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Sevgili meslektaşlar ve dostlar,
ILO Ankara e-bülteninin (ILO@nkara) 2018 yılı ikinci sayısı ile yeniden sizlerle
birlikteyiz.
ILO Türkiye Ofisi olarak, herkes için insana yakışır işler sağlanması hedefiyle ulusal ve
uluslararası ortaklarımız ve paydaşlarımızla yoğun ve verimli bir çalışma dönemini daha
geride bıraktık.

DİREKTÖRÜN NOTU

2018 yılının ilk beş ayını kapsayan faaliyetlerimizin yer aldığı bu bültende detaylarını
göreceğiniz üzere oldukça yoğun bir dönem geçirdik, birçok etkinliği, işbirliğini ve
girişimi hayata geçirdik. Bunların en önemlisi ILO ve ÇSGB işbirliğiyle ‘Çocuk İşçiliğine
Son’ seferberliğinin başlatılması ve Türkiye’nin 2018 yılını ‘Çocuk İşçiliğiyle Mücadele
Yılı’ ilan etmesi oldu. Ardından ILO ve İŞKUR olarak yürüttüğümüz ‘Kadınlar için Daha
Çok ve Daha İyi İşler Projesi’nin kapanışını yaptık. Projesi’yle beraber birçok kadının
hayatına dokunmaya devam ettik. ILO Türkiye Ofisi olarak 2018’in ilk çeyreğinde önemli
işbirliklerine imza attık, ÇASGEM, İŞKUR, DOĞAKA, İHKİB ve Adana Sanayi Odası
ile güç birliğine gittik. Bu işbirliklerinin yansımalarını önümüzdeki dönemde sıklıkla
duyacaksınız.
Bu dönem aynı zamanda yeni ve büyük projeler başlattık ve IOM ve UNWomen gibi
kardeş BM kuruluşlarıyla anlaşmalar imzalayarak yeni işbirliklerine girdik.
Projelerimizin büyük bölümü geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar
için insana yakışır iş yaratma ve girişimcilik fırsatlarına odaklanmış olmakla birlikte,
ILO’nun temel çalışma alanları olan sosyal diyalog, kadın istihdamı, iş sağlığı ve
güvenliği, çocuk işçiliği ve sürdürülebilir işletmeler konularındaki çalışmalarımız da hız
kesmeden devam ediyor.
Tüm bu çalışmalar kapsamında, bu dönemde aramıza pek çok yeni arkadaşımız katıldı.
Ekibim ve şahsım adına hepinize iyi okumalar diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla
Numan Özcan
ILO Türkiye Direktörü

ILO ve İŞKUR’un Kadın İstihdamını Teşvik
Projesi Yüzlerce Kadının Hayatına Dokundu

ILO ve ÇSGB İşbirliğiyle “Çocuk İşçiliğine
Son” Seferberliği Başlatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın himayesinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) işbirliğiyle
“Çocuk İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu İmza Töreni” düzenlendi. Törende 2018 yılı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı”
ilan edildi. Çocuk işçiliğine son vermek amacıyla başlatılan
seferberlik kapsamında imzalanan deklarasyonu ILO’nun
yanı sıra 6 bakanlık ve 7 sosyal taraf imzaladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) işbirliğinde İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği
Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen “Kadınlar için Daha
Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” Projesi kadınların hayatına dokunmaya
devam ediyor.
21 Mart 2018 tarihinde yapılan Kapanış Konferansında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,
“Biz son 15 yılda bütün politikalarımızın odağına kadını koymuş durumdayız. Tüm sosyal politikalarımızın merkezinde
kadın var. Kadınlarımızın hayatın her alanında ayrımsız güçlendirilmesiyle ilgili var gücümüzle bütün paydaşlarımızla
birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.
S.3

S.2

ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü
Koller Türkiye’yi Ziyaret Etti
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge
Direktörü Heinz Koller ILO Türkiye Ofisini ziyaret etti. Koller
Türkiye ziyareti kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile de görüştü. Ziyaretinin ikinci gününde 7. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumunda konuşan Koller: “Türkiye dünyada en çok mülteciye ev sahipliği
yapıyor ve bu konuda öncülük ediyor. ILO bu olağanüstü insani jeste destek veriyor olmaktan memnuniyet duymaktadır.
Dünyada en fazla mülteciye kucak açan ülke olan Türkiye’ye
teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ziyaretin üçüncü gününde
Koller ve Yardımcısı Maurizio Bussi, paydaşlarıyla buluşmak
ve ILO’nun Suriyelileri temel alan aktivitelerini ziyaret etmek
üzere Gaziantep’e ziyaret gerçekleştirdi.

Adana Sanayi Odası ve ILO İnsana Yakışır
İşler için Protokol imzalayarak güçlerini
birleştirdi.
İnsana Yakışır İşler İçin İşbirliği Protokolü İmza ve
İstihdam Hizmetleri Danışma Birimi Açılış Töreni Adana’da
gerçekleştirildi.
S.5

S.4

ILO’dan Yeni Partnerlerle Stratejik İş
Birlikleri
ILO Türkiye Ofisi 2018’in ilk çeyreğinde önemli işbirliklerine
imza attı, ÇASGEM, İŞKUR, DOĞAKA ve İHKİB ile güç birliğine gitti. Önce ÇASGEM ile Suriyelilerin Çalışma Hayatı
Becerilerinin Geliştirilmesi için güçlerini birleştiren ILO
ardından İŞKUR ile geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve
uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin insana
yakışır iş ilkeleri çerçevesinde işgücü piyasasına ve geçim
kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması için ÇASGEM’le
işbirliği protokolü imzaladı. Son olarak İHKİB ile hazır giyim
sektöründe Suriyeliler ve yerel halk için insana yakışır iş ve
istihdam fırsatlarını geliştirilmesi ve ekonomik büyümeye
imkan veren ortamların desteklenmesi amacıyla bir protokol
imzalandı.
S.6

Türkiye’nin Suriyeli ve Ev Sahibi Toplum
Mensubu Kadınlardan Oluşan İlk Kadın
Kooperatifi Kuruldu
Türkiye’nin Suriyeli mülteci ve ev sahibi toplum mensubu
kadınlardan oluşan, “Hepimiz Biriz” adlı ilk kadın kooperatifi
kuruldu. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), ILO
Türkiye Ofisi’nin yönlendirmesi ile Aile Destek Merkezi’nde
yürütülen keçecilik, seramik, ağaç işleri ve trikotaj eğitimleri
kapsamında, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşayan Suriyeli
kadınlar ile Harranlı kadınlardan oluşan yeni kooperatifin
kuruluşunu destekledi.
S.7

