
ILO İşyerinde Şiddet ve Tacize Savaş Açtı
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 107. Uluslararası 
Çalışma Konferansı (ILC) 28 Mayıs - 8 Haziran 2018 
tarihlerinde Cenevre’de düzenlendi. Konferansa katılan 
ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan “2018 yılı 
Uluslararası Çalışma Konferansı farklı tartışmalara sahne 
oldu. Bunlardan belki de en dikkat çekeni “işyerinde şiddet 
ve taciz” konusuna verilen özel önemdi. İşyerinde şiddet 
ve taciz hakkında bir uluslararası çalışma standardının 
belirlenmesiyle ilgili görüşmelere başlanmış olması önemli 
ve çığır açıcı” dedi.
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Anne Olmanın Bedelini En Ağır Çalışan 
Türk Kadını Ödüyor
2018-2019 yıllarını kapsayan rapor “Cinsiyete Dayalı 
Ücret Farklılıklarını Anlamak” teması ile yayınlandı. İki 
ana bölümden oluşan rapor, küresel ücretlerde kaydedilen 
gelişmeleri ve cinsiyete dayalı ücret farklılıklarını inceliyor. 
Rapora göre, küresel düzeyde ücret artışı 2017 yılında, son 
10 yılın en düşük seviyede gerçekleşti. Küresel düzeyde 
reel ücret artışı 2016 yılında % 2.4 olarak gerçekleşmişken, 
2017 yılında sadece %1.8 düzeyinde artış kaydedildi. Küresel 
krizin yaşandığı 2008 yılından bu yana reel ücret artışları 
yıllık bazda ilk kez bu kadar yavaşladı.
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Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Konferansı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı; 2012 yılında başlatılan ve 2020 yılı 
sonuna senesinde kadar devam edecek olan ‘Türkiye’deki 
Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model 
Projesi’ ve 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı çerçevesinde, 
21 Kasım 2018 tarihinde ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Konferansı’ gerçekleştirdi.
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Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Faaliyet Değerlendirme Toplantısı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki 
Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”* 
kapsamında 2018 fındık hasat döneminde gerçekleştirilen 
faaliyetleri değerlendirmek ve ilgili politikalar bağlamında 
çalışmaları yaygınlaştırmanın yollarını tartışmak üzere 22 Kasım 
2018 tarihinde Ankara’da paydaş toplantısı gerçekleştirildi.
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ILO Türkiye Ofisi Çalışma Yaşamında Kadın-
Erkek Eşitliği için “KOBİ’lerde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Modeli”ni Türkiye’de 
Başlatıyor
Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
tarafından geliştirilen ve küresel düzeyde tam anlamda 
uygulanacağı ilk ülkenin Türkiye olduğu “KOBİ’lerde 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı”nın (MIGSCORE) 
tanıtım toplantısı 22 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 
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ILO Türkiye Ofisi Yeni Yayınlarıyla Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesine Destek 
Oluyor
Kadınların daha çok ve daha iyi işlere erişim olanaklarının 
artırılması için gerekli olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
kamu istihdam hizmetlerinde ve çalışma hayatında 
geliştirilmesi amacıyla ILO Türkiye Ofisi’nin yürüttüğü 
“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında 
dört kitapçık yayınlandı. 
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ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ILO’nun 
2018-2019 küresel ücret artışı raporunu 
değerlendirmek üzere NTV’de Finans Kafe 
programında Melda Yücel Kocaalp’in konuğu oldu. 
Programı buradan izleyebilirsiniz.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’ın
konuya dair CNNTürk’te yayınlanan röportajını 
buradan izleyebilirsiniz.

Sevgili meslektaşlar ve dostlar,
ILO Ankara e-bülteninin (ILO@nkara) 2019 yılı ilk sayısı ile yeniden birlikteyiz.
BM’nin en eski ihtisas kuruluşu olarak bu yıl 100. kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Sosyal adalet 
arayışındaki 100. yılımıza gireceğimiz 2019’da ve gelecek dönemde de hedefimiz “Gelişen sosyal 
adalet, herkes için insana yakışır işler” olmaya devam edecek. 
#ILO100 kapsamındaki faaliyetlerimizi web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve yıl içinde 
yayınlanacak diğer bültenlerimizden takip edebilirsiniz. 
Bu vesileyle öncelikle herkese mutlu, başarılı ve güzel bir yıl diliyorum. 
2018 yılının Haziran-Aralık dönemini kapsayan faaliyetlerimizin yer aldığı 
bu bültende detaylarını göreceğiniz üzere herkes için insana yakışır 
işler sağlanması hedefiyle ulusal ve uluslararası ortaklarımız ve 
paydaşlarımızla yoğun ve verimli bir çalışma dönemini daha geride 
bıraktık. Çocuk işçiliği ile mücadele, sosyal diyaloğun güçlendirilmesi, iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi, kadın istihdamının artırılması 
ve mültecilerin insana yakışır geçim kaynaklarına erişmesi konularında 
ülkemizin dört bir yanında birçok faaliyet yürüttük, adımlar attık, tüm bu 
hassas alanlarda çözüme yönelik süreçlere katkı sunma gayreti içinde 
olduk. ILO’nun başlattığı işyerinde şiddet ve tacize karşı mücadeleye biz 
de Türkiye ofisi olarak destek vermeye, bu konuyu gündeme taşımaya 
çalıştık.   
Bu dönem aynı zamanda Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve İsveç Uluslararası 
Kalkınma İşbirliği Ajansı (SİDA) işbirliğinde mülteciler ve kadın istihdamı 
alanlarında yeni ve büyük projelerin imzalarını attık.   
ILO Türkiye Ofisi olarak heyecan ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz. 
Ekibim ve şahsım adına en iyi dileklerimi sunuyor ve iyi okumalar diliyorum. 
Sevgi ve saygılarımla

Numan Özcan
ILO Türkiye Direktörü
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Hayata Fırsat Projesinde İlk Mezuniyet 
Heyecanı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Soysal 
Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Uluslararası İşgücü Genel 
Müdürlüğü (UİGM) işbirliğinde yürütülen Hayata Fırsat 
Projesi kapsamında meslek eğitimlerini tamamlayan ilk grup 
mezuniyet sevinci yaşadı. 
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Gaziantep’te Mesleki ve Teknik Eğitim 
Kursları Başladı
UNWomen liderliğinde ve ILO ile ASAM ortaklığında 
yürütülmekte olan “Türkiye’deki Suriyeli Kadınların, Kız 
Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplulukların Güçlendirilmesi 
Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma 
Merkezi’nde 25.06.2018 tarihi itibariyle temel yaşam, işgücü 
piyasası becerileri, mesleki ve teknik eğitim kurslarına 
başlanmıştır. Kursiyer kayıtları SGDD-ASAM tarafından 
sağlanmış, kursiyerler yaş aralıkları ve hassasiyet 
derecelerine göre belirlenmiştir. 
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ILO İşverenler, Geçici Koruma 
Kapsamındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi 
Topluluklara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) Konusunda Eğitim Seminerleri 
Düzenledi
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve ILO işbirliğinde “İşverenler 
için İSG Eğitim Semineri”, 25 Temmuz 2018 tarihinde 
Gaziantep’te düzenlendi. Seminere Türk ve Suriyeli 
olmak üzere toplam 65 işveren katıldı. Suriye İşadamları 
Derneği Başkanı Halid Babilli’nin açılış konuşmasında, 
“Suriyeli işadamları ve çalışanların Türkiye’deki iş ortamına 
entegrasyonunu sağlamak ve farkındalık oluşturmak 
için bu seminerleri çok önemsiyoruz. Suriyeli iş adamları 
ve çalışanlara yönelik eğitim, etkinlik ve seminerlerin 
devam etmesini bekliyoruz.” dedi. Seminerde işverenlere 
İSG konusunda farkındalık kazandırmak yanında, işveren 
ve çalışanın hak ve sorumlulukları hakkında genel bir 
bilgilendirme yapmak ve katılımcıların ulusal mevzuattaki 
güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlamak hedeflendi.
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Ordu’da Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele 
Günü Etkinliği Düzenlendi
Ordu’da, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Ordu Valiliği işbirliğinde “Dünya 
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” etkinliği düzenlendi. 

“12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” 
çerçevesinde, başta valilik olmak üzere Ordu ili kamu kurum 
ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
etkinlikte, ILO Türkiye Ofisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Ordu Valiliği temsilcileri çocuk işçiliği ile 
mücadele konusunda atılan adımlara dair bilgilendirmede 
bulundu.
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Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının 
Dayanıklılığının Artırılması Seminerleri
UNWomen, ASAM ve ILO işbirliği ile Gaziantep’te 
sürdürülen “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının 
Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında SADA 
Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen 
temel yaşam becerileri ve mesleki eğitim kurslarını 
tamamlayan faydalanıcıların katılımıyla seminerler 
düzenlendi. 3-13 Eylül 2018 tarihleri arasında GESOB 
Etkinlik Salonunda düzenlenen seminerlere Türkçe A1 
ve A2, Bilgisayar Operatörlüğü, Temel Makyaj Eğitimi, 
Kuaförlük ve Ambalaj Paketleme kurslarını tamamlayan 
Suriyeli, Afganistanlı ve T.C. vatandaşı 204 faydalanıcı 
ile Yarının Kadınları Komitesi üyesi kadınlar katıldı. 
Proje faydalanıcısı kadınların işgücü piyasalarına girişini 
kolaylaştırmayı ve desteklemeyi hedefleyen seminerler 
dizisi altı başlık altında (İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği, 
Çalışma İzinleri, Sosyal Güvenlik Hakları, İŞKUR Aktif 
İş Gücü Programları, İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri, 
Rol Model Seminerleri) uzman kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

P.13  

Gaziantep’teki Seminerlerimize İlgi Büyüyor
UNWomen, ILO ve ASAM işbirliği ile Gaziantep’te 
sürdürülen “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının 
Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında SADA 
Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde düzenlenen atölye 
çalışmalarına katılan faydalanıcılara yönelik olarak Genç 
İşi Kooperatif ile birlikte “Kooperatifçilik” konulu seminer 
gerçekleştirildi. 26 Eylül 2018 tarihinde GESOB etkinlik 
salonunda düzenlenen seminere sayacılık, tekstil, ambalaj 
paketleme kurslarına katılan faydalanıcılar ile Yarının 
Kadınları Komitesi üyesi Suriyeli, Afganistanlı ve T.C. 
vatandaşı toplam 95 kadın katıldı. 

P.15  

ILO ve AÇSHB İşbirliğinde SGK 
Denetmenleri Eğitim Serisi Başladı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma 
ve Soysal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Uluslararası 
İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) işbirliğinde yürütülen 
mülteci destek programı kapsamındaki sosyal güvenlik 
denetmenleri eğitim serisi başladı. 
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ILO’dan “Mülteciler ve Ev Sahibi 
Topluluklar için Piyasa Tabanlı Geçim 
Kaynakları Müdahaleleri” Eğitimi
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun mülteci krizi 
karşısındaki çalışmaları kapsamında “Mülteciler ve Ev 
Sahibi Topluluklar için Piyasa Tabanlı Geçim Kaynakları 
Müdahaleleri Eğitimi” düzenlendi.

P.14  

ILO Çalışma Yaşamında Kadınlara Karşı 
Şiddet ve Tacizle Mücadele için Çok Taraflı 
Konferans Düzenledi
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından İsveç 
Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) mali katkısı ile 
yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: 
Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi 
Projesi” kapsamında 6 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da 
sosyal tarafların katılımıyla “Çalışma Yaşamında Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi” Konferansı düzenlendi.

