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Sevgili meslektaşlar ve dostlar,
ILO Ankara e-bülteninin (ILO@nkara) 2018 yılı ilk sayısı ile yeniden sizlere birlikteyiz.
2017 yılının ikinci yarısında ILO Türkiye Ofisi olarak, herkes için insana yakışır işler sağlanması
hedefiyle ulusal ve uluslararası ortaklarımız ve paydaşlarımızla yoğun ve verimli bir çalışma
dönemini geride bıraktık. Bir yandan ILO’nun 10. Avrupa Bölge Toplantısı’nı başarıyla gerçekleştirirken, bir yandan da yeni projeler başlattık.
Geçtiğimiz 6 ay içerisinde sosyal diyalog, mülteciler, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği,
çocuk işçiliği ve sürdürülebilir işletmeler gibi alanlarda yaptıklarımızı sizlerle paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı.
Ekibim ve şahsım adına iyi okumalar dilerim.
Sevgi ve saygılarımla.
Numan Özcan
ILO Türkiye Direktörü

ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı
İstanbul’da yapıldı
ILO’nun en önemli uluslararası toplantılarından birisi olan ve
dört yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Bölge Toplantısı (ERM)
İstanbul’da yapıldı. 10. Bölge Toplantısı olma özelliğini haiz
toplantıda İstanbul Girişimi Belgesi kabul edildi. Belge Avrupa ve Orta Asya’da insana yakışır işleri taşıyan bir gelecek
için sosyal ortaklık çağrısı yapıyor. Toplantıda, bölgede işin
geleceğine ilişkin faydaları azami, riskleri asgari kılacak politika çerçevesini onaylandı.

‘‘Dizi ve Film Sektörü Temsilcileri: Mevcut
Sorunların Çözümünde Sosyal Diyalog
Şart’’
Dizi ve televizyon sektörünün çalışan ve işveren temsilcileri,
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘‘Görsel Sanatlarda
İşçi ve İşveren İlişkileri: Sorunlarının Sosyal Diyalog ile Ele
Alınması Çalıştayı’’ başlıklı etkinlikte bir araya geldi.

S.2

S.3

Cesur kadınlar iş başında!

ILO toplumsal cinsiyet eşitliği
perspektifinin İŞKUR hizmetlerine
yansıtılmasına destek oluyor

“Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında “Kadın Girişimciliği Destekleme Programı”na katılan
kadın girişimcilerimizin bazılarından sevindirici ve ilham
verici haberler var.
S.4

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha
İyi İşler” projesi kapsamında İŞKUR personeli ve hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Kasım ve Aralık ayları içinde dört proje ili
olan İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa’da yaklaşık 100 İŞKUR
personeline yönelik birer günlük toplumsal cinsiyet eşitliği
eğitimleri verildi.
S.5

İşçi ve işveren örgütleri Suriyeli ve ev
sahibi topluluklar için insana yakışır işin
desteklenmesi konusunda sendikaların ve
işveren örgütlerinin rolünü tartıştılar
“Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş
Fırsatlarının Desteklenmesi” projesi kapsamında, ILO Türkiye Ofisi’nin daveti ile 07 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen toplantıda Türkiye’deki Suriyeli mültecilere insana
yakışır iş olanakları sağlamak için sendikaların ve işveren
örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine ilişkin yapılan
ihtiyaç analizinden elde edilen temel bulgular paylaşıldı ve
işçi ve işveren örgütleri üyelerine yönelik kapasite geliştirme eğitim faaliyetleri hakkında katılımcılardan öneriler
alındı.

ILO Türkiye Ofisi enerjiden savunmaya pek
çok farklı sektörde toplumsal cinsiyet
eşitliğini desteklemeye devam ediyor

S.6

S.7

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Profesyonellerinin Eğitim Programlarının
Gözden Geçirilmesi Çalıştayı Ankara’da
Düzenlendi
Türkiye’de yürütülmekte olan “Uluslararası Standartların
Uyumlaştırılması Yoluyla Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesinin Sürdürülmesi” teknik yardım projesi kapsamında, 8 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da “İSG
Profesyonellerinin Eğitim Programlarının Gözden Geçirilmesi Raporu” sonuçlarının paylaşılması amacıyla paydaş
toplantısı düzenlendi. Proje kapsamında ILO Türkiye Ofisi
işbirliği ile Dr. Buhara Önal tarafından hazırlanan raporun sonuçları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
(ÇSGB) üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, işçi örgütleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri,
özel sektör temsilcileri ve ilgili derneklerden oluşan ilgili
taraflarla paylaşıldı.

Mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin
sona erdirilmesine yönelik faaliyetler
değerlendirildi
Ulusal ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2017 fındık hasat sezonunda çocuk işçiliğinin sona
erdirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetler ve ilgili mevzuat
uygulamaları tartışıldı.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin
Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” çerçevesinde 2017 fındık hasat döneminde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirmek üzere 22 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da
paydaş toplantısı gerçekleştirildi.
S.9

ILO’dan 2 Yarışma

S.8

ILO Türkiye Ofisi’nin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yürütmekte olduğu “Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de
İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında enerjiden savunmaya birçok sektörde 1700’e yakın
çalışan kadın ve erkeğe ulaşılarak toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda farkındalık eğitimleri verildi.

http://sosyaldiyalog.org/haberler/sirket-duzeyinde-sosyal-diyalogkonusunda-en-iyi-uygulama-yarismasi-basvurulari-basliyor

http://sosyaldiyalog.org/haberler/
kisa-film-yarismasi
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ILO 10. Avrupa Bölge
Toplantısı İstanbul’da
yapıldı

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan: ‘‘Türkiye’nin ev sahipliğinde
başarıyla gerçekleştirilen toplantıda tarihi kararlar alındı’’
2-5 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa ILO 10.
Avrupa Bölge Toplantısı, bölgede diyalog, toplumsal gelişim
ve ekonomik büyümenin desteklenmesinde ortaklıkların kilit
rol oynayacağı bir işin geleceği çağrısıyla sona erdi.
Toplantıya katılan Avrupa ve Orta Asya delegelerinin onayladığı İstanbul Girişimi “Başta teknolojik gelişmeler olmak üzere, işin geleceğini etkileyen değişim etmenleri, birçok fırsat
sunduğu kadar, önemli zorlukları da beraberinde getirmektedir” diyor.
Girişim, ILO’nun 1944 tarihli Philadelphia Bildirgesi’ne atıf yaparak, “Emek bir emtia değildir ve üyeler, Çalışma Yaşamında
Temel İlkeler ve Haklara saygı göstermek, desteklemek ve gerçekleştirmekle yükümlüdür” ifadesini bir kez daha vurguluyor.
Üç günlük toplantıda; bölgede işin geleceğini şekillendiren, hızlı
teknolojik gelişmeler, küreselleşme, demografik trendler, büyük
çaplı mülteci ve göçmen hareketleri ve çevresel sorunları kapsayan dinamik süreçler üzerinde duruldu.
Kapanış konuşmasında “Çalışma yaşamının ne yöne gittiği
konusunda büyük belirsizlik var” diyen ILO Genel Direktörü
Guy Ryder sözlerini şöyle sürdürdü: “İyimser ya da kötümser
olmak yerine, hepimiz azimle ve yüksek amaç duygusuyla bir

araya gelmek zorundayız. O yüksek amaç, değişim süreçlerini
seyreden pasif izleyiciler olmayı kabul etmemek, onun yerine değişimin mimarları olma azmine sahip olmak demektir;
böylelikle, işin geleceğini kendi isteklerimize göre şekillendirebiliriz.”
“ILO, geçtiğimiz yüz yıl boyunca değişim karşısında asla pasif
bir izleyici olmamıştır. Değişimin tarihi mimarı olmuştur ve bu
değişimin sosyal adalet yönüne gitmesini sağlamak için de
çok şey yaptık. İşte bizim yapmamız gereken, bunu sürdürmektir” diyerek sözlerini tamamladı.
İstanbul Girişimi, bölgede işin geleceğine ilişkin faydaları
azami, riskleri asgari kılacak politika çerçevesi ortaya koyuyor. Aynı zamanda ILO’yu, üye devletlerdeki üçlü yapı ortaklarına, bu politikaların tasarımında ihtiyaç duydukları tavsiye
ve desteği sunmaya çağırıyor.
ILO Avrupa Bölge Toplantısı dört yılda bir yapılıyor ve Avrupa
ve Orta Asya ülkelerinden hükümet, işveren ve işçi temsilcilerini bir araya getiriyor.
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan da toplantıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ev sahipliğindeki Avrupa
Bölge Toplantısı’nda tarihi kararlar alındığını, ÇSGB ile ILO
ekiplerinin yoğun bir hazırlık döneminin ardından teknik olarak başarılı bir toplantı gerçekleştirildiğini vurguladı.