ILO Türkiye Ofisi’nin Yürüttüğü Projeler
Kadın İstihdamı Konusunda Güç Birliği
Yapıyor
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin kadın
istihdamını desteklemek amacıyla yürütmekte olduğu proje
kapsamında girişimcilik eğitimi alan kadınlar, ILO’nun bir diğer
projesi olan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin istihdamına
yönelik çalışmalar kapsamında Suriyeli mülteci kadınlara ve
ev sahibi ülke kadınlarına ‘rol model’ olarak eğitim veriyor.
S.8

SADA Kadınları Dünya Kadınlar Gününde
Sertifikalarını Aldı
Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenen UNWomen,
ILO ve ASAM işbirliği ile yürütülen “Gaziantep Kadınlara
Özel Merkez: Geçim İmkanları Desteği Projesi” kapsamında
kurulan SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’nde
kurslara devam eden kadınlar sertifikalarını aldı.
S.9

‘‘Geçici Koruma Altındaki Yabancıların
İnsana Yakışır İşlere Erişimi için İşçi ve
İşveren Örgütlerinin Rolü’’ Eğitimi, İşçi,
İşveren Örgütlerinin Katılımıyla Ankara,
Gaziantep ve Adana’da Gerçekleştirildi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan
Özcan İstanbul Gençlik Festivalinde gençlerle buluştu.
Üçüncü kez düzenlenen Festivalde Borsa İstanbul Söyleşileri
(BistTalks) kapsamında gençlerle bir araya gelen Özcan
“Benim hayalim hep insanlara faydalı olabilmek ve faydalı
olabileceğim işlerde çalışmaktı. Bugün sosyal adaleti temel
prensip edinmiş, herkesin insana yakışır işlerde çalışmasını
teşvik eden bir kurumda çalışıyor olmak bu hayalimi
gerçekleştirmemi sağlıyor” diye konuştu.

ILO Türkiye Ofisi, “Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için
İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi” projesi kapsamında, işçi ve işveren örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik ‘’Geçici Koruma Altındaki Yabancıların İnsana
Yakışır İşlere Erişimi için İşçi ve İşveren Örgütlerinin Rolü’’
başlıklı 2 günlük eğitimi, işçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla 3 farklı şehirde gerçekleştirdi. 20 – 21 Şubat ve 22 –
23 Şubat’ta Ankara’da, 27 – 28 Şubat’ta Gaziantep’te ve 01
– 02 Mart’ta Adana’da düzenlenen 4 eğitim, Prof. Dr. Seyhan
Erdoğdu ve Prof. Dr. Kezban Çelik tarafından verildi. Eğitimlere, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve
Mersin’den; TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve bu konfederasyonlara
bağlı sendikalar, TİSK ve bağlı işveren kuruluşları, TESK ve
bağlı esnaf ve sanatkarlar odaları ve birlikleri ile esnaf ve
sanatkarlar federasyonları katıldı.

S.10

S.11

ILO Türkiye Direktörü Özcan İstanbul
Gençlik Festivalinde Gençlere Tecrübelerini
Aktardı

Örgütlenmesinde Güçlük Çekilen Çalışanlar
Uluslararası Konferansı Ankara’da
Düzenlendi, Konferansın Raporu Yayınlandı
Türk ve yabancı ev işçilerinden kağıt toplayıcılara, sokak
satıcılarından apartman görevlilerine, örgütlenme güçlüğü
yaşayan çalışanlar Ankara’da buluştu. “Sesini duyuramayanların sesi olan”, bu grupların örgütleme sorunlarını ele alan
“Örgütlenmesinde Güçlük Çekilen Çalışanlar Uluslararası
Konferansı” 8 Mayıs 2018’te, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi’nin
ev sahipliğinde yapıldı. Konferans kapsamında “Örgütlenmesinde Güçlük Çekilen Çalışanların Örgütlenmesi ve Temsili:
Türkiye için Çıkarımlar” adlı bir de rapor yayınlandı.

Yayınlarımız

S.12

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/
genericdocument/wcms_618781.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/
genericdocument/wcms_628759.pdf
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ILO ve ÇSGB İşbirliğiyle
“Çocuk İşçiliğine Son”
Seferberliği Başlatıldı

2018 “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edildi. Çocuk işçiliği ile
mücadele deklarasyonu ILO’nun yanı sıra 6 bakanlık ve 7 sosyal
taraf imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın himayesinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) işbirliğiyle
“Çocuk İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu İmza Töreni” düzenlendi. Törende 2018 yılı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı”
ilan edildi. Çocuk işçiliğine son vermek amacıyla başlatılan
seferberlik kapsamında imzalanan deklarasyonu ILO’nun
yanı sıra 6 bakanlık ve 7 sosyal taraf imzaladı.
Törende konuşan Emine Erdoğan çocuk işçiliğinin tüm toplumu ilgilendiren bir ayıp olduğunu söyledi. Erdoğan, “Allah’ın
bize emanet olarak verdiği çocuklar bir iş gücü değildir,
beşeri sermaye hiç değildir. Çocuk işlenmeyi bekleyen bir
cevherdir, tertemiz bembeyaz bir sayfadır. Çocuğun yeri ne
sokak, ne tarla, ne fabrikadır, çocuğun yeri okuldur. Çocuğun
eline ne boya sandığı ne kağıt mendil ne tartı yakışır. Çocuğun eline en çok kalem, defter, kitap yakışır. Küçücük yaşta
tarlada, sokakta çalışmak zorunda kalan çocuklar tüm toplumu ilgilendiren bir ayıptır” ifadelerini kullandı. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bakanlık olarak bu
konuda çok önemli adımlar attıklarını ve kararlı politikalar
uyguladıklarını belirterek imza töreninde gerçekleşecek iş ve
güç birliğiyle Türkiye’de bu sorunun gündemden düşmesinin
sağlanacağını söyledi. Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarını
artan bir çabayla sürdürdüğünü belirten Sarıeroğlu, ILO’nun
süreçteki katkısının da altını çizdi. 1992’de başlatılan,
ILO’nun ‘Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası
Programı’nın yol gösterici olduğunu ve Türkiye’nin bu
programa katılan ilk altı ülkeden biri olduğunu hatırlatan ve
bu program sonrası sosyal paydaşlarla birçok çalışma gerçekleştirildiğini, çok dönemli yasal düzenlemeler yapıldığını
dile getiren Sarıeroğlu, bu konuda topyekün bir seferberlik
ilan edildiğini ve bu çalışmaların sonucunda da 2006’da
ILO Çalışma Konferansı’nda çocuk işçiliği ile mücadelede
Türkiye’nin örnek ülke seçildiğini ifade etti.
Törende Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kalkınma Bakanı
Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Betül Sayan Kaya da birer konuşma yaptı ve konuyla
ilgili kararlılıklarını belirtti.