P.24  

B1 Türkçe Kursu Mezuniyeti Şenliğe 
Dönüştü
UNWomen, ASAM ve ILO işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen 
“Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının 
Artırılması Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim 
ve Dayanışma Merkezinde B1 seviye Türkçe kursu ilk 
mezunlarını verdi. ILO tarafından organize edilen kurs, Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Halk Eğitim Müfredatı 
kapsamında 25 Haziran 2018 tarihinde başlayarak 22 Ekim 
2018’de tamamlandı. Kursa A2 Türkçe kursunu tamamlamış 
22 Suriyeli ve 2 Iraklı kadın faydalanıcı katılmaktaydı. Üç ayı 
aşkın bir süre devam eden kursta “İstanbul Yabancılar için 
B1 Türkçe” kitabı temel kaynak olarak kullanırken eğitimin 
içeriği film gösterimleri, söyleşi grupları, mekana yönelik 
diyaloglar, yön belirleme, dilekçe yazımı gibi birçok konuda 
interaktif uygulamalarla zenginleştirildi.
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SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma 
Merkezinde Tekstil ve Mutfak Atölyesi Açıldı
UNWomen, ILO ve ASAM işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen 
“Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının 
Artırılması Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim 
ve Dayanışma Merkezinde Mutfak ve Tekstil atölyeleri 
çalışmalarına 1 Ekim 2018 tarihinde başladı.
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SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma 
Merkezinde Kooperatif Kurma Çalışmaları 
Kapsamında Odak Grup Toplantıları 
Gerçekleştirildi
UNWomen, ILO ve ASAM işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen 
“Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının 
Artırılması Projesi” kapsamında kurulması hedeflenen 
“kadın kooperatifi” için proje faydalanıcılarıyla odak grup 
toplantıları gerçekleştirildi.

P.20  

Türkiye’de Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar 
için İnsana Yakışır İşe Giden Yollar
ILO, mültecilere yönelik çalışmalarının bir parçası olarak, ABD 
Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından 
finanse edilen “Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi 
Toplulukların İşgücü Piyasasına Katılımının Geliştirilmesi” 
projesini yürütmektedir. Projenin genel hedefi, insana yakışır 
iş prensipleri doğrultusunda işgücü piyasasına entegrasyon 
ve kapsayıcı ekonomik büyümenin desteklenmesi yoluyla 
Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplulukların geçim kaynakları 
ve sosyal uyumunu artırmaktır.
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ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısında 
Taraflarca Kabul Edilen İstanbul İnisiyatif 
Dokümanı ILO Yönetim Konseyinde Kabul 
Edildi
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge 
Toplantısında taraflarca kabul edilen İstanbul İnisiyatif 
Dokümanı ILO Yönetim Konseyince kabul edilerek resmileşti. 
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Şanlıurfa’da Mevsimlik Tarımda 
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Etkinliği 
Gerçekleştirildi
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki 
Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model 
Projesi” kapsamında mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile 
mücadele etkinliği, Şanlıurfa Valiliği ev sahipliğinde, 29 
Kasım 2018 tarihinde Şanlıurfa’da yapıldı. 2018 Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Yılı ve proje çerçevesinde, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ILO 
Türkiye Ofisi temsilcilerinden oluşan bir heyet, Milli Eğitim 
Bakanlığı öğretmenleri ve ilgili İl Müdürlükleri temsilcileri ile 
bir araya geldi.
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Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğiyle 
Mücadelede Özel Sektör ile Elele
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ‘Türkiye’deki Mevsimlik Fındık 
Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi’ ve 2018 
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı çerçevesinde 21 Aralık 2018 
tarihinde İstanbul’da özel sektör ile bir araya geldi. ILO ve 
AÇSHB temsilcilerinin ev sahipliği yaptığı çalıştaya, fındık 
üreticisi ve ihracatçısı firmalar katıldı. 
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ILO’nun Yayınladığı Yeni Rakamlar, 
Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Olduğunu 
Gösteriyor
The International Labour Organization (ILO) estimates that 
164 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde 164 
milyon göçmen işçi bulunduğunu, 2013’teki 150 milyona 
göre %9 artış olduğunu tahmin ediyor.
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Hayata Fırsat Projesinden KOBİ’lere 
“Haydi Büyütelim Bu İşi” Çağrısı
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
yürütülen “Hayata Fırsat Projesi” kapsamında “KOBİ 
Güçlendirme ve Destek Programı” başlatılıyor. 
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Hayata Fırsat Projesinin Açılışı Yapıldı
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 
(UİGM) genel koordinasyonunda bazı faaliyetleri Uluslararası 
Göç Örgütü (IOM) ile yürütülen “Hayata Fırsat Projesi”nin 
tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı.
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ILO ve SIDA Türkiye’de Kadın İstihdamını 
Geliştirmek için İşbirliği Anlaşması 
İmzaladı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İsveç Uluslararası 
Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) arasında Türkiye’de kadın 
istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen “Kadınlar İçin 
Daha Çok ve Daha İyi İşler-İkinci Faz” programı için işbirliği 
anlaşması imzalandı. ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan 
Özcan ve İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali 
Yardım Birim Müdürü Malin Stawe tarafından imzalanan 
işbirliği anlaşması Ocak 2019-Aralık 2022 dönemini 
kapsamaktadır. Bu anlaşma ile SIDA, ILO tarafından bu 
alanda yürütülecek projelere 30.000.000 İsveç Kronu destek 
sağlanacaktır. 

P.29  

Çalışma Hayatında Sosyal 
Diyaloğun Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında hazırlanan 
en son rapor olan ‘Sosyal 
Diyaloğun Ekonomik Kalkınma 
ve Büyümeye Katkısı’ Türkçe 
ve İngilizce olarak yayımlandı. 
Baskı versiyonları paydaş 
kurum ve konfederasyonlara 
gönderilecek olan raporun 
elektronik kopyasına Sosyal 
Diyaloğun Ekonomik Kalkınma 
ve Büyümeye Katkısı 2018 
bağlantısından ulaşılabilir.
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Sosyal Diyalog Projesi’nden Yeni Bir Rapor

ILO ve KfW Arasında
İşbirliği Anlaşması
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Alman Kalkınma 
Bankasi (KfW) arasında, mültecilerin ve göçten etkilenen 
ev sahibi toplum üyelerinin işveren teşvik programları 
yoluyla kayıtlı istihdama geçişlerini desteklemek amacıyla 
yürütülecek olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev 
Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi” 
projesi için işbirliği anlaşması imzalandı. Proje ile hedef 
grupların işveren teşvik programları yoluyla kayıtlı 
istihdama geçişlerini desteklenmesinin yanı sıra, geçici 
koruma altındaki Suriyelilerin işbaşı eğitim programlarından 
faydalanması ve on ilde kurulacak tek durak ofisler 
aracılığıyla kamu istihdam hizmetlerine erişimlerinin 
desteklenmesi amaçlanıyor. 
Aralık ayında imzalanan işbirliği anlaşması Aralık 
2018-Haziran 2023 dönemini kapsayan iki fazdan oluşacak. 
Bu anlaşma ile KfW, ILO tarafından yürütülecek projeye 28 
milyon Euro destek sağlayacak.

P.28  

Koop.Düşün Afyonkarahisar Uygulaması
Think.COOP gectiğimiz yıl içinde Genç İşi Kooperatifinin 
ortakları tarafından Türkçeleştirilmiş ve Seferihisar 
belediyesiyle işbirliği içinde gençlere sosyal kooperatifçiliğe 
giriş egitimi başlığında uygulanmıştı. Afyonkarahisar’daki 
eğitime 25 öğrenci katıldı. Modül içerisinde yer alan yatay-
dikey ilişkiler, birlikte daha güçlü, engeller, avantajlar, 
bireysel ve grup çözümleri içeren vaka çalışması, işletme 
modelleri, kooperatif ilkeleri ve kooperatif türleri 
konularında uygulama yapıldı. Programla ilişki kurulması 
açısından son olarak katılımcılar dört gruba ayrıldı ve sosyal 
kooperatif modeli geliştirilmesi için çalışma yapıldı.
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SGK ve ILO Arasında İş Birliği Protokolü
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından “Herkes İçin Sosyal Koruma 
Tabanları Küresel Programı” kapsamında “Üçüncü Çok 
Paydaşlı Ortaklık Toplantısına” katıldı. ILO üyesi ulusal 
paydaşların sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimini 
güçlendirme, kapasitelerini artırma hedefleri doğrultusunda, 
ILO’nun üye devletlere teknik desteği ile ilgili hükümler ve 
özellikle de “Güney-Güney ve Üçlü İş Birliği” mekanizmaları 
çerçevesinde SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ile ILO 
Politika Geliştirme Birimi Direktörü Deborah Greenfield 
tarafından Cenevre’de imzalandı.

P.5  

Küresel Ücret Artışı, 2008’den Bu Yana En 
Düşük Düzeyde; Öte Yandan, Kadınlar Hala 
Erkeklerden Yüzde 20 Daha Az Kazanıyor
ILO’nun son yayınlanan Küresel Ücret Raporu, küresel ücret 
artışının zayıf olduğunu; öte yandan da, dünya genelinde yüzde 
20 civarında olan kadın-erkek ücret farkının kabul edilemez 
derecede yüksek düzeylerde seyrettiğini gösteriyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni raporuna göre, 2017 
yılında küresel ücret artışı 2008’den bu yana en düşük düzeyine, 
küresel finansal krizden önceki düzeylerin çok altına düştü.

P.21  
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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 107. Uluslararası 
Çalışma Konferansı (ILC) 28 Mayıs- 8 Haziran 2018 
tarihlerinde Cenevre’de düzenlendi. Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün genel politikalarını belirleyen en üst organı olan 
Uluslararası Çalışma Konferansı, her yıl Haziran ayından 
İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanıyor. Bu yıl 107.’si 
düzenlenen Konferansa, ILO üyesi ülkelerden hükümet, 
işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan toplam 6438 delege 
katıldı. Bunlardan 147’si Bakan ve Bakan Yardımcısı 
düzeyindeydi. 

Bu yılki Konferans’ın gündem maddeleri, işyerinde şiddet 
ve taciz, çalışma hayatında kadınlar, sosyal diyalog, 
standartların uygulanması ve kalkınma işbirliği oldu. 

Konferansa katılan ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan 
Özcan “2018 yılı Uluslararası Çalışma Konferansı farklı 
tartışmalara sahne oldu. Bunlardan belki de en dikkat çekeni 
“işyerinde şiddet ve taciz” konusuna verilen özel önemdi. 
İşyerinde şiddet ve taciz hakkında bir uluslararası çalışma 
standardının belirlenmesiyle ilgili görüşmelere başlanmış 
olması önemli ve çığır açıcı” dedi. 

Konferans’ta ilk kez işçi, işveren ve hükümet 
temsilcilerinden oluşan bir komitenin işyerinde şiddet 
ve tacizle mücadele için yeni bir Sözleşme veya Tavsiye 
Kararının geliştirilmesi konusunda görüşme yaptığını anlatan 
Özcan, “Genel Direktör, delegeleri şiddet ve tacizden arınmış 
işyerlerini güvence altına alacak yolları açmaya çağırdı. 
İşyerinde cinsel taciz de dâhil olmak üzere, her türlü şiddet 
ve tacize karşı eyleme geçmek gereğini vurguladı, delegeleri 
gerçekten fark yaratacak sonuçlar ortaya koymaya davet 
etti” diye konuştu. 