www.ilo.org/ankara • ankara@ilo.org • twitter.com/iloankara

02

01 2018

Dizi ve Film Sektörü
Temsilcileri: ‘‘Mevcut
Sorunların Çözümünde
Sosyal Diyalog Şart’’

Dizi ve televizyon sektörünün çalışan ve işveren temsilcileri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘‘Görsel
Sanatlarda İşçi ve İşveren İlişkileri: Sorunlarının Sosyal
Diyalog ile Ele Alınması Çalıştayı’’ başlıklı etkinlikte bir
araya geldi. Etkinliğin ev sahipliğini ILO Türkiye Direktörü
Numan Özcan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş yaptılar.
24 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen etkinlikte, aralarında
sanatçı Demet Akbağ’ın da bulunduğu, Oyuncular Sendikası, Sinema-TV Sendikası ve Sine-Sen başkan ve yetkilileri
ile işveren konumundaki yapımcı firmaları temsilen TESİYAP ve Reklam Yapımcıları Derneği başkan ve temsilcileri, iki faklı panelde, sektörde yaşanan sorunları ve çözüm
önerilerini ele aldılar.

Bazı yapım firmaları ve seslendirme stüdyosu temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte, sektörde sosyal diyalog
yoluyla aşılmış sorunlar, başarılı örnekler de değerlendirildi. Özellikle; reklam alanındaki çalışma saatlerini düzenleyen anlaşma ve seslendirme alanındaki Netflix Taban
Ücret Tarifesi anlaşması detaylı olarak masaya yatırıldı.
Çalıştayın, Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde yapılan son
panelinde ise, tüm katılımcılar sorunları ve çözüm önerilerini taştıştılar. Tartışmalar ışığında ortaya çıkan temel
sorunlar; uzun çalışma saatleri, çalışma statüleri, ücretler,
telif hakları, sosyal diyalog eksikliği olarak sıralandı. Taraflar arasında bu konularda farklı görüşler olsa da, katılımcılar sorunların çözümü için sosyal diyalog yönteminin
etkin biçimde kullanılması gerekliliğinde birleştiler.
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Cesur kadınlar
iş başında!

“Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” projesi
kapsamında “Kadın Girişimciliği Destekleme Programı”na katılan kadın girişimcilerimizin bazılarından sevindirici ve ilham
verici haberler var.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı
(SIDA) finansmanı ile yürüttüğü Proje kapsamında yaklaşık
400 kadın 2017 yılın içinde girişimcilik eğitimi aldı. Eğitimler
sonunda “Girişimcilik” sertifikası alan kadınlar, şimdi de kendi
işyerlerini açarak ekonomiye katkı sağlamaya başladı.
Proje illeri olan Bursa, Konya, İstanbul ve Ankara’da gıda,
tekstil, teknoloji vb. farklı birçok alanda kendi işlerinin patronu olan kadınların ortak hedefi işlerini büyütmek.
Hayaller gerçek oluyor, kadınlar potansiyellerini keşfediyor!
Proje sayesinde hayallerine kavuşan girişimci kadınların birbirinden renkli hikayeleri, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen diğer kadınlara da ilham veriyor. İşte bu hikâyelerden
bazıları…
“Pempe Pancur” kanatlarını açtı
Ankara’da daha önce ücretli bir işte çalışmamış olan Satı İçin,
daha önce evden yaptığı tekstil ürünlerini, bir işyeri açarak
değerlendirmeye başladı. Satı İçin’in kendi yönettiği ve ürünlerinin tanıtım ve satışını yaptığı Facebook hesabında daha
şimdiden 2000’e yakın takipçisi bulunuyor. Satı İçin, iş kurma
sürecinde proje kapsamında aldığı girişimcilik eğitimlerinin
çok faydasını gördüğünü belirtiyor.
“Bambaşka Atölye” de çocuklar güvende
Ankara’da okul öncesi eğitmeni olan Elif Asav ise, önemli bir
ihtiyacı tespit ederek kurduğu çocuk atölyelerini, ilk fırsatta
çocuk üniversitesine dönüştürmeyi hedefliyor. Projede verilen
finans, iş yönetimi, iş planı eğitimlerinin kendisine rehberlik
etmesi ile hayallerini gerçeğe dönüştüren Asav, büyük bir
aşkla işine sarılıyor.
Yeni bir konsept artık Türkiye’de: “CreativeSalad” ile hızlı
ve sağlıklı
İstanbul’da Gül Gökdağlı ise kendi markası ile Türkiye’yi yeni
bir lezzet zinciri ve aynı zamanda yaşam tarzı ile de tanıştırı-

