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DİREKTÖRÜN NOTU
Sevgili meslektaşlar ve dostlar,
ILO Ankara e-bültenin ilk sayısını sizlere sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. ILO Türkiye Ofisi olarak çalışmalarımızla
ilgili haberleri ve yeni gelişmeleri sizlerle paylaşabilmek için bu bülteni düzenli olarak çıkarmayı planlıyoruz.
Sosyal diyalog, kadın istihdamı, iş güvenliği ve sağlığı, mülteciler, çocuk işçiliği, sürdürülebilir işletmeler, vb. alanlarda
devam eden projeler ve etkinliklerle bu yıl oldukça yoğun bir dönem geçiriyoruz. Bu alanlarda yaptıklarımızı sizlerle
paylaşmak Ankara’daki ekibim ve sahsım adına büyük bir mutluluk.
Gelecek aylarda yenilerinin ekleneceğini umduğumuz bültenimizi beğenmeniz dileğiyle.

Numan Özcan

ILO Türkiye Direktörü

ILO’dan Mülteciler için Yaygın ve Serbest
Öğrenmelerin Doğrulanması Çalıştayı
ILO Türkiye Ofisi tarafından uygulanan “Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi
Toplulukların İşgücü Piyasasına Katılımının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Türkiye’de Mülteciler için Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması” konulu çalıştay
17 Mayıs 2017 tarihinde, ILO Türkiye Ofisi, Avrupa Eğitim Vakfı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları olmak üzere çok sayıda kamu kurum

ILO Projesi Kapsamında Girişimcilik Eğitimi alan
400 kadın Bursa, Konya, Ankara ve İstanbul’da
Sertifikalarını Aldı
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Türkiye’de kadın istihdamının artırılması amacıyla yürüttüğü “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş
için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında girişimcilik ve mentörlük eğitimi
alan 400 kadın proje illeri olan Bursa, Konya, Ankara ve İstanbul’da Nisan - Haziran
2017 döneminde sertifikalarını aldı.

Sosyal Diyalog, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çalışma Yaşamının Geleceği Konferansı Ankara’da Yapıldı
‘Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Sosyal Diyalog, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çalışma Yaşamının Geleceği Konferansı’ 12
Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı. ÇSGB Bakan Yardımcısı Sayın Yegin, çok sayıda Türk ve yabancı uzman, uluslararası kuruluş ve kamu kurum temsilcileri, işçi, işveren,
memur konfederasyon, sendika başkan, başkan yardımcısı, genel sekreterleri ile medya mensuplarının katıldığı konferansta, ‘sosyal diyalog’, ‘sürdürülebilir kalkınma’ ve ‘çalışma
yaşamının geleceği’ masaya yatırıldı.

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun
Geliştirilmesi Projesi Kapsamındaki Farkındalık
Artırma ve Eğitim Faaliyetleri Devam Ediyor
Çalışma Yaşamında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi’nin öncelikleri arasında
yer alan eğitim faaliyetlerinin Mart-Mayıs 2017 döneminde gerçekleştirilen ilk bölümü
başarı ile tamamlandı. Kamu kuruluşları, uluslararası örgütler, işçi ve işveren konfederasyonları, sendikalar ve akademi dünyasından yüzlerce temsilci, ‘Uluslararası Çalışma Standartları ve Avrupa Birliği Sosyal Diyalog Müktesebatı’ eğitimlerine katıldı.
Proje ekibi Türkiye çapındaki bilgilendirme, farkındalık artırma faaliyetlerini de

ILO Projesi Kapsamında Kadınlar için
Girişimcilik Eğitimleri Başladı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye’de kadın istihdamının artırılması
amacıyla yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır
İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında proje pilot illerinde kadınlara
yönelik girişimcilik eğitimleri 2017 Şubat ayında başladı.
Projenin bir bileşenini oluşturan kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri aynı zamanda
yine proje kapsamında ILO’nun teknik desteği ile hazırlanan Türkiye’nin ilk “Kadın İstih-

ILO kapasite geliştirici eğitim ve kurslar yoluyla
Suriyeli mülteciler ve Türk vatandaşlarının
istihdam edilebilirliklerini artırıyor
‘Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların İşgücü Piyasasına Katılımın
Geliştirilmesi’ Projesi kapsamında; ILO Türkiye Ofisi ulusal paydaşlarla beraber, Suriyelilerin yoğun olarak yerleşim gösterdiği Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve
Hatay illerinde mesleki eğitim, beceri geliştirme, Türkçe dil kursları ve mesleki rehberlik faaliyetleri yürütmektedir.
Mesleki eğitimler, Türkçe dil kursları, çalışma hayatında temel beceriler eğitimleri ve
mesleki rehberlik faaliyetleri doğrultusunda yaklaşık olarak 10.000 kişiye ulaşılması
planlanmaktadır.
Eğitimler, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin ve Hatay illerinde yerel işgücü piyasası

ILO kadın projesi kapsamında İnsan Hakları
Eğitimi Alan 800’den Fazla Kadın Sertifika Aldı
ILO Türkiye Ofisi’nin yürüttüğü “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler’ Projesi kapsamında proje illeri olan Ankara, Bursa ve İstanbul’daki yedi belediye ile yapılan işbirliği çerçevesinde şimdiye kadar 800’den fazla kadın kadının insan hakları eğitimini
alarak, sertifika sahibi oldu.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen “Kadınlar İçin
Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilme-

ITCILO ile işbirliği içinde “Ulusal İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetimi Çalıştayı” ILO tarafından
Ankara’da düzenlendi
Devam etmekte olan “Uluslararası Standartların Uyumlaştırılması Yoluyla Türkiye’de
İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) Geliştirilmesinin Sürdürülmesi” teknik yardım projesi
kapsamında, 9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(ÇSGB), Sağlık Bakanlığı (SB), Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile işveren ve işçi
örgütlerinin katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayın amacı İSG’yi iyileştirmek
için planlama, geliştirme ve yönetim kapasitesini ve ulusal çabaları güçlendirmektir.

ILO, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle
Bursa’da Kadın istihdamı Paneli düzenledi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yürüttüğü “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi”” projesi kapsamında hazırlanan Kadın İstihdamı Eylem Planı’nın
yerel düzeyde uygulanmasına ilişkin stratejileri belirlemek üzere 10 Mart 2017 tarihinde Bursa’da bir kadın istihdamı paneli düzenlendi.
ILO Türkiye Ofisi’nin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürüttüğü proje kapsamında düzenlenen
panel çerçevesinde, Türkiye’de kadın istihdamını arttırmak ve Türkiye İş Kurumu’nun
(İŞKUR) kadın istihdamı alanında yürüttüğü faaliyetleri desteklemek amacıyla hazırlanan Türkiye’nin ilk “Kadın İstihdamı Eylem Planı”nın yerelde uygulanması için yerel
düzeyde ihtiyaç ve öncelikler ile ilgili farklı tarafların görüş ve önerileri ele alındı.