Genel Direktör’ün ayrıca, süregiden toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini kapatmak için yenilikçi eylem çağrısı yapan 
“İşyerinde Kadın Girişimi: Eşitlik Seferberliği” konulu raporunu 
tanıttığını ifade eden Özcan, “Genel Direktör’ün iş hayatında 
cinsiyet eşitliğini teşvik konulu raporu dikkat çekici ve 
önemliydi. Rapor, bu konudaki atılan önemli adımlara rağmen 
kadın çalışanların emeğinin karşılığının adil bir şekilde verilmesi 
ve işyerinde şiddet ve taciz konusunun halen devam eden iki 
önemli sorun olduğunu vurguluyor.” dedi. 

“Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacize ilişkin Standard 
Belirleme Komitesi” üyeleri, çalışanları şiddet ve tacizden 
korumak üzere standart belirlenmesinin gerekliliği üzerinde 
durarak bu metnin bir Tavsiye ile desteklenen bir Sözleşme 
olması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Metin 2019 
yılında düzenlenecek olan 108. Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nda oylanacak. Bu çok kritik konunun 2019’da 
düzenlenecek ILO’nun 100. Kuruluş Yılı etkinlikleriyle 
çakışması da ayrıca önemli. 

Sosyal diyaloğa ilişkin karar ve tavsiyeler
Konferans’ta Sosyal Diyalog ve Üçlü Yapı Komitesi’nin, 
sosyal diyalog ve üçlü yapının güçlendirilmesine yönelik yeni 

bir eylem çerçevesi oluşturduğunu da ifade eden Özcan,

“Sosyal Diyalog ve Üç Taraflılık Komitesi, kapasite 
geliştirme ve kalkınma işbirliğini güçlendirme, daha ileri 
araştırma ve eğitimin yanı sıra standartlara ilişkin eylem 
ve politika uyumunu artırma yoluyla, her biçimiyle ve her 
düzeyde sosyal diyalogu güçlendirmede üyelerine yardım 
etmesi için ILO’ya çağrıda bulundu. işveren ve işçilerin 
temel örgütlenme haklarına ilişkin ilkelerin ve toplu 
pazarlık hakkının etkin biçimde tanınmasına riayet edilmesi, 
yaygınlaştırması ve gerçekleştirmesi, etkin sosyal diyalogu 
güçlendirecek yasal ve kurumsal ortam yaratılması için 
yapılan bu çağrı önemlidir.. Örgütlenme hakkı ve toplu 
pazarlık hakkı aynı zamanda insan haklarının konusudur. 
Bunlar ILO için olmazsa olmazlar arasındadır. Komite ayrıca, 
serbest, bağımsız, güçlü ve temsil edici işveren ve işçi 
örgütlerinin yanı sıra, güven, adanmışlık ve sosyal ortakların 
özerkliğine ve sosyal diyalog sonuçlarına riayetin, sosyal 
diyalogun etkinleştirilmesinde kilit önem taşıdığını da 
vurgulamıştır.” dedi.

Konferansın diğer önemli gündem maddeleri
Uluslararası Çalışma Konferansı’nın Sözleşme ve 
Tavsiyelerin Uygulanması Komitesi ise, çalışma haklarının 
uygulanmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin 23 ülke 
incelemesine ilişkin sonuçları kabul etti. Tartışma, ILO 
Sözleşme ve Tavsiyelerinin ILO üye devletlerinin hukuk 
ve pratiğinde uygulanmasını incelemekle görevli hukuk 
uzmanlarından oluşan bağımsız bir organ olan, Sözleşme 
ve Tavsiyelerin Uygulanması Uzmanlar Komitesi’nin yıllık 
raporuna dayanıyordu.

Komite aynı zamanda, “Gelecekte İnsana Yakışır Çalışma 
Süreleri Sağlamak” başlıklı genel araştırmaya dayalı olarak, 
çalışma süresine ilişkin standartları da tartıştı. Çalışma 
hayatında birçok geleneksel çalışma biçimini değiştiren 
ve çalışmanın düzenlenmesini etkileyen dönüşümler 
yaşandığından, tartışmaların tam da zamanında yapıldığını 
kaydetti. Komite, uzaktan çalışma ve Internet gibi platform 
ekonomisinde çalışma dâhil olmak üzere, yeni ortaya çıkan 
çalışma düzenlemelerine özellikle gönderme yaptı. Çalışma 
süresi için uygun düzenleyici çerçevenin kabul edilmesinin, 
hem işçileri korumak hem de işverenler için eşit koşullarda 
rekabet ortamı sağlamak için önemli olduğunu ifade etti. 
Sosyal ortaklar, çalışma süresine ilişkin kurallar koyma 
ve rehberlik sağlamada ve dolayısıyla çalışma süresi 
düzenlemelerinin hem işverenler hem de işçilerin somut 
ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir role sahiptir.

Etkin ILO Kalkınma İşbirliği Komitesi, sosyal tarafların 
herkes için insana yakışır iş ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerini başarmada ILO kalkınma işbirliğinin geleceği 
hakkında somut bir tartışma yürüttü. Komite üyeleri, 
küresel, sosyal, ekonomik ve çevresel yönelimler ve çalışma 
hayatındaki değişikliklerden kaynaklanan büyük zorluklar 
ve fırsatlar olduğunu tespit etti. Komite ayrıca, yakın zaman 
önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Sistemi’nde reform 
yapılmasına ilişkin BM kararının, başta ülke düzeyinde 
olmak üzere ILO faaliyetleri ve desteğine yapacağı olası 
etkileri de tartışma imkânı buldu.

Konferans, ILO Genel Direktörü ’nün Komite tarafından 
kabul edilen sonuçları uygulamaya yönelik bir eylem planı 
hazırlamasını ve sonuçları küresel ve bölgesel düzeyde ilgili 
kuruluşlara iletmesini talep eden bir karar aldı. Komite’nin 
sonuçları, ILO’nun gelecekteki kalkınma işbirliğine ilişkin 
rehber ilkeleri ve yol haritasını içeriyor.

ILO İşyerinde Şiddet ve 
Tacize Savaş Açtı

ILO Türkiye Direktörü Özcan: Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 
bu seneki gündeminde işyerinde şiddet ve tacizle mücadele ve 
sosyal diyaloğun geliştirilmesi vardı
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Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
tarafından geliştirilen ve küresel düzeyde tam anlamda 
uygulanacağı ilk ülkenin Türkiye olduğu “KOBİ’lerde 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı”nın (MIGSCORE) 
tanıtım toplantısı 22 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

ILO Türkiye Ofisi tarafından, İsveç Uluslararası Kalkınma 
İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın mali desteğiyle geliştirilen 
MIGSCORE küçük ve orta boyutta işletmelerde verimliliğin 
dolayısıyla rekabet gücünün ve aynı zamanda çalışma 
şartlarının iyileştirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik kurumsal değişimi güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

MIGSCORE’nin Türkiye uygulaması özel sektör 
talebinin sonucu

Yine ILO tarafından yaklaşık on yıldır yürütülen “Rekabetçi 
ve Sorumlu İşletmelere Destek” (SCORE) programının 
üzerine inşa edilmiş olan bu program, özel sektörün yoğun 
ilgisi ve özel sektörden gelen yoğun talep nedeniyle tam 
anlamıyla ilk defa Türkiye’de uygulanacaktır. 

Tanıtım toplantısında konuşan ILO Türkiye Direktörü Numan 
Özcan “ILO olarak çalışma hayatında ayrımcılığın önlenmesi 
ve kadın ve erkeklerin tüm hak ve fırsatlara eşit olarak 
erişimlerinin sağlanması konusuna öncelik veriyoruz. Çünkü bir 
ülkenin ekonomik ve insani gelişimi ancak kadının hayatın her 
alanında güçlü, görünür ve eşit olmasıyla başarılabilir,” dedi. 

ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen “Kadınlar için Daha 
Çok ve Daha İyi İşler’ projesi kapsamında birçok işletmede, 
çoğunluğu erkek olmak üzere, yaklaşık 2000 çalışan kadın 
ve erkeğe “Eşitliği Destekliyorum!” seminerlerinin verildiğini 
ifade eden Özcan “Gördük ki özel sektör, çalışma hayatında 
toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye dair çalışmalara 
katılmak için çok istekli.” 

“Bu nedenle, seminerlerden sonra hem çalışanlardan 
işverenlere hem de her iki taraftan bize iletilen taleplerle, 
işletmelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için 
daha kapsamlı bir modeli (MIGSCORE) geliştirmeye karar 
verdik,” şeklinde konuştu. 

İş yaşamında ve ticarette kadının sayısını arttırmak çok 
güçlü bir ekonomik politika olduğunu ifade eden İsveç 

İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden ise “İstatistikler 
gösteriyor ki toplumsal cinsiyet eşitliği tüm ülkelerde, kendi 
gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak, kalkınmaya 
önemli katkıda bulunmaktadır,” dedi. 

Hyden “Araştırmalar gösteriyor ki kadının işgücüne 
katılımı daha gelişmiş ve kalkınmış bir topluma katkıda 
bulunur. Çünkü bu sayede kadın kendi geliriyle sadece 
yerel ekonomiye değil çocuklarının sağlığına ve eğitimine 
daha fazla yatırım yapar. Bu nedenle çalışmak sadece hak 
değil aynı zamanda kadının ekonomik güçlenmesine bir 
yatırımdır,” dedi. 

Tanıtım Toplantısında ayrıca ILO MIGSCORE Program 
Koordinatörü Bertha Trevisi program hakkında bilgi verdi. 

Programın amacı cinsiyet eşitliğini kurum 
kültürübe yansıtmak

MIGSCORE programı kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği 
yaklaşımının kurum kültürüne ve işleyişine yansımasını 
desteklemek üzere, eğitimler düzenleniyor ve işletmelere 
birebir danışmanlık hizmetleri sağlanıyor. Ayrıca, iş- yaşam 
dengesi; eşit söz hakkı; eşit değerde işe eşit ücret; kapsayıcı 
istihdam; çalışma ortamı ve iyi muamele olmak üzere 
çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili en 
temel beş konuya odaklanılıyor. 

Üretkenlik, çalışma koşulları ve kadın-erkek fırsat eşitliğinin 
birbiriyle ilişkisine vurgu yapan programın pilot uygulaması 
öncelikle INDITEX tedarik zincirinden seçilen işletmelerde 
yapılacak. 

KOBİ’lerde uygulanacak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Programı’ndan: herkes için eşit muameleye ve işbirliğine 
dayanan bir işyeri oluşturarak çalışma ortamının 
geliştirilmesine, işletmede verimlilik artışına, sorumlu 
işletme uygulamaları yoluyla rekabet avantajına ve 
gelişmelerin izlenmesi için veri toplanmasına katkıda 
bulunması beklenmektedir. 

Türkiye’de pilot uygulamanın startı tanıtım toplntısıyla 
verilmiş olup, 22-26 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da 
verilen Eğitici Eğitimi ile devam etmiştir.

ILO Türkiye Ofisi Çalışma 
Yaşamında Kadın-Erkek 
Eşitliği için “KOBİ’lerde 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Modeli”ni Türkiye’de 
Başlatıyor

ILO tarafından geliştirilen yeni bir model olan “Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Programı”nın küresel düzeyde tam anlamıyla uygulanacağı ilk 
ülke Türkiye olacaktır
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iki yılda bir 
hazırlanan Küresel Ücret Raporuna göre anne olmanın en 
ağır bedelini çalışan Türk kadını ödüyor.