ILO Türkiye Direktörü Özcan: 			
“Türkiye dünyaya örnek oluyor”
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ise, çocuk işçiliğiyle mücadelede Türkiye’nin üstlendiği öncü role dikkati çekti. Özcan
şöyle konuştu: “Türkiye önce, 2017-2023 yıllarını kapsayan
bir Ulusal Programla, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini
2023 yılına kadar ortadan kaldırmak için yapacaklarını ortaya
koyan çok ortaklı bir planı yürürlüğe soktu. Bu program aynı
zamanda Türkiye’nin de imzacısı bulunduğu ILO’nun 138
sayılı istihdama kabulde asgari yaş sözleşmesi ve 182 sayılı
en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi acil
eylem sözleşmesinde belirtilen müdahale önceliklerini de
ayrıntılı olarak tanımlamış oldu. Ardından bu hafta içerisinde,
2018 yılını “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı” ilan ederek bu
konudaki kararlılığını ortaya koydu ve dünyaya örnek olacak
bir adım atmış oldu. Bildiğim kadarıyla, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kabul edildikten sonra, ortaya böyle kapsamlı
bir program koyup, buna özgü bir yıl ilan eden başka bir ülke
yok.” diyerek Türkiye’nin bu konudaki kararlılığının altını çizdi.

“Türkiye bu konudaki kararlılığını ortaya koydu ve dünyaya

örnek olacak bir adım atmış oldu. Bildiğim kadarıyla, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kabul edildikten sonra, ortaya
böyle kapsamlı bir program koyup, buna özgü bir yıl ilan
eden başka bir ülke yok.

”

Numan Özcan, ILO Türkiye Direktörü

Özcan konuşmasında, sadece ILO’nun değil, Türkiye’de faaliyette bulunan tüm BM ajanslarının sürece desteğini ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda
ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları
ile ILO’nun teknik desteğiyle hazırlanan deklarasyona Milli
Eğitim, Kalkınma, Gençlik ve Spor, İçişleri ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlıklarının yanı sıra TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK,
TİSK, TOBB, TESK ve TZOB genel başkanları Ergün Atalay,
Mahmut Arslan, Kani Beko, Kudret Önen, Rifat Hisarcıklıoğlu, Bendevi Palandöken ve Şemsi Bayraktar da destek verdi.

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ortak
Deklarasyonu metni

Küresel ve ulusal çapta önemli sorunlardan biri olan ve çocuğun
zihinsel, bedensel, ruhsal, sosyal gelişimini olumsuz yönde
etkileyen çocuk işçiliği konusuna önem veren Türkiye, 1990’lı
yılların başından bu yana çocuk işçiliği ile mücadele politikalarını
geliştirdi ve uygulamada ciddi bir başarı sağlandı.
Başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin önlenmesi temel hedefiyle “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal
Programı (2017-2023)” uygulamaya konuldu ve bu çerçevede
Başbakanlık Genelgesiyle 2018 yılı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edildi.
Bu kapsamda Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ortak Deklarasyonu
metninde şu ifadeler yer aldı:
“Toplumun çocuk işçiliği ile mücadele konusunda duyarlılığının artırılması ve Ulusal Programın politika ve hedeflerine
en üst düzeyde katkı sağlanması için yapılacak olan tüm
çalışmalarda çocuk işçiliği ile mücadeleye öncelik verilecektir. Ulusal programın uygulanma sürecinde, ilgili ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülecektir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin her çocuk,
çocuk olmaktan kaynaklanan evrensel haklara sahiptir. Bu
anlayışla tüm çocuklar en kötü biçimleri başta olmak üzere
çocuk işçiliğinden korunacak ve önleyici tedbirler alınacaktır.
Çocukların, zorunlu eğitim süresince örgün ve yaygın eğitimde bulunmasını sağlayacak çalışmalar yürütülecektir.
Çocuk işçiliğine yol açan sebeplerden birinin yoksulluk olduğu gerçeğinden hareketle yetişkin aile bireylerinin istihdam
edilebilmelerini sağlayacak aktif iş gücü politikaları uygulanacak, yoksul ailelere yönelik sosyal koruma yaygınlaştırılacaktır. Çocukların çalışma yaşamına girmelerini önleme
veya çalışma yaşamından çekilmeleri temel hedefiyle eğitim,
sağlık, güvenlik, barınma, ulaşım ve diğer tüm hizmetlerin eş
güdüm içinde sağlanmasına özen gösterilecektir.”

ILO’nun süreçteki yeri
ILO Türkiye Ofisi, Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadelede
sahip olduğu 26 yıllık deneyim ve birikimiyle, hâlihazırda,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine
edilen ve yürütülen Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) çerçevesinde teknik desteğini sürdürüyor.
Ulusal Program, Türkiye’nin de imzacısı bulunduğu ILO’nun
138 sayılı istihdama kabulde asgari yaş sözleşmesi ve 182
sayılı en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi
sözleşmesinde belirtilen önceliklerin yerine getirilmesi bakımından büyük önem taşıyor.
2018 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmesi
ve imzalanan deklarasyonla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar
tarafından çocuk işçiliği ile mücadeleye katkı ve katılım
taahhüdünün verilmesi, ILO’nun Türkiye’de çocuk işçiliğinin
sona erdirilmesine yönelik olarak hükümet ve sosyal taraflar
işbirliğinde çeyrek asrı aşkın süredir gerçekleştirdiği çalışmalar için bir kilometre taşı niteliği taşıyor.
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ILO ve İŞKUR’un Kadın
İstihdamını Teşvik
Projesi Yüzlerce Kadının
Hayatına Dokundu

