılması 
gerektiği ile ilintili olarak müzakerelerde devam ediliyor. 
İnsani destekten sosyo-ekonomik desteğe geçiyoruz. Buna 
bağlı olarak da ‘ikinci round’luk projelerimizi imzalamak 
üzereyiz.” dedi.

Berger “Kısa vadede onlara yardım etmek, onlara makul 
işler, fırsatlar sağlamak zorundayız. Suriye mültecilerine 
baktığımız zaman, büyük bir kısmı çalışma hayatına 
girebilecek yaşta. Dolayısıyla bunlara fırsatların 
oluşturulması ve özellikle girişimcilik unsurlarını 
da yaratmamız gerekiyor. Kendi ayakları üzerinde 
durabilmelerini sağlamamız gerekiyor.” diye konuştu. 

-AÇSHB Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Akyıl: 
“Suriyelilerin iş gücü piyasasına erişimleri kolaylaştırıldı.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İş 
Gücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl da Türkiye’de yaşayan 
Suriyeliler hakkında yürütülen çalışmaların yıldan yıla 
arttığını söyledi.

Suriye göçmen krizini yönetmek için bakanlığın başından 
beri süreci takip ettiğini ve bir takım yönetmelikler 
çıkardığını anlatan Akyıl, “Geçici koruma altına alınan 
Suriyelilerin, iş gücü piyasasına erişimi konusunda bakanlık 
olarak çalışmalarımız yürütmekteyiz. Bu süreci yürütürken 
ülkemizdeki çalışma barışı ve toplumsal huzuru da dikkate 
almaktayız. 2011 yılından beri yürütülen süreçte öncelikle 
sosyal yardımlara önem verildi fakat süreç uzadıkça ve 
Türkiye’ye gelen göçmenlerin durumu kalıcı bir duruma 
dönüşünce bu insanların işgücü piyasasına erişimleri 
kolaylaştırılmaya çalışıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

02   2019