yor. “Hızlı ve sağlıklı” konsepti ile açtığı restoranda sunduğu
salata çeşitleri daha şimdiden büyük ilgi görüyor.
Türkiye’den bir dünya markası doğuyor: “Viola-Vesper”
Üniversitede edindikleri bilgileri, girişimcilik eğitimleri ve yetenekleri ile harmanlayarak İstanbul’da kendi işlerini kuran
genç kadın girişimci Özge Yenihayat ve ortağı Ece Öney ise
kendi yarattıkları marka Viola-Vesper ile Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek üzere kolları sıvamış durumda.
Kendi ifadeleri ile ‘‘ulaşılabilir lüks giyim’’ alanında, kısa sürede ses getirecek işlere imza atıyorlar.
“Mügem Butik” ile büyük hedeflere
Yıllardır içinde beslediği tasarım aşkını 42 yaşında ortaya çıkaran Zeyneti Aksakal, kendi çizdiği tasarımları hayata geçirmek için çabalıyor. Büyük beden giyim markası olarak tanınmak isteyen ve Bursa’da üretim yapan Mügem Butik’te hedef
3 yıla kadar fabrika kurmak.
Hedefler büyüyor!
Proje kapsamında, hayatını değiştiren adımları atan pek çok
girişimci kadın, seramik atölyesinden, ev yemeklerine, tasarım atölyelerinden, organizasyon hizmetlerine birçok iş kolunda ‘‘artık ben de varım’’ diyor ve potansiyelini harekete
geçiriyor. Hepsinin ortak hedefi işini büyütmek.
Kadınlar güçlerini birleştiriyor!
Projeye gerek eğitim gerek iş kurma süreci ile dahil olan kadınlar, kendi aralarında da güçlü bir iletişim ağı kurarak birbirlerine destek oluyor.
Proje, farklı sektörleri ve bilgi düzeylerini kucaklaması ile de
dikkat çekiyor. Dünya devi teknoloji şirketlerine teknoloji dönüşüm danışmanlığı veren, proje kapsamında kendi işini kuran Özlem Kestioğlu Özel de deneyimi ile girişimci kadınlara
destek oluyor.
Kadın istihdamını geliştirecek bir ulusal politika hazırlanmasını, aktif işgücü piyasası politikalarıyla kadınlar için insana
yakışır iş fırsatları yaratılmasını, toplumsal cinsiyet eşitliği
ve çalışma standartları konusunda farkındalık oluşturulmasını hedefleyen proje, cesur kadınların cesur adımlarıyla hedefine adım adım ulaşıyor.
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ILO toplumsal cinsiyet
eşitliği perspektifinin
İŞKUR hizmetlerine
yansıtılmasına destek
oluyor