Şanlıurfalı ve Suriyeli Yatırımcılar İstihdam İçin
Güçlerini Birleştiriyor
“Suriyeli İş İnsanlarının Yatırım Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Şanlıurfa’nın Suriyeli Yatırımcılara Sunduğu Fırsatlar” konulu toplantı 25 Şubat 2017 tarihinde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa
Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Suriye Dostluk Derneği ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Şanlıurfa Şubesi ortaklığında Şanlıurfa’da
gerçekleştirildi. ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan yaptığı açılış konuşmasında;
işgücü piyasalarının dengelerini bozmadan insan onuruna yakışır iş fırsatları yaratıl-

ILO SCORE Programı, Türkiye’deki KOBİ’lerin
verimlilik ve çalışma koşullarını artırma çabalarına
destek olmaya devam ediyor
ILO SCORE Programı Türkiye Pilot Uygulaması kapsamında, 15-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da Eğiticilerin Eğitimi ve Firma Eğitimleri faaliyetleri gerçekleştirildi.
Yerinde Firma ziyareti ve sınıf ortamı eğitimlerden oluşan faaliyete, INDITEX’in Türkiyedeki üretici tedarikçisi olan firmalardan çalışanlar katıldı.

ILO, Çatışma ve Afetlerde Çocukların Çocuk
İşçiliğinden Korunması İçin Ses Verdi!
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü çerçevesinde “Çatışma ve Afetlerde Çocuklar
Çocuk İşçiliğinden Korunmalı”* temasına dikkat çekmek üzere Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay’da
bir dizi etkinlik düzenlendi.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı işbirliğinde “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli” düzenlendi.
12 Haziran günü Şanlıurfa’da gerçekleştirilen panelin açılışı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Bölge Müdürü Hasan Kılıç ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl tarafından yapıldı. Gerek hükümet
kararlarının uygulanması gerekse Valilik çalışmalarında konunun ele alındığını ifade eden Akıl, sorunun
çözümüne yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.
Harran Kaymakamı Temel Ayca, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube
Müdürü Şükran Büyükhan, Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Şube Müdürü Eyüb Sabri Cennetkuşu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörü

ILO, Kadın Kooperatifleri Yoluyla Harran ve
Mardin’de Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların
Istihdam Edilebilirliklerini Destekliyor

“İlerlemenin İzlenmesi & İSG İndikatörleri” Üç Taraflı
Çalıştayı ILO tarafından Ankara’da düzenlendi

ILOTürkiye Ofisi uygulamakta olduğu “Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi” projesi ile hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hem de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kooperatifler aracılığıyla geçim kaynaklarına erişimini desteklemek amacıyla Harran ve Mardin’de çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla Harran Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi bünyesinde oluşturulması planlanan kadın kooperatifine ilişkin görüşmeler yapmak ve GAP Bölge Kal-

Ankara
köşesi

Devam etmekte olan “Uluslararası Standartların Uyumlaştırılması Yoluyla Türkiye’de
İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) Geliştirilmesinin Sürdürülmesi” teknik yardım projesi
kapsamında 24 Mayıs 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB),
Sağlık Bakanlığı (SB) temsilcileri ile işveren ve işçi örgütlerini bir araya getiren bir
çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayın amacı, 2016’da Ulusal İSG Profilinin hazırlanması
ile başlayan indikatörler ile ilgili çalışmayı devam ettirmektir. Proje kapsamında,
uluslararası standartlar ve taahhütler ile uyumlu olarak İSG alanındaki ilerlemenin

Veda Partisi
20 Temmuz 2017’de sevgili çalışma arkadaşlarımız Merve Keser ve Kadir Uysal için
bahçemizde bir veda partisi düzenlendi. Kendileriyle çalışmak büyük bir zevkti. Kendilerine

Evlilik
Sevgili ekip arkadaşımız Pınar Yenigün, Mahsun Turan ile hayatını birleştirdi. 30 Haziran'da
Ankara'da yapılan düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra, yakın arkadaşları ve ILO Ankara ofisinin
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ILO’dan Mülteciler için Yaygın ve
Serbest Öğrenmelerin
Doğrulanması Çalıştayı

ILO Türkiye Ofisi tarafından uygulanan “Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi
Toplulukların İşgücü Piyasasına Katılımının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Türkiye’de Mülteciler için Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması” konulu çalıştay 17 Mayıs 2017 tarihinde, ILO Türkiye Ofisi, Avrupa Eğitim Vakfı ve Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası iş birliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Başta Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları olmak üzere çok
sayıda kamu kurum ve kuruluş, işçi, işveren örgütleri, Birleşmiş Milletler kurumları
temsilcisi çalıştayda geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerinde edindikleri
vasıflarının ve öğrenmelerinin ulusal mesleki yeterlilik çerçevesi kapsamında değerlendirilmesi ve belgelendirebilmesi konusunu tartışma fırsatı buldu.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan yaptığı açılış konuşmasında insani yardımlar kadar Suriyelilerin kendi geçimlerini sağlamaları ve insan onuruna yakışır iş

sahibi olmalarının her geçen gün daha da önem kazandığını vurgulayarak; ILO Türkiye Ofisinin yürüttüğü faaliyetlerle, mültecilerin gelir kaynaklarına ve iş piyasasına
sağlıklı bir şekilde, kayıtlı ve düzgün işlerle erişmelerine katkıda bulunmaya çalıştığını belirtti. Özcan, ‘Bu katkıların önemli bir bileşeni de, ülkesinde edindiği vasıfları
belgelendiremeyen ve Türkiye’ye geldikten sonraki süreçte mesleki eğitimler yoluyla veya çalışarak edinilen becerilerin yeterlilik sistemi çerçevesinde tanınırlığını sağlamaktır. Bu aynı zamanda, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ve çalışma
hayatına geçişin kolaylaştırılması konusunda da en önemli adımlarından birini
oluşturmaktadır” dedi.
ILO Ulusal Uzmanı Prof. Dr. Füsun Akkök sunumunda, mülteciler için yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması ve mülteciler için bir model arayışı kapsamında
doğrulama sürecindeki evreler ve izlenecek metodoloji hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu. Savaştan kaçan bu kadar büyük bir kitlenin çoğunun genç olduğunu ve işgücüne kazandırılması gerektiğini belirtti. Diploma ve dökümanlarını bırakarak gelen bu insanların daha iyi işlere yerleştirilebilmeleri için önceki öğrenmelerinin
doğrulanması, sertifikalandırılması gerektiğini ve Türkiye’de bu sürecin bir sistem
içinde geliştiğini fakat Suriyelilerin bu sisteme katılımı konusunda henüz hiçbir çalışmanın olmadığını belirtti. Bu sebeple bu çalıştayın tüm tarafların biraraya gelmesi, iletişim, işbirliği ve koordinasyon içinde konuşması ve ülkemiz için nasıl bir
model oluşturulacağı açısından oldukça büyük bir önem taşımakta olduğunu belirtti.
Sunumun ardından “Türkiye’de Mülteciler için Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması: Ulusal ve Uluslararası Perspektifler” konulu panel gerçekleşti. Moderatörlüğünü Uluslararası Çalışma Örgütü Kriz Kaynaklı Göç Kıdemli Teknik Uzmanı
Nicholas Grisewood’un yaptığı panel oturumuna, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin Akbıyık, Avrupa Eğitim Vakfı Yeterlilik Sistemleri
Uzmanı Mirjam de Jong, Avrupa Eğitim Vakfı Uluslararası Uzmanı Andy Gibbs ve
ILO Ulusal Uzmanı Prof. Dr. Füsun Akkök konuşmacı olarak katıldı.
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ILO Projesi Kapsamında
Girişimcilik Eğitimi alan 400
kadın Bursa, Konya, Ankara ve
İstanbul’da Sertifikalarını Aldı