2018-2019 yıllarını kapsayan rapor “Cinsiyete Dayalı 
Ücret Farklılıklarını Anlamak” teması ile yayınlandı. İki 
ana bölümden oluşan rapor, küresel ücretlerde kaydedilen 
gelişmeleri ve cinsiyete dayalı ücret farklılıklarını inceliyor. 
Rapora göre, küresel düzeyde ücret artışı 2017 yılında, son 
10 yılın en düşük seviyede gerçekleşti. Küresel düzeyde 
reel ücret artışı 2016 yılında % 2.4 olarak gerçekleşmişken, 
2017 yılında sadece %1.8 düzeyinde artış kaydedildi. 
Küresel krizin yaşandığı 2008 yılından bu yana reel ücret 
artışları yıllık bazda ilk kez bu kadar yavaşladı.

  

Gelişmiş G20 ülkelerinde reel ücret artışları 2015 yılından bu 
yana gerilemeyi sürdürüyor. Bu grupta, 2015 yılında % 1.7 
seviyesinde olan reel ücret artış hızı, 2016 yılında %0.9’a, 
2017 yılında ise %0.4’e kadar geriledi. Aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu G20 ülkelerinin yükselen piyasalarında da reel 
ücret artış hızı 2017 yılında bir önceki yıla göre 0,6 puan 
azalarak % 4.3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’de gerçek 
ücretler 2009’den beri artış gösteriyor, ancak 2015-2017 
döneminde reel ücretlerdeki artış yavaşladı. Türkiye’de reel 
ücret artış hızı (enflasyondan arındırılmış) 2014 yılında % 6.1 
iken 2017’de % 1’e kadar geriledi.

Cinsiyete dayalı ücret farklılıkları dikkat 
çekiyor, kadınlar daha az kazanmaya devam 
ediyor

Dünyada 70 ülke ve ücretli çalışan dünya nüfusunun %80’ini 
kapsayan araştırmaya göre, kadınları ve erkekleri, “eğitim 
durumu”, “yaş”, “çalışılan saatler (tam zamanlı-kısmi 
zamanlı)” ve “kamu-özel sektör” faktörlerine dayalı olarak 
homojen gruplar altında değerlendiren faktör bazında 
ağırlıklandırılmış ölçme yöntemine göre, küresel düzeyde 
cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği %18.8’ olarak gerçekleşiyor. 
Türkiye’de bu oran %12 seviyesinde bulunuyor. Cinsiyete 
dayalı gelir eşitsizliği Belçika’da %2.7’ iken, Norveç’te 
%11.7; Fransa’da %13.3; İngiltere’de %16.6 seviyelerinde 
gerçekleşiyor. Cinsiyete dayalı ücret farklılıkları ile mücadele 
küresel düzeyde tüm ülkelerin önünde başa çıkılması 
gereken bir sorun olarak duruyor.

Kadınlar ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliklerinin 
geleneksel açıklamalarından biri de cinsiyetler arası 
eğitim farklılıkları. Ancak rapor, eğitim farklılıklarının 
söz konusu eşitsizliği açıklamakta yetersiz kaldığını, 
“açıklanamayan” kısmın daha büyük bir etkisi olduğunu 
ortaya koyuyor. Nitekim yüksek gelir grubundaki ülkelerde 
eğitimin cinsiyetler arası ücret farklılıklarına 1 puandan 
daha az bir etkisi olduğu görülüyor. Yani kadınlar daha 
az eğitimli oldukları için daha az kazanmıyor. Aksine, 
çalışma hayatına katılan ücretli işlerde çalışan kadınların 
erkeklerden daha iyi eğitim seviyelerine sahip olduğu 
tespit ediliyor.

Anne olan ve olmayan kadınlar arasındaki derin 
ücret farkı: En ağır bedeli Türk kadını ödüyor

Son yıllarda yapılan araştırmalar, cinsiyete dayalı ücret 
farklılıklarının kaynaklarından birinin “annelik ücret 
farkı” olduğunu gösteriyor. Anne olan ve olmayan kadınlar 
arasındaki ücret farklılıklarını ifade eden bu gösterge, baba 
olan ve olmayanlar arasındaki ücret farklarını ifade eden 
“babalık ücret farkı” ile birlikte değerlendirildiğinde çarpıcı 
sonuçları ortaya koyuyor.

Anneler, çalışma hayatının kesintiye uğraması, çalışma 
saatlerinin azalması, daha düşük gelir sağlamasına rağmen 
daha esnek ve daha düşük saatlerle çalışma imkânı sunan 
kısmi-süreli çalışma gibi “aile-dostu” işlerin tercih edilmesi, 
işe alma ve yükselmede karşı karşıya kalınan ayrımcılık 
gibi nedenlerle anne olmayan kadınlara göre daha az 

kazanıyor. Babalar ise, baba olmalarına bağlı olarak sunulan 
ek ücretler sayesinde, baba olmayan erkeklere göre daha 
yüksek ücret seviyeleri ile ödüllendiriliyor. Bir başka değişle, 
kadınlar anne oldukları için ücret yönünden cezalandırılırken, 
babalar ödüllendiriliyor. 

Türkiye, % 29.6 ile hem üst hem de orta ve alt gelir 
grubundaki ülkeler arasında analık ücret farkının 
en yüksek olduğu ülke olarak bu alanda en olumsuz 
koşullara sahip. Anne olmanın bedelini en ağır, anne 
olmayan bir kadına göre %30 daha az ücret alarak, 
çalışan Türk kadını ödüyor. Öte yandan, annelik çalışma 
hayatının kesilmesine ve kadının kalıcı olarak işgücü 
piyasasının dışına çıkmasına da neden oluyor. Kadınların 
işgücüne katılma oranı, kazanç seviyesinden ve yaş 
grubundan bağımsız olarak zaten tüm ülkelerde erkeklerin 
işgücüne katılma oranının altında kalıyor. Daha da olumsuz 
bir gelişme 25-35 yaş grubundaki kadınlar açısından 
yaşanıyor. Genellikle ilk kez anne oldukları bu yaşlarda 
kadınların işgücüne katılma oranları daha da azalıyor. 
Ne yazık ki, 25-35 yaş grubunda anne olduğu için işgücü 
piyasasından çıkan kadınların, çoğunlukla yeniden çalışma 
hayatına girmediği görülüyor.  

ILO Türkiye Direktörü Özcan: “Cinsiyete dayalı 
ücret farkı, sosyal adaletsizliğin en büyük 
tezahürlerinden biri. Kadınlara hak ettiği ücreti 
ödememek, kadına karşı şiddetin en kötü 
biçimlerinden birisi”

Raporu değerlendiren ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan: 
“Türkiye, rapor kapsamındaki 70 ülke arasında analık ücret 
farkının en yüksek olduğu ülke. Anne olan ve olmayan 
kadınlar karşılaştırıldığında, iki grubun kazandığı ücretler 
arasında %30’luk bir fark olduğunu görüyoruz. Yani 
Türkiye’de anne olmanın cezası %30 daha düşük ücret elde 
etmek. Dünyada, anne olmanın bedelini en çok Türk kadını 
ödüyor”. 

“Kadının çalışma yaşamından uzaklaşıp daha düşük ücret 
almasını önlemek ve anne olmanın ‘cezasını’ azaltmak 
alınacak politika önlemleri ile elbette mümkün” diyen Özcan, 
kadınlar ve erkekler arasında ailevi sorumlulukların daha 
eşitlikçi paylaştırılması, çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması, kadınların doğum sonrasında 
çalışma hayatına dönmesini destekleyen programların 
oluşturulması ve etkinlikle uygulanması ve babalık izninin 
yaygınlaştırılmasını bu konuda atılabilecek olumlu adımlar 
olarak değerlendirdi.

“Cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının azaltılması ise 
daha geniş bir önlemler setini gerekli kılıyor” diyen Özcan 
şöyle devam etti;

“Ücret eşitsizliklerinin gelir dağılımının hangi diliminde ve 
ne şekilde ortaya çıktığının doğru biçimde tespit edilmesi, 
çözüm politikalarının üretilmesi açısından kritik önem 
taşıyor. Nitekim örneğin, asgari ücretin daha geniş bir 
tabana yayılmasını sağlayacak politikalar üretilmesi, 
düşük gelir grupları açısından eşitlikçi bir sonuç doğurabilir. 
Toplu sözleşmelerin daha kırılgan grupları kapsayacak 
biçimde teşmil edilmesi ise yüksek gelir grupları için daha 
eşit bir gelir dağılımı yaratabilir. Kadınların daha üst düzey 
pozisyonlara gelmesinin önündeki engellerin kaldırılması ise 
en üst düzey gelir grupları arasında eşitliğin sağlanmasına 
katkı sağlayabilir. Sorunun kaynağının doğru tespit edilmesi, 
çözümün üretilmesi açısından da kritik önem taşıyor. 
Kadınların sıklıkla karşı karşıya kaldığı kayıt dışı istihdamla 
mücadele edilmesi ise elbette son derece kökten çözümler 
sağlayacaktır. Kız çocuklarının eğitime erişiminin artırılması 
ve hem eğitimde hem de meslekte stereotiplerin ortadan 
kaldırılması uzun vadede insana yakışır işlere ve ücrete 
erişimi kolaylaştıracaktır. Kız çocuklarının bilim, teknoloji, 
mühendislik ve matematik gibi alanlara teşvik edilmesi 
ve bu alanlarda eğitim alması politikaların temelini 
oluşturmalıdır. Ancak bu yolla daha iyi ücretli işlere 
erişim mümkün olacaktır. Son olarak “kadın işi”, “erkek 
işi” biçiminde şekillenmiş mesleki ayrışmalar ortadan 
kaldırılmalı, öğretmenlik, sağlık gibi geleneksel olarak 
kadınların yoğunlaştığı mesleklere erkeklerin de katılımı 
teşvik edilmelidir.”

Özcan, ILO Türkiye Ofisi olarak “EŞİTİZ BERABERİZ” 
sloganı ile kadının toplumda ve iş hayatında hak ettiği 
yeri edinebilmesi için uzun yıllardır kapsamlı çalışmalar 
yürüttüğünü hatırlatarak önümüzdeki dönemde de devam 
edecek olan çalışmalar kapsamında, tüm paydaşlarla 
işbirliğine hazır oldukları mesajını verdi.

Anne Olmanın Bedelini En 
Ağır Çalışan Türk Kadını 
Ödüyor

ILO Türkiye Direktörü Özcan: “Kadınlara hak ettiği ücreti 
ödememek, kadına karşı şiddetin en kötü biçimlerinden birisi”
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Çalışma Örgütü (ILO) tarafından “Herkes İçin Sosyal Koruma 
Tabanları Küresel Programı” kapsamında “Üçüncü Çok 
Paydaşlı Ortaklık Toplantısına” katıldı. ILO üyesi ulusal 
paydaşların sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimini 
güçlendirme, kapasitelerini artırma hedefleri doğrultusunda, 
ILO’nun üye devletlere teknik desteği ile ilgili hükümler ve 
özellikle de “Güney-Güney ve Üçlü İş Birliği” mekanizmaları 
çerçevesinde SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ile ILO 
Politika Geliştirme Birimi Direktörü Deborah Greenfield 
tarafından Cenevre’de imzalandı.
 