da “istihdam” ve “toplumsal cinsiyet” alanındaki ulusal ve
uluslararası uzmanlar tarafından eğitici eğitimi verildi.
Eğitici eğitimi alan söz konusu İŞKUR istihdam uzmanları,
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı İŞKUR hizmetlerinin yerel düzeyde uygulanabilirliğini sağlamak ve geliştirmek amacıyla, proje illerindeki İŞKUR yöneticileri ile iş ve meslek danışmanları için 23 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da; 30 Kasım
2017 tarihinde Konya’da; 7 Aralık 2017’de İstanbul’da ve 12
Aralık 2017’de Bursa’da birer günlük eğitimler verdi.
Eğitimler çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin
önemine vurgu yapıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha
İyi İşler” projesi kapsamında İŞKUR personeli ve hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Kasım ve Aralık ayları içinde dört proje ili
olan İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa’da yaklaşık 100 İŞKUR
personeline yönelik birer günlük toplumsal cinsiyet eşitliği
eğitimleri verildi.
Eğitime katılanlar sık sık bu eğitimden çok yararlandıklarını ve bu tür eğitim çalışmalarının hem kurum içinde hem de
sosyal taraflarla tekrar etmesinin çok yararlı olacağını dile
getirdi. Bir katılımcının aşağıda ifade ettiği gibi yapılan çalışma çalışma, yaşımında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda
farkındalığın gelişmesine katkıda bulundu.

Türkiye’de kadın istihdamının durumu; kadın istihdamının
kadının güçlenmesine, aile refahına ve ülkenin ekonomik
büyümesine yapacağı katkılar; toplumsal cinsiyete ilişkin
temel kavramlar; kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları yaygın sorunlar hakkında bilgilerin verildiği eğitimlerde
ayrıca çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında İŞKUR’un üstlenebileceği roller, işbirlikleri ile iş
danışmanlığı ve rehberliği uygulamalarının ne şekilde gerçekleştirilebileceği üzerinde durularak bu konulara ilişkin grup
çalışmaları gerçekleştirildi.
Eğitimlerin ardından eğitmenlere ve katılımcılara katılımcı
sertifikaları ve teşekkür plaketi verildi.
Eğitimler, ILO ve İŞKUR tarafından İsveç Kalkınma İşbirliği
Kuruluşu’nun (SIDA) finansal desteği ile yürütülmekte olan
“Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” projesi kapsamında
gerçekleştirildi.

“Bu eğitimle, kadın istihdamının önemi konusunda bilgi ve
farkındalığımızın bir derece daha arttığını düşünüyorum.
...Eğitim sırarsında yapılan egzersizler bize bu konuda daha
duyarlı olmamız gerektiğini açıkça gösterdi...” (Bir katılımcının değerlendirmesi)
İŞKUR’un toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kapasitesinin
güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla öncelikle İŞKUR merkez teşkilatında bir toplumsal cinsiyet eğitici
ekibi oluşturuldu.
İstihdam uzmanlarından oluşan bu ekibe 11-15 Eylül 2017
tarihleri arasında Ankara’da “Kamu İstihdam Hizmetlerinde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması” konusunwww.ilo.org/ankara • ankara@ilo.org • twitter.com/iloankara
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İşçi ve işveren örgütleri
Suriyeli ve ev sahibi
topluluklar için insana
yakışır işin desteklenmesi
konusunda sendikaların ve
işveren örgütlerinin rolünü
tartıştılar

“Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi” projesi kapsamında, ILO Türkiye
Ofisi’nin daveti ile 7 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen toplantıda Türkiye’deki Suriyeli mültecilere insana yakışır iş olanakları sağlamak için sendikaların ve işveren örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine ilişkin yapılan ihtiyaç analizinden
elde edilen temel bulgular paylaşıldı ve işçi ve işveren örgütleri üyelerine yönelik kapasite geliştirme eğitim faaliyetleri
hakkında katılımcılardan öneriler alındı. Toplantıya, Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
(TESK) ve bağlı kuruluşlarının genel hizmetler, tekstil ve hazır
giyim, tarım, ormancılık, gıda, inşaat ve metal sektörlerindeki
Ankara ve İstanbul temsilcileri katılım gösterdi.
ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan’ın açılış konuşması
ile başlayan toplantı ILO Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Ayşegül Özbek Kansu’nun ILO’nun devam eden projeleri hakkındaki
sunumu ile devam etti. Ayrıca, toplantının ikinci bölümünde,
ILO Danışmanı Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu tarafından yürütülen
Suriyeli mültecilere insana yakışır iş olanakları sağlamak için
sendikaların ve işveren örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda yapılan ihtiyaç analizinin temel bulguları sunuldu. Analizin ana bulguları şu başlıklar altında tartışıldı:

Suriyelilerle ilgili politikaları örgütlere, üyelere ve üst
kuruluşlara ulaştırmak;
Suriyelilerle ilgili dayanışmacı ve içerici faaliyetlerde bulunmak; insana yakışır iş imkanlarını geliştirmeye çalışmak;
Suriyeli işçilerle ilgili konuları sosyal diyalog organlarında veya platformlarında tartışmak;
Suriyelilerle ilgili sivil toplum örgütleri ve mülteci dernekleriyle işbirliği yapmak;
Suriyelilerin insana yakışır iş olanaklarına kavuşması için
yaratıcı fikir ve faaliyetler geliştirmek;
Örgüt tabanının Suriyelilerin insana yakışır iş olanaklarına kavuşmasını destekleyecek içerici ve dayanışmacı bir
yaklaşıma sahip olmasını sağlamak.
Bu kapsamda Suriyeli işçilerin durumuyla ilgili bilgi eksikliğine; eğitim, araştırma yapılarak raporların yayınlanmasına;
ulusal düzeyde politika geliştirilmesine; Türkiye’deki işçiler
arasında farkındalığı artırmak ve kayıt dışı istihdamla mücadele etmek için bütün çalışanları kapsayan bütüncül bir yaklaşımın temel alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Geçici koruma altındaki Suriyelilerle temas noktaları
oluşturmak;

Sunumu takiben Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, işçi ve işveren örgütleri üyelerine yönelik kapasite geliştirme eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı açık bir tartışma yürüttü.

Suriyelilerle ilgili olarak insan haklarını ve insana yakışır
iş olanaklarını temel alan dayanışmacı ve içerici politikalar geliştirmek;

Toplantının ardından ihtiyaç analizi raporunun Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanması ve kapasite geliştirme eğitimlerinin
Ocak 2018’de verilmesi öngörülmektedir.
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ILO Türkiye Ofisi
enerjiden savunmaya
pek çok farklı sektörde
toplumsal cinsiyet
eşitliğini desteklemeye
devam ediyor
ler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) tarafından oluşturulan Kadının Güçlenmesi
Prensiplerini (Women’s Empowerment Principles - WEPs)
imzalayan Roketsan’da verilen 8 seminer ile çalışan 95 kadın
ve erkeğe toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık
eğitimleri verildi.
Söz konusu seminerlerin 2018 yılında da devam etmesi hedefleniyor.
ILO Türkiye Ofisi’nin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yürütmekte olduğu “Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de
İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında enerjiden savunmaya birçok sektörde 1700’e yakın
çalışan kadın ve erkeğe ulaşılarak toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda farkındalık eğitimleri verildi.
Aralık 2016 – Şubat 2017 dönemi içinde enerjiden tekstile birçok özel sektör, belediye ve sendika ile işbirliği içinde proje
illeri olan Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya’da 1300’den fazla
çalışan kadın ve erkeğe verilen seminerlerin yanısıra, Temmuz – Aralık 2017 dönemi içinde Ankara’da OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi ile savunma sektörünün öncü kuruluşlarından
Roketsan’da verilen seminerle yaklaşık 1700 çalışan kadın ve
erkeğe ulaşılmış oldu.
Seminerler, çalışma yaşamında tolpumsal cinsiyet eşitliği
konusunda farkındalık oluşturdu
Temmuz ayı içinde Ankara’da Ostim ve Sincan’da Organize Sanayi Bölgelerinde farklı alanlarda faaliyet gösteren ve
farklı büyüklükte olan işyerlerinde verilen 8 seminer ile 276
çalışan kadın ve erkeğe toplumsal cinsiyet eşitliği; çalışma
hayatında cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında farkındalık eğitimleri verildi. Ayrıca OSTİM