Seramik atölyesi açmak, e-ticaret yoluyla ürün pazarlama, kafe işletmek, organik
sabun yapımı; keçe yapımı ürünlerin online satışı; kantin işletmeciliği ve butik pastane açmak; veteriner kliniği, sıva işleri ve dekorasyon mağazası açmak, ütü evi,
butik pastacılık, gelinlik tasarım-satış yeri açmak gibi değişik ve farklı iş planları
olan 400 kadın proje illerinde bir hafta boyunca girişimcilik ve mentörlük eğitimi
aldı.
ILO Türkiye Ofisi proje ekibi, İŞKUR temsilcileri ve proje yerel paydaşları ile ilgili
kurum temsilcilerinin katıldığı sertifika törenlerinde; bu eğitimlerin ve ILO projesinin
hem kadını daha güçlü kıldığı hem de girişimci kadınların aile ve ülke ekonomisi ile
üretime katkı sağladıkları vurgulandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Türkiye’de kadın istihdamının artırılması
amacıyla yürüttüğü “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana
Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında girişimcilik ve mentörlük eğitimi alan 400 kadın proje illeri olan Bursa, Konya, Ankara ve İstanbul’da
Nisan - Haziran 2017 döneminde sertifikalarını aldı.
ILO tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma
İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen proje kapsamında Bursa’da 150,
Konya’da 50, Ankara’da 100 ve İstanbul’da 100 kadın girişimcilik ve mentörlük eğitimi almış olup sertifika törenleri Bursa’da 26 Nisan 2017; Konya ve Ankara’da 11
Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da ise 13 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Girişimcilik eğitimi almış 400 kadından başarılı olan adayların hibe desteğinden
faydalanması öngörülüyor. Bu kapsamda, girişimcilik eğitimi ve mentörlük programları sonrasında halihazırda başvurusu devam eden mikro hibe yarışması sonrasında iş planı başarılı bulunan 30 kadın adaya 2000 USD tutarında mikro hibe sağlanacak. Başvurular 12 Haziran 2017’de başlamış olup 11 Temmuz 2017 tarihinde
sona erecektir.
Girişimcilik ve mentörlük eğitimlerinde kadınlara: iş fikri geliştirme ve yaratıcılık;
girişimcilik; işletme; işletme fonksiyonları/türleri/kuruluş şekilleri; mali ve hukuki
sorumluluklar; iş planı kavramı (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı,
yönetim planı, finansal plan); iş modeli; toplumsal cinsiyet, sürdürülebilirlik, finansman kaynaklarına erişim gibi başlıklar ve kavramlar hakkında bilgi verildi.
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Sosyal Diyalog, Sürdürülebilir
Kalkınma ve Çalışma Yaşamının
Geleceği Konferansı Ankara’da
Yapıldı

‘Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Sosyal Diyalog, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çalışma Yaşamının Geleceği Konferansı’ 12 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı. ÇSGB Bakan Yardımcısı Sayın
Yegin, çok sayıda Türk ve yabancı uzman, uluslararası kuruluş ve kamu kurum
temsilcileri, işçi, işveren, memur konfederasyon, sendika başkan, başkan yardımcısı, genel sekreterleri ile medya mensuplarının katıldığı konferansta, ‘sosyal diyalog’,
‘sürdürülebilir kalkınma’ ve ‘çalışma yaşamının geleceği’ masaya yatırıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot da, sosyal diyalog
ve haklar konusunda ‘kimsenin arkada bırakılmaması gerektiğini’ vurgulayarak,
temel hak ve özgürlüklere saygının AB’nın olmazsa olmazları arasında bulunduğunu kaydetti.
Konferans çerçesinde düzenlenen panellerde konuşan konfederasyon temsilcileri
ve uzmanlar da, Türkiye’deki uygulamalarda karşılaşılan sorun ve engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, uluslararası standartlara ulaşılmasının önemine vurgu yaptılar.
Türkiye’de sosyal diyalogun her seviyede geliştirilmesi amacıyla ILO Türkiye Ofisi
Ağustos 2016’da “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi”ni
başlatmıştır. Proje, bütüncül bir yaklaşım içinde, sosyal ortaklar, ilgili kamu kurum
ve kuruluşları ile toplum genelinde, tüm seviyelerde, sosyal diyaloga ilişkin farkındalığın artırılmasına öncelik vermektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) ana yararlanıcı olduğu proje kapsamında kamuoyu, işçiler, işverenler ve kamu kurum ve kuruluş çalışanları nihai
yararlanıcılar olarak değerlendirilmektedir.

Konferansın açılışında konuşan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, güçlü bir
sosyal diyalog için uygun mevzuat, güçlü sosyal ortaklar ve siyasi irade gerektiğini
kaydetti. Özcan, ‘Etkin ve gerçek bir sosyal diyaloğun oluşması için bu üç hususun
da aynı anda var olması gerekiyor.’ diye konuştu.

24 ay sürmesi planlanan proje sonucunda, ÇSGB, ilgili kuruluşlar ve sosyal ortakların kapasitelerinin artırılarak çalışma hayatında sosyal diyalogun geliştirilmesi;
kurumların ve kamuoyunun örgütlenme özgürlüğü ile sosyal diyalog konusundaki
farkındalığının her seviyede artırılması ve gelişmiş sosyal diyalog mekanizmalarına
ulaşılması hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde söz konusu sonuçlara, geniş kapsamlı, detaylı çok yönlü girişimler, eğitimler, yayınlar ve yoğun bir bilgilendirme çalışmasıyla ulaşılması planlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Çalışma Hayatında
Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi’nin endüstri ilişkileri sistemine ve sosyal
diyalog anlayışına derinlik katacağına inandığını söyledi. Yegin ‘Sosyal diyalog çalışma hayatının temelini oluşturur.’ dedi.
Açılışta söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü
Nurcan Önder, ÇSGB’nın sosyal diyalog anlayışının, ‘sosyal taraflarla danışma,
işbirliği ve müzakere’ temeline dayandığını ifade etti. Önder, ‘Bakanlığımız, çok
ortaklı bir bakanlıktır. Genel Müdürlüğüm süresince çalışma hayatını ilgilendiren
konularda sosyal taraflarla işbirliği ve etkin sosyal diyaloga önem vererek, üçlü
sosyal diyalog mekanizmalarını etkin kullanmaya, endüstri ilişkileri sisteminin tüm
aktörlerinin görüş ve önerilerini almaya özen gösterdim ki; Bakanlığımızın temel
bakışı da bu yöndedir.’ dedi.
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Çalışma Hayatında Sosyal
Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi
Kapsamındaki Farkındalık
Artırma ve Eğitim Faaliyetleri
Devam Ediyor