Beş yıllık proje yüzlerce kadının hayatını doğrudan etkiledi, 50
kadını iş sahibi yaptı, Türkiye’nin kadının istihdamına yönelik ilk
Eylem Planı hayata geçirildi
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
işbirliğinde İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA)
finansmanı ile yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi”
Projesi kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Proje yüzlerce kadının yaşamını doğrudan etkiledi

21 Mart 2018 tarihinde yapılan Kapanış Konferansında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,
“Biz son 15 yılda bütün politikalarımızın odağına kadını koymuş durumdayız. Tüm sosyal politikalarımızın merkezinde
kadın var. Kadınlarımızın hayatın her alanında ayrımsız güçlendirilmesiyle ilgili var gücümüzle bütün paydaşlarımızla
birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.
Bugün için başka bir programının bulunmasına rağmen, kadın
erkek eşitliğini amaçlayan projenin kapanış toplantısı için
gece ve gündüz süresinin eşit olduğu bugünün seçildiğini
paylaşan Sarıeroğlu, herkesin Nevruz Bayramı’nı kutladı.
İŞKUR’un istihdam alanında önemli bir değişim ve dönüşüm
gerçekleştirdiğini belirten Sarıeroğlu, “Baktığımızda yüzde
33’leri aşan seviyede bir kadın katılımı söz konusu. Bizim
hedefimiz, bu rakamları inşallah çok daha iyi seviyelere getirmek.” diye konuştu ve hedefin yüzde 41 olduğunu belirtti.

ILO Türkiye Direktörü Özcan: “Projemizin dokunduğu kadınlar ‘iyi ki de yaptık’ dedi. Biz de
ILO Türkiye Ofisi olarak ‘iyi ki bu projeyi yürüttük’ diyoruz.”
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan projenin beş yıla yayılan

“İşte evde her yerde Eşitiz Beraberiz” sloganıyla yola çıkan
proje 2013 yılında uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında
beş yılda yüzlerce kadına ulaşılmış oldu, 50 kadın iş sahibi
oldu. Pilot iller Ankara, Bursa, Konya ve İstanbul’da yürütülen faaliyetlerle yüzlerce kadının hayatına temas edilmesinin
yanı sıra pek çok ilke imza atıldı. Projenin en somut sonuçlarından birisi Türkiye’nin ilk “Kadın İstihdamı Eylem Planı”
oldu. İlaveten, insan hakları, çalışan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve girişimcilik konularında toplam 800 kadına
eğitim verildi. “İş Planı Yarışması” yoluyla seçilen 28 adaya
mikro hibe desteği sağlandı. Kazanan girişimci adaylarına üç
ay süre ile bire bir danışmanlık hizmeti verilerek, bu kadınların işlerini kurma süreçleri desteklendi. Girişimcilik eğitimine
katılan 400 kadından 50’ye yakını kendi işini kurdu. Farklı
sektörlerdeki 2000’den fazla kadın-erkek çalışana “eşitliği
destekliyorum” temasıyla toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verildi. 81 ilde İŞKUR İl Müdürlüklerinde “Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği” temsilcileri görevlendirildi.

Türkiye’nin kadının istihdamına yönelik ilk Eylem
Planı
Proje kapsamında hazırlanan Türkiye’nin kadının istihdamına
yönelik ilk Eylem Planı (2016-2018), toplumsal cinsiyete
duyarlı istihdam hizmetlerinin sağlanması yoluyla kadınlar
için insana yakışır iş fırsatlarının yaratılmasını desteklemeyi
amaçlıyor.
süreçte gerek kadın istihdamına yönelik politika geliştirilmesi gerekse kadınları insana yakışır iş olanaklarıyla buluşturmak ve kadın istihdamının önemine dair farkındalık yaratmak
noktasında önemli sonuçlar elde ettiğini belirtti.
Örnek sayılabilecek başarılı bir sosyal diyalog anlayışı ile
Türkiye’nin kadın istihdamına odaklanan ilk Eylem Planının
bu proje kapsamında hazırlandığını hatırlatan Özcan, “Bu
proje sayesinde kadınların hayatlarına dokunabildik, onları
değiştirme ve güçlendirme şansı bulduk. Projemizin dokunduğu kadınlar ‘iyi ki de yaptık’ dedi. Biz de ILO Türkiye Ofisi
olarak ‘iyi ki bu projeyi yürüttük’ diyoruz.” diye konuştu.

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: “Türkiye’de
kadınlara yönelik politikalar önemli sonuçlar
verdi”
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da kadınlara yönelik
politikalarının önemli sonuçlar verdiğini ifade ederek, “Kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 23’lerden yüzde 34’lere,
istihdamı ise yüzde 20’lerden yüzde 29’lara yükseltildi.
Yüzde 29’un üzerinden kadın istihdamından bahsettiğimiz
noktada, İŞKUR’un istihdamı içerisinde yüzde 34 olması bu
noktadaki politikalarımız açısında büyük önem ifade etmektedir.” dedi.

İsveç Büyükelçisi Wahlund
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund ise ülkelerin kadınların istihdamını sağlamadan zenginleşemeyeceğini ifade
ederek, Türkiye’nin kadın istihdamına verdiği öneme dikkati
çekti. Wahlund, kadın istihdamının güçlendirilmesinin ülkeleri daha da demokratikleştireceğini dile getirerek, Türkiye’nin
de bu alanda önemli mesafe aldığını söyledi. Türkiye ile
İskandinav ülkelerinin kadın iş gücünü kıyaslayan Wahlund,
Türkiye’de kadınların sadece üçte bir oranında istihdam
edildiğini, buna karşın İsveç’te kadınların neredeyse yüzde
80’inin iş hayatında olduğunu kaydetti.

Ulusal Teknik Ekip tarafından geliştirilen Eylem Planı, “Kadın istihdamının artırılması için kadınlara mesleki beceriler
kazandırılması ve kadınların işe yönlendirilmesi” ve “Kadınların işgücü piyasasına erişim olanaklarının artırılması”
konularını kapsayan iki ana hedefi ve bu hedeflerin hayata
geçmesini sağlayacak dokuz tedbiri kapsıyor.
İŞKUR, Eylem Planında yer alan hedef ve tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ana kuruluş olarak görev alırken
uygulamanın etkin sonuçlar elde edebilmesi için Milli Eğitim
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, KOSGEB,
TİSK, TOBB, yerel yönetimler, STK, Kalkınma Ajansları, üniversiteler ve işçi sendikaları ile de işbirliği yapıldı.
Eylem planının uygulama döneminde Türkiye’de ilk kez
İŞKUR’un hizmetleri toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden incelendi. Uygulama süresince; işbaşı eğitim programlarından yararlanan kadınların sayısı % 78, mesleki eğitim
kurslarından yararlanan kadınların sayısı %140, girişimcilik
eğitim programından yararlanan kadınların sayısı %110 arttı.
Özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen kadınların
oranı %29’dan %34’e yükseldi.
Konferansa proje kapsamında işbirliği yapılan kurumlarının
temsilcileri, girişimci kadınlar ve proje yararlanıcıları katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından Bakan Sarıeroğlu ve beraberindekiler Proje Sokağının açılışını yaptı. Konferansın ikinci
bölümünde “Proje Uygulamalarının ve Sürdürülebilirliğinin
Değerlendirilmesi” konulu bir de oturum gerçekleştirildi.