Belediye, sendika ve özel sektör ile işbirliği
Proje kapsamında Aralık 2016 – Şubat 2017 dönemi içinde
mavi ve beyaz yaka ayırımı olmaksızın, hizmet, enerji, sağlık ve tekstil gibi çok farklı sektör çalışanına dokunma şansı
yakalanmış, 1300’den fazla çalışan kadın ve erkeğe ‘‘Eşitliği
Destekliyorum’’ adı altında seminerler verilmişti.
Bu kapsamda; proje hedefleri olan kadınlar için daha çok ve
daha iyi işler yaratılması, çalışma hayatında cinsiyetçi kalıpların dönüştürülmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesi amacıyla Çankaya Belediyesi, Kadıköy Belediyesi,
Dünya Göz Hastanesi, Alarko Holding, H&M, Seger Ses ve
Elektrikli Gereçler Şirketi ile Hak-İş Konfederasyonu ve DİSK
ile işbirliği yapıldı.
3 saatlik eğitimler şeklinde interaktif bir yöntemle verilen
seminerlerde katılımcılara toplumsal cinsiyet kavramı; toplumsal cinsiyet rolleri; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin iş yaşamında, ekonomide ve sosyal yaşamdaki sonuçları; işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile konuya ilişkin dünyadan ve
Türkiye’den iyi uygulamalar konusunda bilgi veriliyor.
Seminerler, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadın ve erkeğin
birlikte çaba harcamasıyla başarılabilecekleri bir hedef olduğu gerçeğinden hareketle, kadın ve erkelere dönük olarak
yapılıyor ve çalışanlar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı ve cinsiyet eşitliğine duyarlı
işyeri ortamını desteklemeyi hedefliyor.
Bu seminerlerin devamı yönünde çeşitli kurum ve sektörlerden gelen talepler işyerlerinin ve toplumun artık toplumsal
cinsiyet eşitliği konusuna çok daha fazla duyarlı olduğuna
işaret ederken; katılımcılardan alınan geri bildirimler ise çalışanların eşitliğin kurumsal politika olmasını istediğini ortaya
koyuyor.

Organize Sanayi Bölgesi’nde bu eğitimlerin ve farkındalığın
sürekliliğinin sağlanması amacıyla, OSTİM’de faaliyet gösteren üye işyerleri çalışanlarına eğitici eğitimi verildi.
Eylül-Aralık 2017 döneminde ise Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Millet-

Seminerler, ILO ve İŞKUR tarafından İsveç Kalkınma İşbirliği
Kuruluşu’nun (SIDA) finansal desteği ile yürütülmekte olan
“Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” projesi kapsamında
gerçekleştirildi.
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İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) Profesyonellerinin
Eğitim Programlarının
Gözden Geçirilmesi
Çalıştayı Ankara’da
Düzenlendi
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Profesyonellerinin Eğitim Programlarının Gözden Geçirilmesi Çalıştayı ILO Tarafından
Ankara’da Düzenlendi.
Türkiye’de yürütülmekte olan “Uluslararası Standartların
Uyumlaştırılması Yoluyla Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesinin Sürdürülmesi” teknik yardım projesi
kapsamında, 8 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da “İSG Profesyonellerinin Eğitim Programlarının Gözden Geçirilmesi Raporu” sonuçlarının paylaşılması amacıyla paydaş toplantısı
düzenlendi. Proje kapsamında ILO Türkiye Ofisi işbirliği ile
Dr. Buhara Önal tarafından hazırlanan raporun sonuçları;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey
yöneticileri dahil olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, işçi örgütleri,
üniversiteler, sivil toplum örgütleri, özel sektör temsilcileri ve
ilgili derneklerden oluşan ilgili taraflarla paylaşıldı.
Araştırma kapsamında, İSG Profesyonellerinin eğitim programları ile ilgili mevzuat ve mevcut durum ortaya konmuş,
ihtiyaçların belirlenmesi için bir anket araştırması yürütül-