Çalışma Yaşamında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi’nin öncelikleri arasında yer alan eğitim faaliyetlerinin Mart-Mayıs 2017 döneminde gerçekleştirilen ilk
bölümü başarı ile tamamlandı. Kamu kuruluşları, uluslararası örgütler, işçi ve işveren konfederasyonları, sendikalar ve akademi dünyasından yüzlerce temsilci,
‘Uluslararası Çalışma Standartları ve Avrupa Birliği Sosyal Diyalog Müktesebatı’
eğitimlerine katıldı.
Proje ekibi Türkiye çapındaki bilgilendirme, farkındalık artırma faaliyetlerini de
sürdürüyor. Nisan-Haziran 2017 döneminde TED, Gazi, İzmir Ekonomi, Dokuz
Eylül, Trakya, Antalya ve Akdeniz Üniversitelerinde öğrencilerle biraraya gelen ve
sosyal diyalog mekanizmaları, temel haklar, Türkiye’deki durum ve iş yaşamının
geleceği konularında öğrencilere bilgi veren, onların sorularını yanıtlayan proje
ekibi, 2018 itibariyle üniversite, yüksek okul ve lise olmak üzere toplam 50 eğitim
kurumunu ziyaret etmiş olacak. Ayrıca 24 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan seminer ile
120 KOBİ yönetici ve temsilcisine proje içeriği ve öncelikleri hakkında bilgi verildi.
Proje kapsamında üretilen TV Spotu, RTÜK tarafından ‘zorunlu yayın’ kategorisine
alınarak, bütün ulusal kanallarda ‘prime time’da gösterilmesine karar verildi. Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi paydaşlarının, süreçler hakkında bilgilendirildiği ve değişikliklerin onaya sunulduğu 2. Yönlendirme Komitesi
toplantısı ILO Türkiye Ofisi’nde Direktör Numan Özcan’ın moderatörlüğünde
gerçekleştirildi. Öte yandan ILO Türkiye Ofisi’nde düzenlenen ‘Hibe Yönetimi ve

Uygulama Eğitimi’nde proje çerçevesinde hibe almaya hak kazanan kurum ve
kuruluşların temsilcilerine uygulamalar çerçevesinde temel kurallar ve öncelikler
hakkında bilgi verildi.
Türkiye’de sosyal diyalogun her seviyede geliştirilmesi amacıyla ILO Türkiye Ofisi
Ağustos 2016’da “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi”ni
başlatmıştır. Proje, bütüncül bir yaklaşım içinde, sosyal ortaklar, ilgili kamu kurum
ve kuruluşları ile toplum genelinde, tüm seviyelerde, sosyal diyaloga ilişkin farkındalığın artırılmasına öncelik vermektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) ana yararlanıcı olduğu proje
kapsamında kamuoyu, işçiler, işverenler ve kamu kurum ve kuruluş çalışanları
nihai yararlanıcılar olarak değerlendirilmektedir.
24 ay sürmesi planlanan proje sonucunda, ÇSGB, ilgili kuruluşlar ve sosyal ortakların kapasitelerinin artırılarak çalışma hayatında sosyal diyalogun geliştirilmesi;
kurumların ve kamuoyunun örgütlenme özgürlüğü ile sosyal diyalog konusundaki
farkındalığının her seviyede artırılması ve gelişmiş sosyal diyalog mekanizmalarına ulaşılması hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde söz konusu sonuçlara, geniş
kapsamlı, detaylı çok yönlü girişimler, eğitimler, yayınlar ve yoğun bir bilgilendirme
çalışmasıyla ulaşılması planlanmıştır.

www.ilo.org/ankara • ankara@ilo.org

ILO Türkiye Ofisi

ILOANKARABÜLTEN

01 2017

ILO Projesi Kapsamında
Kadınlar için Girişimcilik
Eğitimleri Başladı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye’de kadın istihdamının artırılması amacıyla yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana
Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında proje pilot illerinde
kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri 2017 Şubat ayında başladı.
Projenin bir bileşenini oluşturan kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri aynı zamanda yine proje kapsamında ILO’nun teknik desteği ile hazırlanan Türkiye’nin ilk “Kadın
İstihdamı Eylem Planı”nda öngörülen kadınların işgücü piyasasına erişim olanaklarının arttırılması için kadın girişimciliğinin artmasına yönelik yapılacak çalışmaları
da destekleyici ve tamamlayıcı bir nitelik taşıyacaktır.
Girişimcilik eğitimleri kapsamında, proje illeri olan İstanbul, Bursa, Ankara ve Konya
illerinde, toplam 400 kadın girişimci adayının önce girişimcilik eğitimlerini alması,
daha sonra eğitimlerin devamı niteliğindeki atölye çalışmaları ile pratiğe yönelik ve
deneyim paylaşımını içeren mentörlük destek hizmetlerinden faydalanması planlanmıştır.
Halihazırda Ankara, Konya ve Bursa’da kadın girişimci adaylarına girişimcilik eğitimleri verilmiş olup Bursa’da Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği; Konya’da
Konya Ticaret Odası ve Ankara’da TOBB ile yapılan işbirliği çerçevesinde eğitimlerin
ikinci aşaması olan mentörlük desteği eğitimleri devam etmektedir.

Girişimcilik ve mentörlük eğitimlerinde kadınlara: iş fikri geliştirme ve yaratıcılık;
girişimcilik; işletme; işletme fonksiyonları/türleri/kuruluş şekilleri; mali ve hukuki
sorumluluklar; iş planı kavramı (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı,
yönetim planı, finansal plan); iş modeli; toplumsal cinsiyet, sürdürülebilirlik, finansman kaynaklarına erişim gibi başlıklar ve kavramlar hakkında bilgi verilmekte ve bu
konularda atölye çalışmaları yapılmaktadır.
ILO tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma
İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen proje kapsamında Bursa’da 150,
İstanbul’da 100, Ankara’da 100 ve Konya’da 50 kadının eğitim programına dahil
olması hedeflenmiş olup, başarılı olan adayların hibe desteğinden faydalanması
öngörülmektedir. Kadın girişimci adayları projenin ana yararlanıcısı olan İŞKUR’a
kayıtlı kadınlar arasından seçilmiştir.
Eğitimler 25 kişilik grupların katılımıyla 32 saat KOSGEB müfredatı ve içinde Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İşletmelerde Sürdürülebilirlik, Finans
Kaynaklarına Erişim ve Teknoloji ve Girişimcilik başlıklarının yer aldığı 8 saat ek
modül ile toplam 40 saat olarak yürütülmektedir.
Eğitim ve mentörlük programları sonrasında düzenlenecek yarışma sonrasında iş
planı başarılı bulunan 30 kadın adaya 2000 USD tutarında mikro hibe sağlanacaktır.

www.ilo.org/ankara • ankara@ilo.org

ILO Türkiye Ofisi

ILOANKARABÜLTEN

01 2017

ILO kapasite geliştirici eğitim ve
kurslar yoluyla Suriyeli mülteciler
ve Türk vatandaşlarının istihdam
edilebilirliklerini artırıyor

‘Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların İşgücü Piyasasına
Katılımın Geliştirilmesi’ Projesi kapsamında; ILO Türkiye Ofisi ulusal paydaşlarla beraber, Suriyelilerin yoğun olarak yerleşim gösterdiği Gaziantep, Şanlıurfa, Adana,
Mersin ve Hatay illerinde mesleki eğitim, beceri geliştirme, Türkçe dil kursları ve
mesleki rehberlik faaliyetleri yürütmektedir.
Mesleki eğitimler, Türkçe dil kursları, çalışma hayatında temel beceriler eğitimleri
ve mesleki rehberlik faaliyetleri doğrultusunda yaklaşık olarak 10.000 kişiye ulaşılması planlanmaktadır.
Eğitimler, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin ve Hatay illerinde yerel işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı, Harran Kaymakamlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa ve