Programda, girişimcilik eğitimi alan ve kendi işini kuran Seçil
Aktaş da konuşma yaptı.
“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Projesi Kapanış Videosu https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_55tn1a_uoM
www.ilo.org/ankara • ankara@ilo.org • twitter.com/iloankara
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ILO Avrupa ve Orta Asya
Bölge Direktörü Koller
Türkiye’yi Ziyaret Etti

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge
Direktörü Heinz Koller ILO Türkiye Ofisini ziyaret etti. Koller
Türkiye ziyareti kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Jülide Sarıeroğlu ile de görüştü
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Heinz Koller ILO Türkiye Ofisini ziyaret etti.
ILO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 25-26 Nisan tarihlerinde Ankara’da düzenlenen göç ve sosyal güvenlik temalı
“7. Uluslararası Sosyal Güvenlik” sempozyumunun davetlisi
olarak Türkiye’ye gelen Koller, sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Koller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Jülide Sarıeroğlu ile de görüştü.
Türkiye programının üçüncü gününde Koller Gaziantep’te temaslarda bulunarak ILO’nun bölgedeki faaliyetlerini yerinde
görmüş oldu.
www.ilo.org/ankara • ankara@ilo.org • twitter.com/iloankara
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Adana Sanayi Odası ve
ILO İnsana Yakışır İşler
için Protokol imzalayarak
güçlerini birleştirdi.

insana yakışır işlerde ve koşullarda istihdamlarını kolaylaştırmak üzere ADASO yerleşkesinde ‘İstihdam Hizmetleri
Danışma Birimi’ni faaliyete geçirilecektir. Bütün bunlara ek
olarak mülteciler ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerini desteklemek üzere sanayi mesleklerinde eğitimler,
Türkçe dil kursları, temel çalışma hayatı becerileri, girişimcilik vb. eğitimler düzenlenecektir. Protokol çerçevesinde
Adana’da işletmeler kayıtlı istihdamı desteklemek amacıyla
uygulanabilecek istihdam teşvik programı hakkında
bilgilendirilip; SCORE gibi işletme destek programları
yürütülecek ve bu kapsamda ortak faaliyetler planlanıp,
bunların yürütme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
İnsana Yakışır İşler İçin İşbirliği Protokolü İmza ve
İstihdam Hizmetleri Danışma Birimi Açılış Töreni Adana’da
gerçekleştirildi.
Mülteciler ve Türk vatandaşlarının insana yakışır işlerde
ve koşullarda istihdamlarını teşvik etmek üzere Adana
Sanayi Odası (ADASO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
arasında protokol imzalanmıştır. Protokol, yerel işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda beceri geliştirme eğitimleri
yürütmeyi, istihdama yönelik danışmanlık ve yönlendirme
çalışmaları yapmayı, çalışma mevzuatı ve iş sağlığı ve
güvenliği konularında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
Bu işbirliği kapsamında mülteciler ve Türk vatandaşlarının
www.ilo.org/ankara • ankara@ilo.org • twitter.com/iloankara
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ILO’dan Yeni Partnerlerle
Stratejik İş Birlikleri

ILO Türkiye Ofisi 2018’in ilk çeyreğinde önemli işbirliklerine
imza attı, ÇASGEM, İŞKUR, DOĞAKA ve İHKİB ile güç birliğine
gitti. Önce ÇASGEM ile Suriyelilerin Çalışma Hayatı Becerilerinin Geliştirilmesi için güçlerini birleştiren ILO ardından
İŞKUR ile geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve uluslararası
koruma başvuru ve statü sahiplerinin insana yakışır iş ilkeleri
çerçevesinde işgücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması için ÇASGEM’le işbirliği protokolü
imzaladı. Son olarak İHKİB ile hazır giyim sektöründe Suriyeliler ve yerel halk için insana yakışır iş ve istihdam fırsatlarını
geliştirilmesi ve ekonomik büyümeye imkan veren ortamların
desteklenmesi amacıyla bir protokol imzalandı.
www.ilo.org/ankara • ankara@ilo.org • twitter.com/iloankara

06

02 2018

Türkiye’nin Suriyeli ve Ev
Sahibi Toplum Mensubu
Kadınlardan Oluşan İlk
Kadın Kooperatifi Kuruldu

Türkiye’nin Suriyeli mülteci ve ev sahibi toplum mensubu
kadınlardan oluşan, “Hepimiz Biriz” adlı ilk kadın kooperatifi
kuruldu. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), ILO
Türkiye Ofisi’nin yönlendirmesi ile, Aile Destek Merkezi’nde
yürütülen keçecilik, seramik, ağaç işleri ve trikotaj eğitimleri
kapsamında, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşayan Suriyeli
kadınlar ile Harranlı kadınlardan oluşan yeni kooperatifin
kuruluşunu destekledi.

iş bölümü ve kaynak yaratma” eğitimleri verdi. Eğitimler,
kuruluş sürecini desteklemek, iş bölümü, kooperatif yönetimi,
yönetişim, kooperatif ve üyelerin sorumlulukları, stratejik
planlama, toplumsal cinsiyet ve liderlik alanlarında bilginin
artırılmasını hedefliyordu. KEDV ayrıca, Harran’da yeni kadın
kooperatiflerinin kurulmasını sağlamak amacıyla, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Kooperatifler Genel Müdürlüğü ile işbirliği
yaparak, kooperatif üyelerine danışmanlık hizmeti de verdi.