müştür. Ayrıca uluslararası iyi uygulamalara da raporda yer
verilmiştir. Yürütülen araştırma ile Türkiye’de işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim programlarının
gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak
hedeflenmiştir.
Konunun ilgili aktörlerini bir araya getiren çalıştay kapsamında, mevcut eğitim programlarının süre, yöntem, içerik ve
eğiticilerin niteliği yönünden geliştirilmesi gereği tartışılmış;
özellikle standart eğitim materyali oluşturma ve sektörel/ileri eğitim ihtiyacının üzerinde durulmuştur. Ayrıca eğitimlerin
pratik bölümünün arttırılması ve geliştirilmesi önerilmiştir.
ÇSGB yetkilileri, ILO tarafından İSG Profesyonellerinin eğitim
programlarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan raporun
çıktılarının da dikkate alınarak müfredatta yenilik yapılması
için gerekli çalışmaların hükümet tarafından yakın zamanda
başlatılacağını ifade etmiştir.
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Mevsimlik fındık tarımında
çocuk işçiliğinin sona
erdirilmesine yönelik
faaliyetler değerlendirildi

Ulusal ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen
toplantıda 2017 fındık hasat sezonunda çocuk işçiliğinin
sona erdirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetler ve ilgili
mevzuat uygulamaları tartışıldı.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”*
çerçevesinde 2017 fındık hasat döneminde gerçekleştirilen
faaliyetleri değerlendirmek üzere 22 Kasım 2017 tarihinde
Ankara’da paydaş toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, ulusal ve yerel paydaşların katkılarıyla 2017 fındık hasat döneminde gerçekleştirilen proje faaliyetleri görüşüldü. Ayrıca, iki ayrı oturumda, Mevsimlik Tarım İşçileri ile
Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimine
İlişkin 2016/5 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi ile Mevsimlik Tarım İşçilerine İlişkin 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulamasına ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.
ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, kısa süre önce
yayınlanan ILO Çocuk İşçiliği Raporuna ve 2025 yılına kadar
çocuk işçiliği sorununun ortadan kaldırılması hedefi üzerine
Buenos Aires’te düzenlenen Çocuk İşçiliğinin Kalıcı Biçimde
Sona Erdirilmesi Küresel Konferansına dikkat çekti. Özcan,
küresel hedeflerle uyumlu biçimde ILO Türkiye Ofisi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü
proje ile mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik önemli gelişme kaydettiğini ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür
Yardımcısı Şeref Kazancı ise çocuk işçiliği ile mücadelede
önemli başarılar sağlandığını belirterek Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı’nın gelecek faaliyetler için önemine
değindi. Kazancı, Mevsimlik Tarım İşçileri konuları Başbakanlık Genelgesi’ne dikkat çekerek 2018 yılında mevsimlik
tarım işçileri ile ilgili haritalama ve izleme faaliyetlerinin etkili biçimde uygulanabileceğini vurguladı. Ayrıca, süregelen
çalışmalara önümüzdeki dönemlerde de aynı şekilde destek
vereceklerini ekledi.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra proje hedef illeri olan Ordu, Düzce, Sakarya ve
Şanlıurfa’dan mülki idare amirleri ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri temsilcileri
yer aldılar.
*Proje, 2012 yılında ILO ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak
başlatıldı. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan
Ordu ilinde başlatılan proje, başarıyla tamamlanan ilk dönemin ardından 2015 yılı itibarıyla Batı Karadeniz Bölgesinde
Düzce ve Sakarya ve mevsimlik tarım işçisi göçü veren Şanlıurfa illerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Projenin genel
hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)’nde
yer alan çerçeve doğrultusunda mevsimlik tarım işlerinde
çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunmaktır. Çocukların en kötü biçimlerdeki işlerden
çekilmesi ve risk altındaki çocukların çalışma yaşamına girmesinin önlenmesi için yerel kapasitenin güçlendirilmesine
katkı sağlanması ve konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

Bizden Haberler
ILO Türkiye Ofisi’ne ve ofisin yürüttüğü projelere
değerli katkılar yapan Melis Kılavuz, Orkide
Sabit Akkoç, Özge Arcan ve Bilge Pınar Yenigün
yeni görev ve kuruluşlara geçerken; Ayşesu
Ayken, Emel Akalın, Isabelle Kronisch, Gamze
Orhun, Ayşe Turunç Kankal, Bahadır Murat Akın,
Nuran Torun Atış ve Semiha Bal aramıza yeni
katıldılar. Hem ayrılan hem de aramıza yeni katılan
arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz…
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