Bu protokol, Türkiye’nin sosyal güvenlikteki başarı ve 
tecrübelerini başka ülkelerle paylaşma mutabakat zaptı 
niteliğinde bir protokol olarak değerlendiriliyor. Sürdürülebilir 
kalkınma hedefine ulaşma çalışmalarının ve ILO’nun herkes 
için evrensel bir sosyal koruma tabanı sağlama programının 
güncellenmesi için önemli bir fırsat sunan toplantıya, sosyal 
koruma sistemleri ve tabanları üzerinde yoğunlaşan ülkeler, 
Avrupa Birliği de dahil olmak üzere kalkınma ortakları, 
kalkınma bankaları, ILO ve Birleşmiş Milletler ’in diğer birimleri, 
akademisyenler, özel sektör temsilcileri, işçi kuruluşları ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

SGK ve ILO Arasında
İş Birliği Protokolü

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) üyesi ulusal paydaşların 
sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimini güçlendirme ve 
kapasitelerini artırma hedefleri doğrultusunda SGK ile ILO 
arasında iş birliği protokolü imzalandı

http://www.ilo.org/ankara
http://twitter.com/iloankara


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı; 2012 yılında başlatılan ve 2020 yılı 
sonuna senesinde kadar devam edecek olan ‘Türkiye’deki 
Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model 
Projesi’ ve 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı çerçevesinde, 
21 Kasım 2018 tarihinde ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Konferansı’ gerçekleştirdi. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan ILO Türkiye Ofisi 
Direktörü Numan Özcan: ‘’Konferansı gerçekleştirdiğimiz 
bu hafta önemli bir güne de sahiplik ediyor. Dün, 20 Kasım 
Dünya Çocuk Hakları Günüydü. 60 yılı aşkın süredir kutlanan 
bu gün BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile benimsenen 
çocukların yaşama hakkı, gelişme hakkı, zararlı etkilerden, 
istismar ve sömürüden korunma hakkına dikkat çekiyor. 
Ve bu bağlamda tüm tarafları işbirliğine ve çocukların 
refahını geliştirmeye davet ediyor. Bu etkinlik vesilesi ise 
bizler de bugün mevsimlik tarım özelinde çocuk işçiliği 
sorununu masaya yatırma, deneyimleri paylaşma ve mevcut 
çalışmaları yaygınlaştırmanın yollarına ilişkin tartışma 
fırsatı bulacak, çocuk haklarını yeniden hatırlayacağız.” dedi. 

Özcan, konuşmasının devamında “Çocuk işçiliğini sona 
erdirmek üzere Türkiye tarafından hazırlanan 2017-2023 
yıllarını kapsayan Ulusal Program ve ardından ilan edilen 
2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı önemli bir örnek teşkil 
ediyor. Ulusal Programın en kötü biçimlerde çocuk işçiliği 
olarak tanımladığı ve mücadeleyi önceliklendirerek 2023 
yılı sonuna kadar sona erdirmeyi hedeflediği alanlardan 
biri mevsimlik tarımda çocuk işçiliği. Bu hedefe yönelik 
olarak, çocuk işçiliği ile mücadelede 20 yılı aşkın bir zamana 
dayanan ILO - Türkiye işbirliğini, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ortaklığında yürüttüğümüz “Mevsimlik 
Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” ile sürdürmekten 
büyük memnuniyet duyuyoruz. 2012 yılı sonunda Ordu ilinde 
başlattığımız, 2015 yılında Ordu ilinin yanı sıra Düzce, Sakarya 
ve Şanlıurfa illerine genişlettiğimiz projemizi 2020 yılı sonuna 
kadar sürdüreceğiz.” mesajını verdi.
 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel 
Müdürü Nurcan Önder, açılış konuşmasında, “Ülkemizin 
istihdam politikalarına yön veren Bakanlığımız, ülkemizin 
2023 vizyonu doğrultusunda çalışma hayatının tüm 
paydaşlarının katkılarıyla Ulusal İstihdam Stratejisini 
hazırlamış ve Strateji kapsamında çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimlerinin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Diğer 
taraftan aynı hedef doğrultusunda ilgili tüm tarafların 
katkılarıyla 2017-2023 yıllarını kapsayan Çocuk İşçiliğiyle 
Mücadele Ulusal Programı hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Ulusal Programda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği 
tanımlanmış olup bunlar “sokakta çalışma, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma ve 
tarımda aile işleri dışında ücret karşılığı gezici ve geçici 
tarım işlerinde çalışma” olarak belirlenmiştir. Bu gruplar 
arasında yer alan mevsimlik gezici ve geçici tarımda çocuk 

işçiliği; çalışma ve yaşam koşulları, çevre ile ilişkiler, eğitim 
ve sağlık sorunları açısından ayrı bir öneme sahiptir.” dedi.

Önder, ayrıca, çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına 
katkı sağlaması amacıyla ilan edilen 2018 Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Yılı ile gerçekleştirilen çalışmalara hız 
kazandırılması, yapılan çalışmalarda çocuk işçiliğiyle 
mücadele konusuna öncelik verilmesi ve toplumun tüm 
kesimlerinin konuyla ilgili farkındalıklarının artırılmasının 
amaçlandığını belirtti. 

“Bakanlığımız, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle 
yürüttüğü pek çok projeyle çocuk işçiliği ile mücadelesini 
sürdürmektedir. Bu kapsamda, bugün burada olmamıza 
vesile olan, 2012 yılından bu yana yürütülen ve uygulama 
süresi 2020 yılına uzatılan Projemiz ile mevsimlik tarımda 
çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine katkıda bulunulması 
hedeflenmektedir.” diye sözlerine devam eden Önder, tüm 
dünyada ve Türkiye’de önemli bir sorun alanı olan çocuk 
işçiliği ile mücadele kapsamında yürütmekte oldukları 
çalışmalara bundan sonra da aynı kararlılıkla destek 
vereceklerine olan inancını ifade etti.
 

Açılış konuşmaları ardından konferans, panel oturumları 
ile devam etti. ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Ulusal 
ve Yerel Mücadele’ ve ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile 
Mücadelenin Yaygınlaştırılması’ konularında gerçekleşen 
panel oturumlarının moderatörlüğünü; Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstihdam Politikaları Daire 
Başkanı İbrahim Demircan yaptı. Panellerde konuşmacı 
olarak yer alan Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı Temsilcileri, Gazi Üniversitesi ve Genç 
Hayat Vakfı Temsilcileri; Ordu, Düzce, Sakarya Valilikleri 
ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Temsilcileri deneyimlerini 
katılımcılara aktardı. Konferans süresince gerçekleşen 
panellerde; mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadelenin 
yolları üzerine mevcut örnekler ve uygulamalar paylaşılarak 
çözüm önerileri tartışıldı. 

 
*Proje, 2012 yılında ILO ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ortaklığında mevsimlik fındık tarımında en kötü 
biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik 
olarak Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu 
ilinde başlatıldı. 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 genişletilen proje, 2020 yılı 
sonuna kadar uzatıldı. Projenin genel hedefi, hükümetin 
Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)’nda 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 ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı 
sağlanması ve konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Mevsimlik Tarımda Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele 
Konferansı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 
‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadele Konferansı’,      
21 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşti
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki 
Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”* 
kapsamında 2018 fındık hasat döneminde gerçekleştirilen 
faaliyetleri değerlendirmek ve ilgili politikalar bağlamında 
çalışmaları yaygınlaştırmanın yollarını tartışmak üzere 
22 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da paydaş toplantısı 
gerçekleştirildi.

Ulusal ve yerel paydaşların yer aldığı toplantı iki oturum 
olarak gerçekleştirildi. İlk 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 
Genelgesi çerçevesinde mevcut çalışmalar ele alınarak görüş 
ve öneriler paylaşıldı. Toplantının ikinci oturumunda, farklı ürün 
gruplarında çocuk işçiliği ile mücadelenin yaygınlaştırılmasına 
ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, 
mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine 
yönelik olarak 2012 yılından bu yana yürütülen ve 2020 
sonuna kadar sürdürülecek proje çerçevesinde ulusal ve yerel 
paydaşlarla biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken, toplantının Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık 
Genelgelerinin uygulamalarına ilişkin mevcut faaliyetleri 
değerlendirmek, örnek uygulamaları paylaşmak ve önerileri ele 
almak adına önemli bir platform oluşturduğunu ifade etti. Proje 
illeri olan Ordu, Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa illerinin yanı sıra 
Eskişehir, Konya, Malatya ve Adana illerinden mülki amirlerin 
ve temsilcilerin de toplantıda yer aldığını belirten Kocabay, 
mevsimlik tarımın gerçekleştirildiği farklı ürün gruplarının yer 
aldığı illerin tecrübelerini tartışmanın mevsimlik tarımda çocuk 
işçiliği ile mücadelenin yaygınlaştırılması yolunda önemli bir 
fırsat olduğunu dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel 
Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı, “Mevsimlik tarım işçisi 
aileler çalışma yerlerine giderken ekonomik ve sosyal 
zorunluluklardan dolayı çocuklarını da yanlarında götürmekte 

ve böylece çocuklar aile ekonomisine katkı sağlamak için 
yaşlarına uygun olmayan tarımsal işlerde çalışmaktadır. Bu 
kapsamda, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin yaşadığı 
sorunların giderilmesi ve çocuklarının çalışmak yerine eğitime 
ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmelerinin sağlanması amacıyla 
“Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu Başbakanlık Genelgesi 
hazırlanmış ve geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmiştir.” dedi. 

Genelge kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından “Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi 
(METİP)”nin uygulamaya konduğunu ve Bakanlık bünyesinde 
İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile ortak 
olarak “Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi” (e-METİP) 
kurulduğunu ifade eden Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Bugün toplantımızda METİP çerçevesinde illerinizde 
yürütülen çalışmalar ve e-METİP sisteminin işleyişi üzerine 
de değerlendirmelerinizi alacağız. Bu değerlendirmelerin, 
Projemizin ve kurulan sistemin etkinliğinin artırılmasına önemli 
katkılar sunacağı inancındayız.”

Türkiye’de mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki 
çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine katkıda bulunma 
amacıyla devam eden proje kapsamında yürütülmekte olan 
çalışmalara bundan sonra da aynı istek ve verimlilikle destek 
verileceğine olan inancını ifade eden Kazancı, tüm paydaşlara 
katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 
ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra projenin hedef 
illeri olan Ordu, Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa ile farklı ürün 
gruplarının hasadı gerçekleştirilen Adana, Eskişehir, Konya ve 
Malatya illerinden mülki idare amirleri ile İl/İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri 
ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri temsilcileri yer aldılar.

*Proje, 2012 yılında ILO ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ortaklığında mevsimlik fındık tarımında en kötü 
biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak 
Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu ilinde 
başlatıldı. 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 genişletilen proje, 2020 yılı sonuna kadar 
uzatıldı. Projenin genel hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam 
Stratejisi (2014-2023) ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal 
Programı (2017-2023)’nda 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 ulusal ve yerel 
kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve konuya 
ilişkin duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mevsimlik Tarımda Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Faaliyet 
Değerlendirme Toplantısı

Ulusal ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda 
mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine 
yönelik 2018 yılı fındık hasat sezonu faaliyetleri ve farklı ürün 
gruplarında mücadeleyi yaygınlaştırma yolları ilgili politikalar 
çerçevesinde tartışıldı
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Ordu’da, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Ordu Valiliği işbirliğinde “Dünya 
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” etkinliği düzenlendi. 