ILO Türkiye Ofisi’nin öncülüğü ile KEDV, ihtiyaç analiz sonuçlarına dayalı olarak, Harran ve Mardin’de kadın kooperatifleri
için “kooperatif kurma, işletme ve yönetme”, “kadın liderliği,
farklara saygı ve iletişim” ve “ilkeler/kurallar, eylem planı,

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ile
kurulan Mardin Kadın Kooperatiflerinin Kuruluş Tüzüğü de,
Suriyeli kadınların kooperatif üyesi olabilmelerini sağlayacak
şekilde değiştirildi.

www.ilo.org/ankara • ankara@ilo.org • twitter.com/iloankara
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ILO Türkiye Ofisi’nin
Yürüttüğü Projeler Kadın
İstihdamı Konusunda Güç
Birliği Yapıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin kadın
istihdamını desteklemek amacıyla yürütmekte olduğu proje
kapsamında girişimcilik eğitimi alan kadınlar, ILO’nun bir diğer
projesi olan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin istihdamına
yönelik çalışmalar kapsamında Suriyeli mülteci kadınlara ve ev
sahibi ülke kadınlarına ‘rol model’ olarak eğitim veriyor
Asav ayrıca arkadaş ve meslektaşlarının nasıl bir sosyal
destek ağı oluşturarak kendisine yardımcı olduklarını anlattı.

“İş hayatına giden yolda kadın ve göçmen
olmak zor”
Soru-cevap şeklinde gelişen oturumlar, benzer kadın
hikâyelerinin ortaya çıkmasını sağlarken, Suriye kökenli
kadınlar iş hayatına girmek için yol alırken, kadın ve göçmen
olmak odağında iki boyutlu engellerle karşılaştıklarını vurguladılar.
Elif Asav, “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi
kapsamında “Kadın Girişimciliğini Destekleme Programına”
katıldıktan sonra Ankara’da kendi işini, “BAMBAŞKA ATÖLYE” yi kurdu. Bambaşka Atölye’de çocuklar için saatlik/
günlük bakım ve eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Elif Asav,
Gaziantep’te Suriyeli kadınların ve kız çocuklarının sosyal ve
ekonomik istikrarına katkıda bulunmayı hedefleyen bir diğer
ILO projesi olan “Gaziantep Kadınlara Yönelik Merkez” projesi kapsamında 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde Gaziantep’te
düzenlenen “Rol Modeli Seminerleri”nde girişimcilik deneyimlerini ve bilgilerini Suriyeli kadınlar ve ev sahibi ülkenin
kadınları ile paylaştı.

Başarı hikâyeleri Suriyeli kadınlar için motive
edici ve yol gösterici
“Gaziantep Kadınlara Yönelik Merkez: Geçim Kaynaklarının
Desteklenmesi” projesi kapsamında Gaziantep’te kurulan
ve Suriyeli kadınlar ile ev sahibi ülke kadınlarına özel
hizmet ofisi olarak faaliyet gösteren SADA Kadın Gelişim
ve Dayanışma Merkezi’nde her biri yaklaşık altmış kişiden
oluşan dört ayrı grup katılımcıyla gerçekleşen oturumlarda,
Elif Asav, KOSGEB’ten aldığı finansal desteği de kullanarak
açtığı ve “güven evi” olarak tanımladığı çocuk bakım merkezinin faaliyete geçmesi ile sonuçlanan girişimcilik hikâyesini
interaktif bir biçimde diğer kadınlarla paylaştı.

Etkinlik iki ILO projesinin ortak çıktısı
Seminerlere katılan kadınların, iş yaşamına dair bu tür
başarı hikâyeleri ile kendi hikâyelerini özdeşleştirerek, ILO
projesi kapsamında aldıkları kurslarda edindikleri bilgi ve
deneyimleri iş gücü piyasalarına aktarabilmeleri anlamında
motive edici ve yol gösterici olabileceği düşünülerek, ILO
Ankara Ofisi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, kadın istihdamı üzerine odaklanan iki projenin ortak bir çıktısı olarak
tasarlandı.

“Kadının gücüne inanıyorum”
Katılımcılar arasında kendi işini kurmak isteyen kadınlar
da olduğunu öğrenince, “her şeye rağmen ben olmaktan
vazgeçmedim ve erkek hegemonyasında ben de varım demek
istedim” diyerek erkek egemen iş dünyasında kadın olmanın
zorluklarını dile getiren Asav, ayrıca “kadının gücüne inanıyorum” diyerek kadınların çalışma hayatındaki varoluşlarının
önemini vurguladı.

Meslek kursları sürecinde, iş bulma tekniklerine ilişkin
olarak da donanım kazanmak istediklerini aktaran Suriye
kökenli kadınlar, ayrıca sahip oldukları mesleklerle ülkelerinde iş gücü içerisinde yer aldıklarını ancak göç sonrasında
Türkiye’de hem kendi alanlarında iş bulamamaları hem de
bazı mesleklerin Türkiye’de denkliği olmaması veya denklik
almak için nasıl bir yol izleneceğinin bilinmemesi gibi sebeplerle beceri kaybı yaşadıklarını ifade ettiler.

“Yanmadan pişilmez. Sadece kurs bitirmekle
olmaz”
Kadın Girişimci Elif Asav, Suriye kökenli kadınların özellikle
nasıl iş kurabileceklerine ilişkin sorularına “Yanmadan pişilmez. Sadece kurs bitirmekle olmaz. Bir yere girip çalışıp o işi
en ince ayrıntısına kadar öğrenmek gerekiyor. Herkes en iyi
bildiği işi yapmalı,” şeklinde yanıt verirken, ek tecrübe sahibi
olmayı da “nerede hangi işin yapılacağını ve kime dokunulacağını bilmek” olarak tanımladı.