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri, Meksa ve çeşitli yerel paydaşların
işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.
Bu çerçevede, CNC programlama, gazaltı kaynağı, AUTOCAD, boru tesisatı, sıhhi
tesisat, trikotaj, ahşap oyuncak yapımı, mobilya döşeme, otomotiv servis elemanı,
kuaförlük, aşçı yardımcılığı ve paketleme alanında mesleki eğitimler ile birlikte A1
ve A2 seviyelerinde Türkçe dil kursları başlatılmıştır.
ILO Türkiye Ofisi, bu proje kapsamında verilen eğitimlerle Suriyeli mülteciler ve Türk
vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi ve insana yakışır iş fırsatlarının geliştirilmesi yoluyla geçim kaynaklarına erişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
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ILO kadın projesi kapsamında
İnsan Hakları Eğitimi Alan
800’den Fazla Kadın Sertifika Aldı

ILO Türkiye Ofisi’nin yürüttüğü “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler’ Projesi
kapsamında proje illeri olan Ankara, Bursa ve İstanbul’daki yedi belediye ile yapılan işbirliği çerçevesinde şimdiye kadar 800’den fazla kadın kadının insan hakları
eğitimini alarak, sertifika sahibi oldu.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen “Kadınlar İçin
Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Ankara Altındağ, Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri’nin verdiği mesleki eğitim kurslarına katılan ve kadının insan hakları eğitimlerini
başarıyla tamamlayan kadınlara 8 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da yapılan bir
törenle sertifikaları verildi.
Toplantıda konuşan Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan “Bizim için projenin en
önemli faaliyeti kadınlar için insan hakları eğitimleri. Bunun sebeplerini üç kelimeyle özetlemek mümkün çünkü bu eğitimler bize kadınlara dokunma, onları
değiştirme ve güçlendirme şansı verdi. Kadınların hayatlarına dokunabildik,” dedi.
Proje kapsamında, Mart-Haziran 2016 döneminde ILO Türkiye Ofisi’nin Ankara’da
Altındağ Belediyesi, Bursa’da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi, İstanbul’da Kadıköy ve Maltepe Belediyesi ile yaptığı işbirliği çerçevesinde söz
konusu belediyelerin verdiği meslek edindirme kurslarına katılan toplam 500 kadın
kadının insan hakları eğitimlerine katılarak sertifika almıştı.
Eğitimlerin ikinci fazını içeren Eylül 2016 – Şubat 2017 döneminde ise ILO Türkiye
Ofisi Ankara’da Altındağ, Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri ile Bursa’da Bursa
Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi ve İstanbul’da Kadıköy Belediyesi
ile yapılan işbirliği çerçevesinde söz konusu belediyelerin verdiği meslek edindirme kurslarına katılan ve insan hakları eğitimi alan 300’den fazla kadın sertifika
almaya hak kazandı.

Kadınların iş piyasasına güçlü şekilde girmelerinin ve belediyelerin verdiği mesleki
eğitim kurslarının (insan hakları eğitimi gibi) diğer beceri geliştirici eğitimlerle zenginleştirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan ILO Türkiye Direktörü Numan
Özcan “Bu nedenle inanıyoruz ki almış oldukları insan hakları eğitimi kadınların iş
yaşamına daha güçlü şekilde girmelerini sağlayacaktır,” şeklinde konuştu.
“Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesini insan haklarının bir
parçası olarak görüyoruz,” şeklinde konuşan İsveç’in Ankara Büyükelçisi Lars
Wahlund ise dünya genelindeki deneyimlere bakıldığında kadınları iş gücü piyasasına katmayan hiçbir ülkenin üst gelir grubuna çıkamadığına dikkat çekti.
Törende ayrıca insan hakları eğitimi alan Altındağ Belediyesi Kursiyeri Hülya Özer;
Çankaya Belediyesi Kursiyeri Kısmet Işık ve Yenimahalle Belediyesi Kursiyeri Şule
Güven de aldıkları eğitimle ilgili olarak deneyimlerini paylaştılar. Eğitimlerle hayatın
her alanına dair farkındalıklarının arttığını belirten kursiyerler kendilerine bakış
açılarının değiştiğini ve bu eğitimleri herkesin alması gerektiğini ifade etti.
Törende eğitimleri veren Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler (KİH-YÇ) Derneği’nden Zelal Ayman; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar; Çankaya Belediye
Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ve Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Cengiz Keskin de birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından KİH-YÇ Derneği tarafından kadınların insana yakışır işlerde ve adil koşullarda çalışabilmeleri için anayasal, medeni ve ekonomik hakları
konusunda bilgi ve farkındalığa sahip olmaları amacıyla verilen ve 10 hafta süresince kadının insan hakları, medeni haklar, anayasal haklar, toplumsal cinsiyet
eşitliği, şiddete karşı stratejiler gibi konularda eğitim alan Çankaya, Yenimahalle
ve Altındağ’dan 300’e yakın kadın sertifikalarını aldı.
Proje, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın mali desteği ile yürütülüyor.
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ITCILO ile işbirliği içinde
“Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetimi Çalıştayı” ILO
tarafından Ankara’da
düzenlendi

Devam etmekte olan “Uluslararası Standartların Uyumlaştırılması Yoluyla Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) Geliştirilmesinin Sürdürülmesi” teknik yardım
projesi kapsamında, 9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (ÇSGB), Sağlık Bakanlığı (SB), Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile işveren ve işçi örgütlerinin katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayın amacı
İSG’yi iyileştirmek için planlama, geliştirme ve yönetim kapasitesini ve ulusal çabaları güçlendirmektir.
Proje kapsamında, Hükümetin çabaları ulusal sistemin iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi açısından iyileştirilmesi hususunda desteklenmektedir. Bu doğrultuda düzenlenen çalıştayın içeriği paydaşların özellikle de iş kazaları
ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi konusunda ana aktörler olan SB ve
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nın ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kayıt
ve bildirimle ilgili ulusal sistemlerin iyileştirilmesi konusuyla doğrudan ilgili olan