“12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” 
çerçevesinde, başta valilik olmak üzere Ordu ili kamu kurum 
ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
etkinlikte, ILO Türkiye Ofisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Ordu Valiliği temsilcileri çocuk işçiliği ile 
mücadele konusunda atılan adımlara dair bilgilendirmede 
bulundu. 

Etkinlikte konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu ilinde çocuk 
işçiliğinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini anlattı. Yavuz, 
özellikle fındık hasadı döneminde şehre gelen mevsimlik 
tarım işçileri için oluşturulan modern geçici konaklama 
merkezlerinde çocuklar için temel eğitim dersleri, spor 
etkinlikleri, sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildiğini 
belirtti. Vali Yavuz, çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında 
yürütülen çalışmalarda, kamu kurumlarının yanı sıra sivil 
toplum örgütlerinin, gönüllü kuruluşların, işçi sendikalarının, 
işveren örgütlerinin, eğitimcilerin ve medya desteğinin 
gerekliliğinin altını çizdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür 

Yardımcısı Şeref Kazancı ise 2002 yılında ilan edilen ‘12 
Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nün çocuk 
işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın 
ve sosyal sorumluluğun artırılması açısından çok anlamlı 
olduğunu ifade etti. 1990’lı yılların başından bu yana 
çocuk işçiliği ile mücadele konusunda başarılı çalışmalar 
gerçekleştirildiğine değinen Kazancı, Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Yılı ilan edilen 2018 yılında şimdiye kadar 
gerçekleştirilen çalışmalara hız kazandırılmasının, yapılan 
çalışmalarda çocuk işçiliği ile mücadele konusuna öncelik 
verilmesinin ve toplumun tüm kesimlerinin konuyla ilgili 
farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Kazancı, 
ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ILO Türkiye 
Ofisi ortaklığında yürütülen “Mevsimlik Fındık Tarımında En 
Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik 
Kapsamlı Model Projesi” çerçevesinde önemli çalışmalar 
yapıldığını ifade etti.

ILO Türkiye Ofisini temsilen etkinliğe katılan Ceren Ababay 
Tosyalı ise ILO’nun temel çalışma alanlarından olan çocuk 
işçiliği ile mücadele konudaki çalışmalarını anlattı. Projenin 
hayata geçirilmesi sürecinde işbirliğinin öneminin altını çizen 
Tosyalı, projeye verdikleri destekten ötürü valiliğe, bakanlığa 
ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Ordu’da Dünya Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Günü 
Etkinliği Düzenlendi

Ordu’da ILO, ÇSGB ve Ordu Valiliği işbirliğinde
“Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü”
etkinliği düzenlendi
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Soysal 
Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Uluslararası İşgücü Genel 
Müdürlüğü (UİGM) işbirliğinde yürütülen Hayata Fırsat 
Projesi kapsamında meslek eğitimlerini tamamlayan ilk grup 
mezuniyet sevinci yaşadı. 

İstanbul Otelciler Odası işbirliğiyle düzenlenen meslek 
eğitimi kurs programında Türk ve Suriyeli kursiyerlerden 
oluşan 90 kişilik grup toplam beş alanda eğitim aldı. 
Eğitimi başarıyla tamamlayan 81 öğrenci Danışma 
Görevlisi, Rezervasyon Elemanı, Kat Hizmetleri Elemanı, 
Oda Temizleyicisi ve Aşçı Yardımcısı oldu ve Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı sertifikalarını aldı.

Otelciler Odası Başkanı Yaşar’dan iş 
müjdesi: “Proje otelcilik sektöründeki ara 
eleman ihtiyacını karşılamaya büyük katkı 
sunacak, mezunlarımızı kademeli olarak işe 
yerleştireceğiz”

Mezun olan kursiyerlerden bir kısmı eğitim aldıkları 
otelde işe alındı. İstanbul Otelciler Odası Başkanı Ahmet 
Yaşar, “Sektörde çok ciddi bir eleman açığımız var. Bu 
arkadaşlarımızın sanırım hiçbiri işsiz kalmayacak.” diyerek 
mezunların tamamına iş müjdesi verdi. 

İstanbul’da düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Yaşar, 
“Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Suriyeli mültecilerin 
hayata kazandırılması, mesleğe kavuşturulması yolunda 
önemli bir eğitimi tamamladık ve bugün mezuniyetini 
yapıyoruz. Öncelikle ILO’ya ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığa teşekkür ediyoruz.” dedi. 

Yaşar, “Bir mesajım da Suriyeli kardeşlerimize, siz 
muhacir olarak geldiniz biz de size ensarlık yapıyoruz. 
Türkiye’nin kıymetini bilin. Türkiye size sahip çıktı, sahip 
çıkmaya da devam edecek.” diye konuştu. Sektördeki 
ara eleman ihtiyacına dikkat çeken Yaşar projenin, ara 
eleman açığına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yaşar, 
“25 Haziran’da başlayan kurslarda 90 arkadaşımıza 
otelciliğin çeşitli alanlarında dersler verildi. Kursiyerleri 
oda üyesi otellerde çalışmak üzere yetiştiriyoruz. Amacımız 
otelcilik sektöründeki ara eleman ihtiyacını biraz da olsa 
karşılamaktır. Mezunların hepsini kademeli olarak işe 
yerleştireceğiz” diyerek iş müjdesi verdi.

Suriyeli Afeş: “Aldığım sertifika sayesinde 
eğitim gördüğümüz otelde aşçı yardımcısı 
olarak işe başlıyorum, çok mutluyum” 

Mezun öğrencilerden Suriyeli Ayşe Afeş ise “Aldığım 
sertifika sayesinde eğitim gördüğümüz otelde aşçı 

yardımcısı olarak işe başlıyorum, çok mutluyum” diye 
konuştu. Ülkesindeki savaştan kaçarak çocuklarıyla 
Türkiye’ye sığınan Afeş, iş sahibi olunca daha güçlü ve 
umutlu olacağını belirterek yetkililere teşekkür etti. 

Proje sayesinde sektöre sertifikalı kalifiye 
eleman sağlanıyor

Eğitim koordinatörü Yıldırım Gürbüz, 90 kursiyerin %90’ının 
başarıyla mezun ettiklerini ve mezunların 6 tanesine 
istihdam sağlandığını ifade etti. İstanbul Otelciler Odasına 
bağlı otellerle irtibat içinde olduklarını belirten Gürbüz, 
“Onlara projemizin bittiğini haber verdik, sertifikalı kalifiye 
elemanlarımız olduğunu bildirdik. Bundan sonra iş ve 
kalifiye elemanı bir araya getirmek kalıyor. Oda sayesinde 
bunu da yapacağız. Bir öğretmen olarak bu proje beni 
duygusal olarak da doyuma ulaştırdı. Sadece eğitim olarak 
bakmadık, öğrencilerimizin sorunlarıyla birebir ilgilendik, 
elimizden geldiğince çözümler bulmaya çalıştık. Hepsinin 
ayrı hikâyeleri var, maddi manevi sorunlar var. Ama biz 
burada yeni bir umutla hayata tutunmalarını sağlamaya 
çalıştık. Katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.” diye 
konuştu. 

Törene İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı 
Yusuf Batur, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
(İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, çeşitli oda başkanları, 
sektör temsilcileri, UİGM ve ILO temsilcileri ile kursiyerler 
ve yakınları katıldı. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Hayata Fırsat 
Projesi Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk 
vatandaşlarını ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmeyi ve 
işgücü piyasası ve yönetişim mekanizmalarını güçlendirmeyi 
amaçlıyor. Bu doğrultuda, proje süresince mesleki eğitimler, 
girişimcilik ve farkındalık eğitimleri verilecek, teşviklerle 
girişimcilik desteklenecek.

Hayata Fırsat Projesinde 
İlk Mezuniyet Heyecanı

ILO ve AÇSHB ortak projesi kapsamında meslek eğitimini 
başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı

• ILO ve AÇSHB ortak projesi kapsamında meslek eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler 
sertifikalarını aldı

• Otelciler Odası Başkanı Yaşar: “Proje otelcilik sektöründeki ara eleman ihtiyacını karşılamaya büyük katkı 
sunacak, mezunlarımızı kademeli olarak işe yerleştireceğiz”

• Suriyeli Ayşe Afeş: “Aldığım sertifika sayesinde eğitim gördüğümüz otelde aşçı yardımcısı olarak işe 
başlıyorum, çok mutluyum”
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve ILO işbirliğinde “İşverenler 
için İSG Eğitim Semineri”, 25 Temmuz 2018 tarihinde 
Gaziantep’te düzenlendi. Seminere Türk ve Suriyeli 
olmak üzere toplam 65 işveren katıldı. Suriye İşadamları 
Derneği Başkanı Halid Babilli’nin açılış konuşmasında, 
“Suriyeli işadamları ve çalışanların Türkiye’deki iş ortamına 
entegrasyonunu sağlamak ve farkındalık oluşturmak 
için bu seminerleri çok önemsiyoruz. Suriyeli iş adamları 
ve çalışanlara yönelik eğitim, etkinlik ve seminerlerin 
devam etmesini bekliyoruz.” dedi. Seminerde işverenlere 
İSG konusunda farkındalık kazandırmak yanında, işveren 
ve çalışanın hak ve sorumlulukları hakkında genel bir 
bilgilendirme yapmak ve katılımcıların ulusal mevzuattaki 
güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlamak hedeflendi. 

7-9 Ağustos 2018 tarihlerinde, Ankara’da, Anadolu Mesleki 
Eğitim Derneği (ANADOLU MED) ve Mesleki Eğitim ve 
Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) ile ILO işbirliğinde 
düzenlenen mesleki ve teknik eğitimlere katılan Suriyeli ve 
Türk kursiyerlere yönelik İSG eğitim semineri verildi. 250’den 
fazla kursiyerin yararlandığı seminerlerde, kursiyerlerin 
meslek grupları dikkate alınarak işyeri ortamındaki riskler 
ve bu risklerden korunma tedbirleri, iş kazası ve meslek 
hastalıkları kavramları/kayıt ve bildirimleri, güvenlik kültürü 
konularını da kapsayan bilgilendirme yapıldı. 

ILO’nun yürütmekte olduğu İSG farkındalık seminerleri ile 
işyeri düzeyinde olası iş kazası ve meslek hastalıklarını 
önlemek amaçlanmaktadır.

ILO İşverenler, Geçici Koruma 
Kapsamındaki Suriyeliler 
ve Ev Sahibi Topluluklara 
Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) Konusunda Eğitim 
Seminerleri Düzenledi
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UNWomen liderliğinde ve ILO ile ASAM ortaklığında 
yürütülmekte olan “Türkiye’deki Suriyeli Kadınların, Kız 
Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplulukların Güçlendirilmesi 
Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma 
Merkezi’nde 25.06.2018 tarihi itibariyle temel yaşam, işgücü 
piyasası becerileri, mesleki ve teknik eğitim kurslarına 
başlanmıştır. Kursiyer kayıtları SGDD-ASAM tarafından 
sağlanmış, kursiyerler yaş aralıkları ve hassasiyet 
derecelerine göre belirlenmiştir. 

Sabah ve öğleden sonra eğitimlere 190 Suriye, 45 TC, 24 
Afganistan, 3 Irak, 3 İran ve 5 Suriye kökenli T.C vatandaşı 
olmak üzere toplamda 270 kursiyer ile başlanmıştır.

Merkezde verilen kurslar A1, A2 ve B1 düzeylerinde Türkçe, 
ambalaj ve paketleme, bilgisayar işletmenliği, temel makyaj 
ve makyaj yapma teknikleri eğitimleridir. 