ILO projeleri kadın istihdamına destek veriyor
Elif Asav, ILO ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından İsveç
Kalkınma İşbirliği Kuruluşu’nun (SIDA) finansal desteği ile
yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler”
projesi kapsamında girişimcilik eğitimi aldı. 2013 yılında
başlayan ve 2018 Haziran ayında bitmesi planlanan proje
Türkiye’de kadın istihdamının artırılması ve yaygınlaştırılması konusunda ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütünsel bir politikanın geliştirilmesini; aktif işgücü piyasası politikaları
ile kadınlar için insana yakışır iş olanaklarına erişimine
katkı sunulmasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma
standartları alanında farkındalık yaratma yoluyla kadın
istihdamının güçlendirilmesine destek olunmasını hedefliyor.
Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve ILO Türkiye
Ofisi tarafından UNWomen ve SGDD ile birlikte yürütülen
“Gaziantep Kadınlara Özel Merkez: Geçim Kaynaklarının
Desteklenmesi”” Projesi kapsamında kurulan SADA Kadın
Gelişim ve Dayanışma Merkezi ise Geçici Koruma Statüsü
altındaki Suriyeli kadınlar ile ev sahibi ülke kadınları için
kadınlara özel hizmet ofisi olarak faaliyet göstermeyi amaçlıyor. Mevcut toplum merkezlerinden farklı olan bu merkez
“kadınlara özel” olup en çok dışlananlara hizmet sunarak en
savunmasız kadınlara ulaşılmasını ve sisteme dâhil edilmesini sağlamayı hedefliyor. Sözkonusu merkezden yararlanan
kadın ve kız çocuklarının, güven ve beceri düzeylerini güçlendirerek Gaziantep’te çok çeşitli eğitim ve işe yerleştirme
programlarına erişebilmesi amaçlanıyor.
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SADA Kadınları Dünya
Kadınlar Gününde
Sertifikalarını Aldı

kuaförlük, cilt bakımı kursları düzenlenmektedir. Tüm
kurslar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaygın öğrenme programları kapsamında gerçekleştirilmekte ve kursları başarı ile
tamamlayanlar kadınlara MEB onaylı sertifika almaya hak
kazanmaktadır. 11 Eylül 2017 tarihinde başlayan kurslardan
toplamda 430 kadın mezun olmuş, 303 kadın ise kurslara
devam etmektedir.

Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenen UNWomen,
ILO ve ASAM işbirliği ile yürütülen “Gaziantep Kadınlara
Özel Merkez: Geçim İmkanları Desteği Projesi” kapsamında
kurulan SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’nde
kurslara devam eden kadınlar sertifikalarını aldı.
Kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmesini hedefleyen
merkezde, ILO Türkiye Ofisi tarafından geçim kaynakları
odaklı faaliyetler yürütülmektedir. Bu çerçevede Suriyeli,
Afgan ve Gaziantepli kadınlara yönelik Türkçe kursları, bilgisayar operatörlüğü, hasta kayıt kabul, ambalaj-paketleme,

Kurslardan mezun olan kadınların sağlıklı bir şekilde işgücü
piyasalarına girebilmeleri ve insana yakışır işlerde çalışabilmeleri için aynı zamanda bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmektedir. Kadınların dil ve mesleki eğitim becerisi
dışında, işgücü piyasasının işleyişine ilişkin de bilgi sahibi
olmalarını sağlamak amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal
güvenlik hakları, çalışma izinleri, iş yaşamında toplumsal
cinsiyet eşitliği, İŞKUR’un aktif işgücü programları konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kurslara devam eden
kadınlara rol model olabilecek kadınlar, kadın dayanışmasını
desteklemek ve kadınlar arasında bilgi akışını güçlendirmek
üzere merkeze davet edilmekte ve tecrübelerini kursiyerlere
aktarmaktadır.
ILO Türkiye Ofisi, yürütmekte olduğu projelerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Suriyeli, Afganlı kadınları güçlendirerek
tüm kadınların insan onuruna yakışır bir şekilde iş gücü piyasalarında yer almasına olanak sağlamaya devam etmektedir.
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ILO Türkiye Direktörü
Özcan İstanbul Gençlik
Festivalinde Gençlere
Tecrübelerini Aktardı

Özcan: “Hayalim hep insanlara faydalı olabilmekti. Bugün, sosyal
adaleti temel prensip edinmiş herkesin insana yakışır işlerde
çalışmasını teşvik eden bir kurumda çalışıyor olmak bu hayalimi
gerçekleştirmemi sağlıyor”
“Hayal Edenler” teması altında gerçekleşen söyleşide Özcan
hem ILO’nun dünyada ve Türkiye’de neler yaptığını anlattı
hem de kendi kariyer geçmişinden yola çıkarak tecrübelerini
gençlerle paylaştı.
“Gençlerimize hayal etmeyi öğretip, hayal ettikleri geleceği
inşa edebilecekleri bir dünya bırakmalıyız” mesajıyla yola
çıkan BistTalks kapsamında bugün ayrıca Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, GP-Trust Kurucusu Pınar
Eczacıbaşı, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür
Burak Akkol gençlerle buluşarak hayallerine ortak oldu.

Türkiye’nin En Büyük Gençlik Festivali
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan
Özcan İstanbul Gençlik Festivalinde gençlerle buluştu.
Üçüncü kez düzenlenen Festivalde Borsa İstanbul Söyleşileri
(BistTalks) kapsamında gençlerle bir araya gelen Özcan
“Benim hayalim hep insanlara faydalı olabilmek ve faydalı
olabileceğim işlerde çalışmaktı. Bugün sosyal adaleti temel
prensip edinmiş, herkesin insana yakışır işlerde çalışmasını
teşvik eden bir kurumda çalışıyor olmak bu hayalimi gerçekleştirmemi sağlıyor” diye konuştu.

Gençleri bir araya getirmek üzere üçüncü kez organize edilen
Festivalin açılışı 2 Mayıs Çarşamba akşamı geniş bir katılımla yapılmıştı. Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen
Festival 6 Mayıs Pazar günü sona erdi.
Festivalde spor, sanat, sanal gerçeklik gibi birçok alanda
farklı etkinlikler ve konserler yer aldı. Çeşitli kurumlar gençlere meslek seçimlerinde fikir vermek üzere alanda tanıtım
yaptı. Festival kapsamında Galata Kulesi her akşam renkli
ışık oyunlarına sahne oldu.
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‘‘Geçici Koruma Altındaki
Yabancıların İnsana Yakışır
İşlere Erişimi için İşçi
ve İşveren Örgütlerinin
Rolü’’ Eğitimi, İşçi, İşveren
Örgütlerinin Katılımıyla
Ankara, Gaziantep ve Adana’da
Gerçekleştirildi
başlıklı 2 günlük eğitimi, işçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla 3 farklı şehirde gerçekleştirdi. 20 – 21 Şubat ve 22 –
23 Şubat’ta Ankara’da, 27 – 28 Şubat’ta Gaziantep’te ve 01
– 02 Mart’ta Adana’da düzenlenen 4 eğitim, Prof. Dr. Seyhan
Erdoğdu ve Prof. Dr. Kezban Çelik tarafından verildi. Eğitimlere, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve
Mersin’den; TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve bu konfederasyonlara
bağlı sendikalar, TİSK ve bağlı işveren kuruluşları, TESK ve
bağlı esnaf ve sanatkarlar odaları ve birlikleri ile esnaf ve
sanatkarlar federasyonları katıldı.