ILO’nun Uluslararası Eğitim Merkezi (ITCILO) tarafından verilen Ulusal İSG Yönetimi standart kursu, paydaşların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiştir. Çalıştay, ITCILO’nun deneyimli eğitmeni Sn. Felix Martin Daza tarafından verilmiş olup iki gün
süren çalıştaya 25 kişi katılmıştır. Sn. Daza iş teftiş sistemleri, iş kazaları ve
meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi, bilinç arttırma faaliyetlerini de içeren konularda çeşitli ülkelerden iyi uygulama örnekleri paylaşmıştır.
Ulusal istatistiklerin gerçekçi rakamları yansıtması amacıyla, Türkiye’nin ulusal
sisteminin özellikle meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi konusunda uzun süreli
bir teknik yardım programı kapsamında gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ulusal politikaların değerlendirilmesinin ardından, iş
kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla strateji ve programlar geliştirilmelidir.
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ILO, Dünya Kadınlar Günü
vesilesiyle Bursa’da Kadın
istihdamı Paneli düzenledi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO)
yürüttüğü “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için
Kadınların Güçlendirilmesi”” projesi kapsamında hazırlanan Kadın İstihdamı Eylem
Planı’nın yerel düzeyde uygulanmasına ilişkin stratejileri belirlemek üzere 10 Mart
2017 tarihinde Bursa’da bir kadın istihdamı paneli düzenlendi.
ILO Türkiye Ofisi’nin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası
Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürüttüğü proje kapsamında düzenlenen panel çerçevesinde, Türkiye’de kadın istihdamını arttırmak ve Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) kadın istihdamı alanında yürüttüğü faaliyetleri desteklemek
amacıyla hazırlanan Türkiye’nin ilk “Kadın İstihdamı Eylem Planı”nın yerelde uygulanması için yerel düzeyde ihtiyaç ve öncelikler ile ilgili farklı tarafların görüş ve
önerileri ele alındı.
Başkanlığını Uludağ Üniversitesi’nden Prof.Dr.Özlem Işığıçok’un yaptığı “Kadın
İstihdamının Artırılması için Yerel Stratejilerin Geliştirilmesi Paneli”nde; ILO Ulusal
Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı, Çalışma ve İş Kurumu Bursa İl Müdürü Eren
Türkmen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürü Erkut Öneş, Bursa
Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve BUSMEK’ten sorumlu Daire Başkanı İbrahim
Karaman, Bursa İş Kadınları Derneği’nden İpek Yalçın ve proje kapsamında verilen
Kadın Girişimciliği Eğitimi alan Seçil Aktaş konuşmacı olarak yer aldı.
Bursa özelinde ve genel anlamda kadın istihdamının önündeki sorunların masaya
yatırıldığı panelde konuşan Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı proje kapsamında
hazırlanan sözkonusu Kadın İstihdamı Eylem Planının proje ili olan Bursa dahil
yerelde uygulanması ve sahiplenilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürü Erkut Öneş ise kadınlar için
eğitimin önemini vurgulayarak bakanlığın sağladığı kadın hizmetlerinden faydalanan kadınların sayısının, üniversite düzeyine çıkıldıkça azaldığına dikkat çekti.
“Girişimcilik eğitimleri hayatıma yön verdi”
Proje kapsamında Bursa'da kadın girişimciliği eğitimi alan ve erkek egemen olarak
bilinen limancılık sektöründe 11 sene yöneticilik yapmış olan Seçil Aktaş ise 5
günlük eğitimlerin hayatına yön verdiğini söyledi.
“25 ürkek kadın olarak girişimcilik eğitimine girdik. Ancak sonra kendimizi tanıdık,
eleştiriyi fırsata nasıl çevirebileceğimizi öğrendik" diyen Aktaş, “Örneğin şu anda
yükselen bir fast food trendi var. Ama bu yükseliş aynı zamanda, yeni bir girişimcilik alanını, ev yemeği alanına dair bir ihtiyacı ortaya çıkarıyor" dedi.
Panele katılan konuşmacılar ayrıca yaşlı ve çocuk bakım yükünün kadının omuzundan alındığında pek çok kadının iş yaşamına katılabileceğini ve işinden bu nedenlerle ayrılmış olanların işlerine geri dönebileceğini ifade etti.
Çoğunlukla Bursa özelinde kadın istihdamına ilişkin sorunların dile getirildiği panelin soru cevap kısmında ise katılımcılar Bursa’da İŞKUR hizmetlerinin kadınlara
daha fazla duyurulması için muhtarlık, sağlık ocakları gibi yerlerde daha çok
tanıtımın olmasını isteyerek; ailevi nedenlerle çalışamayan ya da çalışmasına izin
verilmeyen, bu nedenle evde üretim yapmak zorunda olan kadınlar için daha çok
destek yapılması talebinde bulundu.
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Şanlıurfalı ve Suriyeli Yatırımcılar
İstihdam İçin Güçlerini
Birleştiriyor

“Suriyeli İş İnsanlarının Yatırım Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Şanlıurfa’nın
Suriyeli Yatırımcılara Sunduğu Fırsatlar” konulu toplantı 25 Şubat 2017 tarihinde,
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Suriye Dostluk
Derneği ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Şanlıurfa Şubesi ortaklığında Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.
ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan yaptığı açılış konuşmasında; işgücü
piyasalarının dengelerini bozmadan insan onuruna yakışır iş fırsatları yaratılması
için Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerde daha çok yatırıma ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu yeni iş imkanlarının da mutlaka asgari iş standartlarını sağlaması
gerektiğinin altını çizdi.
Benzer şekilde Şanlıurfa Valisi Sn. Güngör Azim Tuna da Suriyeli işadamlarına
yatırım çağrısında bulunarak; “İller ve bölgeler yatırımcı çekmek için birbirleriyle
rekabet ediyor. Bu nedenle Şanlıurfa'nın, yurt içinden ve yurt dışından gelen yatırımcılara sağladığı avantajları iyi anlatması ve iş adamlarına yatırım konusunda
gereken desteği vermesi oldukça önemli. Biz bu konuda üstümüze düşen her şeyi
yerine getirmeye hazırız” şeklinde konuştu. Açılış konuşmaları esnasında, toplantı
organizasyonuna destek sağlayan tüm kurumların temsilcileri Suriyeli işadamlarının Şanlıurfa’ya yatırım yapmalarını beklediklerini ve bu noktada ilgili tüm kurum
kuruluşların her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirttiler.
Toplantı, açılış konuşmalarının ardından “Suriyeli İş İnsanlarının Yatırım Sürecinde
Karşılaştıkları Sorunlar” başlıklı panelle devam etti. Panelde, Suriyeli yatırımcıların
karşılaştıkları öncelikli sorunlar olarak; vize almada yaşanan problemler, mevzuat
ve yasalar hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması, bu konuda danışmanlık
hizmetleri sunulmaması, şirket kurma ve desteklerden/teşviklerden yararlanma
konularında rehberlik hizmeti eksikliği,Türkçe’ye yeterince hakim olunamadığı için
iletişim kurma ve iş geliştirme noktalarında yaşanan sıkıntılar, Suriyelilerde mesle-

ki yetkinliklerin ve eğitim düzeyinin düşük olması ve çocuk işçiliği sorunları dile
getirildi.
Panelde Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Murat Erdoğan Suriyelilerin Türkiye’deki mevcut durumu hakkında bilgilendirmede bulunurken, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Orta Doğu Ülkeleri Danışmanı Mustafa Göksu ve Suriyeli yatırımcıları temsilen M. Saeed Nahhas
ve Osman Ahmad Alosman yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yanı sıra çözümlere ilişkin görüş ve önerilerde bulundu.
Toplantı öğleden sonra Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan, ‘Şanlıurfa Yatırım Fırsatları’ konulu film gösterimi ile devam etti. Film gösteriminin
ardından, Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak Şanlıurfa’da
Uygulanan Yatırım Teşvikleri ve Cazibe Merkezi Programı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak yatırımcılar tarafından yöneltilen soruları cevapladı.
Toplantıya Şanlıurfa Valiliği başta olmak üzere ilgili kurum kuruluş temsilcileri, iş
adamları dernekleri ve oda temsilcilerinin yanı sıra 80 yakın Suriyeli yatırımcı katıldı. Kanada, Suriye, İstanbul, Bursa ve Gaziantep’ten katılım sağlayan Suriyeli yatırımcılar, yatırım sürecinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirirken, çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapan Şanlıurfa’nın, kendilerine sunduğu
yatırım fırsatları hakkında bilgi sahibi oldular.
Toplantı aracılığıyla, Suriyeli yatırımcıların Şanlıurfa’daki ilgili kurum ve kuruluşlarla
bir araya gelmeleri sağlanarak, teşvikler ve yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgi sahibi
olmaları, işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar aracılığıyla yeni istihdam
olanakların yaratılmasına aracılık edilmiş oldu. Toplantıyı organize eden tüm kurumlar, yatırım kararı alan Suriyeli ve Şanlıurfalı yatırımcılara yatırım sürecinde de
destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdiler.
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ILO SCORE Programı, Türkiye’deki
KOBİ’lerin verimlilik ve çalışma
koşullarını artırma çabalarına
destek olmaya devam ediyor