Merkezde kursiyerlerin eğitim aldıkları süre boyunca 4 - 7 
yaş aralığındaki çocuklarının yararlanabileceği çocuk alanı 
da bulunmaktadır. Çocuk alanında toplamda 57 çocuk 
eğitim ve sosyal aktivitelere katılmakta ve çocuk alanındaki 
aktiviteler sayesinde yaratıcılık becerileri kazanırken aynı 
anda sosyalleşmektedirler.

Eğitmenler kursiyerlerinin gelişimlerini bireysel ve sınıf 
düzeyinde takip etmekte ve kursiyerlerinin gelişimlerine 
katkı sağlayacak şekilde eğitim planlamalarını yapmaktadır. 
Kursiyerlerin eğitimlere yönelik motivasyonları yüksektir. 
Hem beceri kazandıkları hem de sosyalleştikleri 
bu merkezde kendilerini ve çocuklarını güvende 
hissetmektedirler. 

Çocukların Türkçe ve Arapça şarkılar söyledikleri videolara 
ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Gaziantep’te Mesleki ve 
Teknik Eğitim Kursları 
Başladı

“Türkiye’deki Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi 
Toplulukların Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında temel yaşam, 
işgücü piyasası becerileri, mesleki ve teknik eğitim kurslarına 
başlanmıştır
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Soysal 
Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Uluslararası İşgücü Genel 
Müdürlüğü (UİGM) işbirliğinde yürütülen mülteci destek 
programı kapsamındaki sosyal güvenlik denetmenleri eğitim 
serisi başladı. 

Ankara’da görev yapan SGK denetmenlerine yönelik 
eğitimi Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Oğuz Karadeniz verdi. Karadeniz sözlerine, “Türkiye bütün 
dünyaya örnek teşkil edecek bir ev sahipliği yapıyor. 
Kayıtlı işçiliğin yerleştirilmesi konusunda elimizden geleni 
yapacağız. Sizler sosyal sorunlarla birebir yüzyüze kalan 
kişilersiniz. Sizlerin önerileri bu sürece katkı sağlayacaktır.” 
diye başladı. 

Karadeniz, “Yabancıların Sosyal Güvenlikleri” ile “Suriyeliler 
ve Kayıt Dışı İstihdam, Yabancıların İşgücü Piyasasındaki 
Konumu (demografik değişkenler, bölgeler, sektörler, 
meslekler, çalışma süreleri) konularında eğitim verdi. 

Program kapsamında Adalet Bakanlığı Ankara Eğitim Dairesi 
Başkanı Mehmet Cihangir, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğünden Uzman Şenol Uzun ve UİGM’den 
Uzman Necla Uz kurumlarının görev ve yetkileri konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi. Cihangir, yabancı kavramı, göçler, 
nedenleri ve türleri, Uzun Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği, Uz da Uluslararası 
İşgücü Kanunu ve yabancıların çalışma izinleri, çalışma izin 
türleri ve süreçleri hakkında bilgi verdi. 

Bir günlük eğitim, geçici koruma kapsamında Türkiye’de 
bulunan ve işgücü piyasasında genellikle kayıt dışı çalışan 
Suriyelilerin çalışmalarının kayıtlı hale getirilmesi ve işgücü 
piyasasına uyumu için kayıt dışı istihdamla mücadele eden 
sosyal güvenlik denetmenlerinin farkındalıklarını artırmak 
amacıyla düzenleniyor. 

Eğitimin sonunda, sosyal güvenlik denetmenlerinin 
yabancıların çalışma izin ve prosedürleri, sosyal güvenlik 
hakları hakkında işveren ve çalışanlara bilgi aktaracak 
şekilde kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesinin yanısıra, 
kayıt dışı istihdam edilen işçi ve onların işverenleriyle birebir 
karşılaşan sosyal güvenlik denetmenlerinin deneyimleri ve 
önerilerinden yola çıkılarak önerilerinin uygulamaya yön 
verebilecek şekilde raporlaştırılması hedefleniyor. 

Teorik bilgilerin yanısıra katılımcılara yabancı uyruklu 
işçilerle ilgili örnek olaylar veriliyor ve kanunlar ve 
yönetmelikler çerçevesinde örnek olayları çözmeleri 
isteniyor. 

Eğitim serisi Eylül ve Ekim ayları içerisinde Adana, Bursa, 
Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Konya ve İstanbul’da 
görev yapan SGK denetmenlerine yönelik olarak devam etti. 
Sürecin sonunda toplam 280 denetmen eğitim almış oldu.

ILO ve AÇSHB 
İşbirliğinde SGK 
Denetmenleri Eğitim 
Serisi Başladı

SGK denetmenlerine yönelik Türkiye’de Geçici Koruma 
Kapsamındaki Suriyelilerin Kayıtlı Çalıştırılması Eğitimi serisi 
Ankara’da başladı
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UNWomen, ASAM ve ILO işbirliği ile Gaziantep’te 
sürdürülen “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının 
Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında SADA 
Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen 
temel yaşam becerileri ve mesleki eğitim kurslarını 
tamamlayan faydalanıcıların katılımıyla seminerler 
düzenlendi. 3-13 Eylül 2018 tarihleri arasında GESOB 
Etkinlik Salonunda düzenlenen seminerlere Türkçe A1 
ve A2, Bilgisayar Operatörlüğü, Temel Makyaj Eğitimi, 
Kuaförlük ve Ambalaj Paketleme kurslarını tamamlayan 
Suriyeli, Afganistanlı ve T.C. vatandaşı 204 faydalanıcı 
ile Yarının Kadınları Komitesi üyesi kadınlar katıldı. 
Proje faydalanıcısı kadınların işgücü piyasalarına girişini 
kolaylaştırmayı ve desteklemeyi hedefleyen seminerler 
dizisi altı başlık altında (İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği, 
Çalışma İzinleri, Sosyal Güvenlik Hakları, İŞKUR Aktif 
İş Gücü Programları, İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri, 
Rol Model Seminerleri) uzman kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği
3-4 Eylül 2018 tarihleri arasında psikolog Zehra Tosun’un 
katılımıyla gerçekleştirilen seminerde kadınların iş 
yaşamında cinsiyet temelli karşılaştıkları sorunlar 
katılımcıların yaşamlarından örnekler üzerinden aktarıldı. 
Kız çocuklarının okula gönderilmesi gerekliliği ve çocuk 
yaşta evliliğin yaratacağı psikolojik ve sosyolojik 
sorunlara da değinilen seminerde katılımcıların iş 
görüşmelerinde vurgulamaları gereken özelliklerinin açığa 
çıkartılması için çalışmalar yapıldı.

Çalışma İzinleri
5 Eylül 2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’ndan Çalışma Uzman Yardımcısı Fatih Volkan 
Yamaner’in katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, 
çalışma izinlerinin alınması sürecinde izlenmesi gereken 
yasal prosedür hakkında seminer katılımcılarına bilgi 

aktarıldı. Katılımcıların özellikle eşlerinin iş yaşamında 
karşılaştıkları sorunların dile getirildiği, çözüm 
önerilerinin sunulduğu seminerde Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın güncel çalışmaları hakkında da 
katılımcılar bilgilendirildi.

Sosyal Güvenlik Hakları
Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Merkez Müdürü 
Semra Güneş’in katılımıyla 6 Eylül 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen seminerde, kadınların sosyal güvenlik 
sistemi içerisindeki hakları, hamilelik, doğum, evlilik 
hallerinde doğan hakları hakkında katılımcılara bilgi 
sunulurken sigortalı çalışmanın önemine vurgu yapıldı.

İŞKUR Aktif İş Gücü Programları
7 Eylül 2018 tarihinde Gaziantep İŞKUR’dan İş ve Meslek 
Danışmaları Ali Akış ve Engin Güngördü’nün sunumuyla 
gerçekleştirilen seminerde, proje faydalanıcısı kadınlara 
İŞKUR’un görev ve faaliyetleri, sunduğu kurs ve etkinlik 
olanakları hakkında bilgi verilirken Gaziantep İŞKUR’a 
nasıl ulaşabilecekleri, İŞKUR’a nasıl kayıt olanacağı, 
İŞKUR faaliyetleri kapsamında iş arama süreçleri 
üzerine de bilgi aktarımı gerçekleştirildi. Seminer 
katılımcılarından seçilen örneklerle İŞKUR online 
sisteminden İŞKUR’a kayıt olma aşamalarının uygulamalı 
olarak gösterildiği seminer katılımcılardan da büyük ilgi 
gördü.

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri
10-11 Eylül 2018 tarihlerinde uzman Burcu Ünal’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, özellikle proje 
kapsamında verilen meslek eğitimleri temelinde seminer 
katılımcılarının iş yaşamında alması gereken önlemler, 
meslek hastalıkları, korunma yöntemleri, iş güvenliğini 
sağlayan ekipmanlar ve iş kazalarından korunma 
kapsamında işveren ve işçinin yasal yükümlülükleri 
üzerine bilgi verildi.

Rol Model Seminerleri
12-13 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen seminere ILO’nun 
2013-2016 yılları arasında gerçekleştiği “Kadınlar için 
Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana 
Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 
desteklediği ve yarattığı iş projesiyle ödül almaya hak 
kazanan Mensure Laçin katıldı. Çocuk giyim üzerine dış 
ticaret firması kuran ve yurtdışına ihracat yapan iş kadını 
Mensure Laçin, Azerbeycan’dan Türkiye’ye uzanan yaşam 
öyküsünü, hayatta kalma mücadelesini, karşılaştığı 
zorlukları ve iş kurmasıyla sonuçlanan azmini seminer 
katılımcılarıyla paylaştı. Duygusal anların da yaşandığı 
seminerde katılımcılar kendi hayat öykülerini, dilek ve 
hayallerini de dile getirdiler.

Suriyeli Kadın ve Kız 
Çocuklarının Dayanıklılığının 
Artırılması Seminerleri

UNWomen, ASAM ve ILO işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen 
“Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması 
Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma 
Merkezinde gerçekleştirilen temel yaşam becerileri ve mesleki 
eğitim kurslarını tamamlayan faydalanıcıların katılımıyla 
seminerler düzenlendi
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Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun mülteci krizi 
karşısındaki çalışmaları kapsamında “Mülteciler ve Ev 
Sahibi Topluluklar için Piyasa Tabanlı Geçim Kaynakları 
Müdahaleleri Eğitimi” düzenlendi. 

 ILO Ankara Ofisinde düzenlenen eğitim, ILO Türkiye 
Direktörü Numan Özcan’ın açılış konuşması ve tanışma ile 
başladı. İki gün süren eğitim alanda çalışan akademisyen 
ve uzmanların piyasa eğilimleri ve talepleri doğrultusunda 
geçim kaynakları yaratmaya yönelik müdahaleler ortaya 
koymalarını desteklemeyi amaçlıyor. 

Eğitim, ILO Ankara Ofisi tarafından yürütülen “Suriyeli 
Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların İş Gücü Piyasalarına 
Entegrasyonu” ve “Türkiye’deki Geçici Koruma Altındaki 
Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve 
Girişimcilik Fırsatları” projeleri kapsamında gerçekleşti.    
Her iki proje de Suriyeli mültecilerin ve Türkiye’deki ev sahibi 
toplulukların insana yakışır işlere erişimlerini kolaylaştırmak 
üzere vasıflı, yeterlilik sahibi ve üretken işgücünün 
artırılmasını hedefliyor. Projelerin ikinci bir hedefi de Suriyeli 
mülteciler ve Türkiye’deki ev sahibi topluluklar için yeni 
işler ve girişimcilik fırsatları yaratılmasına yönelik olarak 
farklı illerde ve belirli sektörlerde iş geliştirme ve ekonomik 
kalkınma açısından elverişli ortamlar yaratılmasının 
desteklenmesi. Eğitim bu ikinci amaç doğrultusunda, 
alanda çalışan uzmanların piyasa eğilimleri ve talepleri 
doğrultusunda geçim kaynakları yaratmaya yönelik 
müdahaleler ortaya koymalarını desteklemek amacıyla 
düzenledi. 