ILO Türkiye Ofisi, “Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için
İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi” projesi kapsamında, işçi ve işveren örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik ‘’Geçici Koruma Altındaki Yabancıların İnsana
Yakışır İşlere Erişimi için İşçi ve İşveren Örgütlerinin Rolü’’

Eğitimler boyunca, geçici koruma altındaki yabancıların
hukuki statüsü, aldıkları sosyal yardımlar, çalışma yaşamındaki konumları ile işçi, işveren ve esnaf örgütlerinin, kamu
kurum kuruluşlarının, STK’ların ve uluslararası örgütlerin bu
alana ilişkin politikaları aktarıldı ve katılımcıların bu konulardaki farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.
Eğitimlerin ikinci gününde gerçekleştirilen grup çalışmalarında, geçici koruma altındaki yabancıların, insana yakışır
işlere erişimi konusunda neler yapılabileceği katılımcılar
tarafından tatışıldı ve bu özelde proje fikirleri geliştirildi.
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Örgütlenmesinde Güçlük
Çekilen Çalışanlar
Uluslararası Konferansı
Ankara’da Düzenlendi,
Konferansın Raporu
Yayınlandı
Türk ve yabancı ev işçilerinden kağıt toplayıcılara, sokak
satıcılarından apartman görevlilerine, örgütlenme güçlüğü
yaşayan çalışanlar Ankara’da buluştu
“Sesini duyuramayanların sesi olan”, bu grupların örgütleme sorunlarını ele alan “Örgütlenmesinde Güçlük Çekilen Çalışanlar Uluslararası Konferansı” 8 Mayıs 2018’te,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası
Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi’nin ev sahipliğinde yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) yararlanıcısı olduğu ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi
tarafından yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen “Örgütlenmesinde Güçlük Çekilen Çalışanlar Uluslararası Konferansı”nda
kağıt toplayıcılarından, apartman görevlilerine, ev işçilerinden sokak satıcılarına seslerini pek fazla duyuramayan
çalışanların örgütlenmesine ilişkin sorunlar ve olası çözüm
yolları ele alındı.
Hindistan’dan Avrupa Birliği ülkelerine, dünyanın çeşitli yerlerindeki iyi uygulama örneklerini gerçekleştiren kuruluşların
temsilcilerinin de katıldığı konferansta Türkiye özelindeki
uygulamalar ayrıntılı olarak tartışıldı.
Toplantının açılışında konuşan ÇSGB Müsteşar Yardımcısı
Mazhar Yıldırımhan, Bakanlığın sosyal diyaloğun her düzeyde geliştirilmesi için ILO ile birlikte yoğun bir işbirliği içinde
bulunduğunu ve bu uluslararası konferansın da mevcut ortak
çabanın en somut göstergelerinden birisi olduğunu vurguladı. Yıldırımhan daha sonra proje çerçevesinde bugüne kadar
atılan adımları, ulaşılan sonuçları sıraladı.
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan da, “Örgütlenmesinde
güçlük çekilen çalışanların” kişisel özellikleri (yaş, cinsiyet
veya ulusal köken gibi), yaptıkları işin türü (meslek veya
sektör gibi), imzaladıkları sözleşme türleri (serbest meslek
mensubu, kayıtdışı, kısmi zamanlı, geçici veya özel istihdam
bürosu aracılığıyla) veya çalıştıkları işletmenin türü (ka-

yıtdışı, mikro işletme veya KOBİ vb.) açısından farklılıklar
taşıdığını ifade ederek, bu özellikleri nedeniyle, söz konusu
grupların sıklıkla sendika temsili, sosyal diyalog ve toplu
pazarlık mekanizmalarının dışında kaldığını söyledi. Özcan
konferansın bu açıdan önemli ve kısmen de olsa başarı sağlamış örnekleri ele aldığını belirtti.
ILO Sosyal Diyalog ve Üçlü Yapı Bölümü Başkanı Youcef
Ghellab ve ILO kıdemli uzmanlarından Caroline O’Reilly
ile ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi
Daire Başkanı Hüseyin Seyrekoğlu’nun üç ayrı oturumun
moderatörlüklerini üstlendikleri konferansa; StreetNet International, Hintli Serbest Çalışan Kadınlar Örgütü (SEWA), Ev
İşçileri Dayanışma Sendikası (EVIDSEN), IMECE Ev İşçileri
Sendikası, Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği ve KONUTSEN yönetici ve temsilcileri katıldı.
Katılımcılar, kişisel ve örgütlenme bağlamındaki deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve olası çözüm önerilerini
aktardılar.
Uluslararası konferansta, “Çalışma Hayatında Sosyal
Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde hazırlanan
“Örgütlenmesinde Güçlük Çekilen Çalışanların Örgütlenmesi
ve Temsili” adlı raporun sunumu da yapıldı. Akademisyenler
Igor Guardiancich ve Oscar Molina tarafından hazırlanan
rapor, Türkiye ve dünya genelinde çalışanların önemli bir
bölümünün “kayıt altına alınma”dan “temsil” sorununa
kadar ciddi engellerle karşı karşıya olduğunu vurgularken,
bu konudaki olası iyileştirmeler için atılabilecek adımları da
ele alıyor.
Söz konusu rapor, “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” için hazırlatılmakta olan bir dizi raporun
ilki olma özelliğini taşıyor.

Bizden Haberler
ILO Türkiye Ofisi’ne ofisin yürüttüğü yeni projeler için
Özgür S. AZİZOĞLU, Semiha BAL, Mehmet Can EKŞİ,
Emre DÖNMEZ, Nuran TORUN ATIŞ, Ayşegül BAĞ
SÖĞÜTLÜ, Betül KARAYİĞİT, Esra İSEN KİREÇCİ, Pelin
Renda ERTAMAN, Filiz KARANFİL, M. Koray ABACI,
Sonay KANBER, Bahadır Murat AKIN, Gamze ORHUN,
Ayşe Turunç KANKAL, Ş. Yıldız ÇINAR, Ebru TUNCER
ŞENOL ve Dilara ALP yeni katılan isimler oldu.
Arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyor ve başarılar diliyoruz.
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