ILO SCORE Programı Türkiye Pilot Uygulaması kapsamında, 15-26 Mayıs 2017
tarihleri arasında İstanbul’da Eğiticilerin Eğitimi ve Firma Eğitimleri faaliyetleri
gerçekleştirildi.
Yerinde Firma ziyareti ve sınıf ortamı eğitimlerden oluşan faaliyete, INDITEX’in
Türkiyedeki üretici tedarikçisi olan firmalardan çalışanlar katıldı.
ILO ve INDITEX, SCORE Programının Türkiye’deki INDITEX Tedarikçisi firmalarda
uygulanması alanında işbirliği içerisindeler ve bu işbirliği; katılımcı firmalardaki

çalışma koşullarının ve verimliliğin artırılmasını ve aynı zamanda bu iş yerlerindeki
temel çalışma hayatı hak ve presniplerinin desteklenmesini amaçlıyor.
SCORE Programı, ILO’nun 10’dan fazla uygulamakta olduğu küresel ölçekli bir
programıdır ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’deki çalışma koşullarının ve verimliliğin artırılması amacını taşır ve bunu işletmelere sağladığı danışmanlık ve de
sınıf ortamı eğitimler aracılığı ile yapar. Program boyunca, işyerinde işbirliği,
toplam kalite yönetimi, temiz üretim, adil İnsan Kaynakları Politika ve Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi konular ele alınmaktadır.
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ILO, Çatışma ve Afetlerde
Çocukların Çocuk İşçiliğinden
Korunması İçin Ses Verdi!

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü çerçevesinde “Çatışma ve
Afetlerde Çocuklar Çocuk İşçiliğinden Korunmalı”* temasına dikkat çekmek üzere
Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Benzer şekilde, 15 Haziran günü, ILO Türkiye Ofisi, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (HESOB) ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ortaklığında
bir seminer düzenlendi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile Güneydoğu Anadolu Projesi
(GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde “12 Haziran Dünya Çocuk
İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli” düzenlendi. 12 Haziran günü Şanlıurfa’da
gerçekleştirilen panelin açılışı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge
Müdürü Hasan Kılıç ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl tarafından yapıldı. Gerek
hükümet kararlarının uygulanması gerekse Valilik çalışmalarında konunun ele
alındığını ifade eden Akıl, sorunun çözümüne yönelik çalışmaları sürdüreceklerini
vurguladı.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı seminerin
açılışını HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız
ve Antakya Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin
gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire
Başkanı İbrahim Demircan, ILO Saha Koordinatörü Duygu Savur Tanrıverdi ve ILO
Danışmanı Şahin Serim konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, çocuk işçiliğinin
genel çerçevede ve çatışma-afet durumlarında yarattığı etki, çocuk işçiliğinin sona
erdirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve kurumlar arası işbirliğinin
önemi, ulusal mevzuat ve konuya ilişkin güncel düzenlemeler tartışıldı.
Ayrıca, ILO Türkiye Ofisi tarafından Adana Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii
Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Mersin Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen mesleki ve teknik eğitimlere katılan Suriyeli kursiyerlere yönelik bilgilendirme seminerleri
gerçekleştirildi. Kursiyerlere, çatışma ve afet koşulları da dikkate alınarak çocuk
işçiliğinin yarattığı olumsuz etki ve bu sorunla mücadelede en etkili araçlardan biri
olan eğitimin önemi anlatıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından ise 12
Haziran günü Gaziantep’te Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı Paneli
düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerinin yer aldığı
panele ILO Türkiye Ofisi adına Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay katılım
sağladı. Panelde, 2017-2023 dönemini kapsayan Ulusal Program kapsamında
çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik belirlenen strateji ve eylemler tartışıldı.

Harran Kaymakamı Temel Ayca, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Şükran Büyükhan, Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü Şube Müdürü Eyüb Sabri Cennetkuşu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörü Adalet Budak Akbaş
konuşmacı olarak yer aldığı panele Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
(ŞESOB), Parmaksız ve Ahmet Yesevi Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinde düzenlenen mesleki ve teknik eğitimlerden yararlanan Suriyeli ve Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı kursiyerler dinleyici olarak katıldı.
Konuşmacıların, çatışma ve afetlerin çocuk işçiliği üzerindeki olumsuz etkisi ve
ortaya çıkan bu sorunu gidermek adına alınan tedbirler ve özellikle ebeveynlerin
güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmaları paylaştıkları panelde çocukların her koşulda çocuk işçiliğinden korunmasının altı çizildi.

* Çocuk işçiliği, tüm dünyada acil önlem gerektiren önemli bir sosyal sorundur. Bu
soruna dikkat çekmek üzere 12 Haziran, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
tarafından Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü ilan edilmiştir. 2002 yılından bu
yana her yıl küresel bir kampanyaya öncülük eden 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği
ile Mücadele Günü bu yıl “Çatışma ve Afetlerde Çocuklar Çocuk İşçiliğinden Korunmalı” teması ile çatışma ve afetlerin çocuk işçiliği üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, Suriye’de yaşanan iç savaş, dünya tarihinde
gerçekleşen en büyük yerinden edilme sorununu ortaya çıkarmıştır. Suriye kriziyle
birlikte, Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır ve krizin etkileri ekonomik ve toplumsal alanlarda giderek yayılmaktadır.
Türkiye’de 3 milyonu aşkın Suriyeli yaşamaktadır ve bu sayının neredeyse yarısını
çocuklar oluşturmaktadır. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında okul çağındaki
Suriyeli çocukların %41’inin okula gitmediği tahmin edilmektedir (MEB). Bu durum
çocuk işçiliği açısından önemli bir risk teşkil etmektedir.
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ILO, Kadın Kooperatifleri Yoluyla
Harran ve Mardin’de Suriyeliler ve
Ev Sahibi Toplulukların Istihdam
Edilebilirliklerini Destekliyor

ILO Türkiye Ofisi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, proje kapsamındaki ilk
faaliyet olarak Harran’da kurulacak olan kadın kooperatifinin ihtiyaçlarını tespit
etmek üzere odak grup görüşmesi gerçekleştirmiştir. Odak grup görüşmesine
katılan Suriyeli ve Harran’lı Aile Destek Merkezi kursiyerlerden kurulması planlanan kooperatife ilişkin görüş ve öneriler alınmıştır. Mardin’de gerçekleştirilen odak
grup görüşmesinde ise Meydanbaşı ÇATOM, Gül Medrese ÇATOM kursiyerleri ile
Mardin Kadın Çok Amaçlı İşletme Kooperatifi ve Umutyolu Kadın Kooperatifi üyeleri ile Suriyelilerin kooperatife üye olmaları durumunda yaşanacak fırsatlar ve
sorunlar tartışılmıştır.
Odak grup görüşmeleri sonrasında KEDV tarafından ihtiyaç analizi raporu hazırlanmış, gelecek dönemde yapılması öngörülen çalışmalar için bir iş planı oluşturulmuş ve kapasite geliştirme eğitimleri tanımlanmıştır. Tanımlanan iş planı çerçevesinde Temmuz-Eylül 2017 tarihlerinde Harran ve Mardin’de kapasite geliştirme
eğitimleri gerçekleştirilecektir.
ILOTürkiye Ofisi uygulamakta olduğu “Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana
Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi” projesi ile hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hem de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kooperatifler aracılığıyla
geçim kaynaklarına erişimini desteklemek amacıyla Harran ve Mardin’de çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla Harran Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi
bünyesinde oluşturulması planlanan kadın kooperatifine ilişkin görüşmeler
yapmak ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen Mardin kadın kooperatifleri konususnda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir saha ziyareti gerçekleştirildi. Saha ziyareti sonrasında kadın kooperatiflerinin eğitim, promosyon,
pazarlama ve markalaşma gibi pek çok alanda kapasitelerinin arttırılmasının desteklenmesi kararlaştırıldı.
Bu karar doğrultusunda, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, ILO Türkiye Ofisi
adına Mardin’de halihazırda kurulu olan kadın kooperatiflerinin eğitimler aracılığıyla kapasitelerinin arttırılmasına ve Harran’daki Aile Destek Merkezi bünyesinde
kurulması planlanan kadın kooperatifinin kuruluş sürecine destek sunmaya başlamıştır.

Türkçe Dil Kurslarına ve Mesleki Eğitim Programlarına Katılan Geçici Koruma
Altındaki Suriyeliler Sertifikalarını Aldı
“Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi”
Projesi kapsamında ILO Türkiye Ofisi, Suriye Dostluk Derneği tarafından kurulan
mesleki eğitim merkezinde Suriyeliler için açılan kursları desteklemektedir. Suriyeli
kadınlar bu merkezde kuaförlük ve dikiş gibi mesleki kurslara katılırken, Suriyeli
erkekler ise Türkçe kursundan yararlanarak işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmaya çalışmaktadırlar. Birinci dönem mesleki eğitim ve Türkçe dil kurslarından
toplam 79 kişi yararlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak
kazanmıştır. Kursiyerlere sertifikaları ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan,
Milli Eğitim Bakan Yardımcı Orhan Erdem, Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Ali
Rıza Altuner ve Suriye Dostluk Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün tarafından
verildi. Kursiyerler edindikleri bu sertifikalar ile insana yakışır iş olanaklarına erişimlerinin artacağını belirtti. Suriye Dostluk Derneği ile yürütülen mesleki eğitimler
ve Türkçe dil kurslarının, 2. dönem de devam etmesi planlanmaktadır.
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“İlerlemenin İzlenmesi & İSG
İndikatörleri” Üç Taraflı Çalıştayı
ILO tarafından Ankara’da
düzenlendi

Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi (187 Sayılı Sözleşme) Madde 5.2 (d) bendi,
“amaçların, hedeflerin ve ilerleme göstergelerinin” kullanılması çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca 187 Sayılı Sözleşme’nin tamamlayıcısı niteliğinde olan 2006 tarihli ve 197 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Tavsiye Kararı’nda da, üye devletlerin İSG alanındaki mevcut durumu ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının
oluşturulmasına yönelik kaydedilen ilerlemeyi özetleyen ulusal bir profil hazırlaması ve bunu düzenli olarak güncellemesi tavsiye edilmektedir. Bu tavsiye kararı
doğrultusunda ve ILO Projesi’nin de desteğiyle, Türkiye için bir Ulusal İSG Profili
yakın zamanda tamamlanmıştır. Ulusal Profil için tavsiye edilen model doğrultusunda, belgenin bir bölümü, ilerlemenin ölçülmesine ayrılmıştır.

Devam etmekte olan “Uluslararası Standartların Uyumlaştırılması Yoluyla Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) Geliştirilmesinin Sürdürülmesi” teknik yardım
projesi kapsamında 24 Mayıs 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Sağlık Bakanlığı (SB) temsilcileri ile işveren ve işçi örgütlerini bir araya
getiren bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayın amacı, 2016’da Ulusal İSG Profilinin
hazırlanması ile başlayan indikatörler ile ilgili çalışmayı devam ettirmektir.
Proje kapsamında, uluslararası standartlar ve taahhütler ile uyumlu olarak İSG
alanındaki ilerlemenin ölçülmesi amacıyla indikatörlerin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda bir çalışma başlatılmıştır. 2006 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliğini

Çalıştay İSG indikatörlerini tanımlama ve ulusal düzeyde ilerlemeyi ölçme konusunda bilinç arttırmayı hedeflemiştir. Katılımcılara ölçülebilir indikator belirlemenin
aynı zamanda Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri, 8. Amaç: İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme, 8. Hedef: Çalışma haklarının korunması ve tüm işçiler için
sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının teşvik edilmesi amacına da hizmet ettiği
hatırlatılmıştır. ILO Danışmanı Sn. Catherine Brakenhielm de çalıştaya katılmış,
çalışmanın gerekçesi ile ilgili bilgi vermiştir. Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Nazmi
Bilir konuyla ilgili bir sunum yapmış ve katılımcılardan indikatörleri önceliklendirmeleri konusunda geri bildirim istemiştir.
Paydaşlardan geri dönüşleri aldıktan sonra, Prof. Dr. Nazmi Bilir tarafından her bir
indikator için bilgi toplamanın yararları, indikatörün türü, önemi ve önerileri içeren
bir rapor hazırlanacaktır. Nihai rapor Hükümet’in bilgisine sunulacaktır.
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Ankara
köşesi
Veda Partisi
20 Temmuz 2017’de sevgili çalışma arkadaşlarımız Merve Keser ve Kadir Uysal
için bahçemizde bir veda partisi düzenlendi. Kendileriyle çalışmak büyük bir
zevkti. Kendilerine gelecek yaşamlarında mutluluklar diliyoruz.
Veda partisi için teşekkürlerini ifade eden Uysal ve Keser ise bu ilham verici örgütte oldukça üretken ve arkadaşça bir ortamda çalıştıktan sonra ayrılmanın çok
üzücü olduğunu ve tüm çalışma arkadaşlarını özleyeceklerini ifade etti.

Evlilik
Sevgili ekip arkadaşımız Pınar Yenigün, Mahsun Turan ile hayatını birleştirdi. 30
Haziran'da Ankara'da yapılan düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra, yakın arkadaşları
ve ILO Ankara ofisinin kadrosu da katıldı.
Pınar ile Mahsun’u tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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