Konya, Mersin, Hatay, İstanbul, Bursa ve Adana’dan gelen 
akademisyen ve araştırmacılara yönelik programda, 
projelerin ortağı Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nden uzmanlar ile ILO 
çalışanları da eğitim aldı. 

ILO uluslararası tecrübesini
sahadaki akademisyen ve uzmanlarla 
paylaşıyor

Eğitimi Cenevre’de bulunan ILO Genel Merkezinden Daniela 
Martinez ve Pranati Mehtha verdi. ILO Değer Zinciri ve 
Piyasa Sistemleri Geliştirme Uzmanı Martines Afganistan, 
Ruanda, Meksika, Mozambik başta olmak üzere pek çok 
ülkede piyasa temelli girişimlerin desteklenmesi, küresel 
değer zincirlerine erişim ve kırılgan ülkelerde müdahale 
konularında çalışıyor. 

ILO Girişimcilik ve Değer Zinciri Geliştirme Uzmanı 
Mehtha ise girişimcilik ve değer zinciri geliştirme 
projelerinde teknik uzman olarak çalışıyor. Mısır, Etiyopya, 
Myanmar ve Ukrayna’da uygulanmakta olan projelere ek 
olarak, girişimcilik ile ilgili küresel eğitim materyallerinin 
geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. 

ILO’dan “Mülteciler ve 
Ev Sahibi Topluluklar 
için Piyasa Tabanlı 
Geçim Kaynakları 
Müdahaleleri” Eğitimi

ILO uluslararası tecrübesini sahadaki akademisyen ve 
uzmanlarla paylaşıyor
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UNWomen, ILO ve ASAM işbirliği ile Gaziantep’te 
sürdürülen “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının 
Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında SADA 
Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde düzenlenen 
atölye çalışmalarına katılan faydalanıcılara yönelik olarak 
Genç İşi Kooperatif ile birlikte “Kooperatifçilik” konulu 
seminer gerçekleştirildi. 26 Eylül 2018 tarihinde GESOB 
etkinlik salonunda düzenlenen seminere sayacılık, tekstil, 
ambalaj paketleme kurslarına katılan faydalanıcılar ile 
Yarının Kadınları Komitesi üyesi Suriyeli, Afganistanlı ve 
T.C. vatandaşı toplam 95 kadın katıldı. 

Proje faydalanıcısı kadınların gelir getirici faaliyetlerini 
kooperatif çalışmasıyla birleştirme hedefiyle düzenelenen 
seminer, Genç İşi Kooperatif ortakları Berkin Şafak Şener, 
Arda Özdöl ve Eda Kayadibinlioğlu’nun katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. Katılımcılarının iş yaşamına katılmak 
istemelerindeki temel motivasyonlarını açıklamalarıyla 
başlayan seminerde, katılımcıların temelde meslek 
edinmek, beceri geliştirmek, bilgi edinmek, bağımsız 
olmak, özgüvenlerini güçlendirmek, yeni insanlar tanımak 
ve ailelerinin geçimlerini desteklemek amacıyla iş 
yaşamında bulunmak istedikleri öğrenildi. Kooperatiflerde 

bireylerin değil toplulukların dayanışma ağı içerisinde 
gelir getirici faaliyetler yürüttüklerinin vurgulandığı 
seminerde, kooperatiflerin sosyal ve toplumsal 
kalkınmaya yönelik rolleri üzerine bilgi aktarımında 
bulunuldu. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından başarılı 
kooperatif örneklerini içeren videoların katılımcılarla 
birlikte izlendiği seminerde ayrıca Lübnan’da gıda üretimi 
üzerine kurulu bir kadın kooperatifiyle de canlı video 
bağlantısı yapılarak deneyim paylaşımı sağlandı. 

Gaziantep’teki 
Seminerlerimize
İlgi Büyüyor

UNWomen, ILO ve ASAM işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen 
“Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması 
Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma 
Merkezinde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan 
faydalanıcılara yönelik olarak Genç İşi Kooperatif ile birlikte 
“Kooperatifçilik” konulu seminer gerçekleştirildi
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Kadınların daha çok ve daha iyi işlere erişim olanaklarının 
artırılması için gerekli olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
kamu istihdam hizmetlerinde ve çalışma hayatında 
geliştirilmesi amacıyla ILO Türkiye Ofisi’nin yürüttüğü 
“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında 
dört kitapçık yayınlandı. 

“Kamu İstihdam Hizmetinde Toplumsal Cinsiyetin 
Anaakımlaştırılması”; “Toplumsal Cinsiyete Duyarli İş ve 
Meslek Danışmanlığı”; “Kamu İstihdam Hizmetlerinde 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması için 
Yetişkin Eğitimi İlke ve Yöntemleri” ve “Çalışma Yaşamında 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Rehberi” başlıklı 
yayınlar 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 kapsamında 
hazırlanmıştır. 

“Kamu İstihdam Hizmetinde Toplumsal 
Cinsiyetin Anaakımlaştırılması” kitapçığı, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması, 
Toplumsal Cinsiyet Analizi ve Katılımcı Toplumsal Cinsiyet 
Denetimi, Kamu İstihdam Hizmetlerinde Toplumsal 
Cinsiyetin Anaakımlaştırılması, Toplumsal Cinsiyet 

Göstergeleri ve 
Kamu İstihdam 
Hizmetlerinin 
İzlenmesi konularında 
birbirini tamamlayan 
ve uygulamaya dönük 
bilgive egzersizlerin 
yer aldığı çeşitli 
modüllerden oluşan 
bir eğitim seti 
niteliğindedir. Eğitim 
setindeki modüller 
Muğla Üniversitesi 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Çalışma Ekonomisi 
Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Doç Dr. Saniye 

Dedeoğlu; Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat Bölümü öğretim görevilisi Doç. Dr. Emel 
Memiş; ILO Türkiye Ofisi Ulusal Proje Koordinatörü Ebru 
Özberk Anlı ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 
istihdam alanında uluslararası uzman olarak görev yapan 
Valli Corbanese tarafından kaleme alınmıştır. 

“Toplumsal Cinsiyete Duyarli İş ve Meslek 
Danışmanlığı” 
kitapçığı İŞKUR iş ve 
meslek danışmanlığı 
hizmetlerinin 
toplumsal 
cinsiyete duyarlı 
bir perspektif ile 
sunulmasına rehberlik 
etmek amacıyla 
hazırlanmıştırtır. 
Toplumsal cinsiyet 
eşitliği uzmanı Zehra 
Tosun tarafından 
hazırlanan kitapçıkta 
iş ve meslek 
danışmanlığı ve 

toplumsal cinsiyet; cinsiyete duyarlı danışmanlık; görüşme 
sırasında dikkat edilecek konular; şiddete maruz kalan 
kadınlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı; işverenlere 
yönelik danışmanlık hizmeti gibi konular yer almaktadır. 

“Kamu İstihdam 
Hizmetlerinde 
Toplumsal 
Cinsiyetin 
Anaakımlaştırılması 
İçin Yetişkin 
Eğitimi İlke ve 
Yöntemleri” kitapçığı 
istihdamda toplumsal 
cinsiyet eşitliğiyle ilgili 
kapasite geliştirme 
eğitimlerinin tasarımı 
ve gerçekleştirilmesi 
ve toplumsal cinsiyet 
mesajlarının farklı 
kesimlere ulaştırılması 

konusunda katılımcılara temel bilgiler vermeyi 
hedeflemektedir. Kitapçıkta yetişkin eğitimine ilişkin ilke ve 
yöntemler; iletişim stratejisi ve araçları; grup çalışması gibi 
konular yer almaktadır. Kitapçık Valli Corbanese tarafından 
hazırlanmıştır. 

“Çalışma Yaşamında 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” eğitim Rehberi 
ise çalışma yaşamında 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin geliştirilmesi 
amacıyla hazırlanmış 
olup birbirini tamamlayan 
ve uygulamaya dönük 
bilgive egzersizlerin yer 
aldığı çeşitli modüllerden 
oluşmaktadır. 
Kitapçıktaki modüller Doç 
Dr. Saniye Dedeoğlu; Doç. 
Dr. Emel Memiş ve Ulusal 
Proje Koordinatörü Ebru 
Özberk Anlı tarafından 
hazırlanmıştır.

ILO Türkiye Ofisi Yeni 
Yayınlarıyla Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğinin 
Geliştirilmesine Destek 
Oluyor

YAYINLAR

* Kamu İstihdam Hizmetinde Toplumsal 
Cinsiyetin Anaakımlaştırılması 

* Toplumsal Cinsiyete Duyarli İş ve Meslek 
Danışmanlığı 

* Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Eğitim Rehberi 

* Kamu İstihdam Hizmetlerinde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması 
için Yetişkin Eğitimi İlke ve Yöntemleri 
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UNWomen, ASAM ve ILO işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen 
“Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının 
Artırılması Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim 
ve Dayanışma Merkezinde B1 seviye Türkçe kursu ilk 
mezunlarını verdi. ILO tarafından organize edilen kurs, Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Halk Eğitim Müfredatı 
kapsamında 25 Haziran 2018 tarihinde başlayarak 22 Ekim 
2018’de tamamlandı. Kursa A2 Türkçe kursunu tamamlamış 
22 Suriyeli ve 2 Iraklı kadın faydalanıcı katılmaktaydı. Üç ayı 
aşkın bir süre devam eden kursta “İstanbul Yabancılar için 
B1 Türkçe” kitabı temel kaynak olarak kullanırken eğitimin 
içeriği film gösterimleri, söyleşi grupları, mekana yönelik 
diyaloglar, yön belirleme, dilekçe yazımı gibi birçok konuda 
interaktif uygulamalarla zenginleştirildi. 

 Kursu başarıyla tamamlayan faydalanıcılar düzenlenen 
bir etkinlikle eğlendiler. İmece usulü düzenlenen etkinlikte 
faydalanıcıların çocukları da bir piyes düzenleyerek 
annelerine sürpiz yaptılar. SADA Kadın Merkezi çatısı altında 
proje faydalanıcılarının çocuklarına tüm gün hizmet veren 
kreş, kreş eğitmeni ve çevirmenin B1 sınıfı faydalanıcılarının 
çocuklarıyla hazırladıkları Keloğlan, mevsimler ve dans 
piyesi proje faydalanıcıları tarafından da heyecan ve neşeyle 
karşılandı. Kreşte rol alan çocukların kostümlerinin önemli 
bir bölümü kendileri tarafından atölye çalışması kapsamında 
hazırlanırken kuaförlük kursu da çocukların saçlarını 
yaparak etkinliğe destek sundu. Faydalanıcılarla hazırlanan 
Suriye’nin yöresel yemeklerinin sunulduğu etkinlik, şarkılar 
eşiğinde pasta kesimiyle tamamlandı. 

B1 Türkçe Kursu Mezuniyeti 
Şenliğe Dönüştü
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UNWomen, ILO ve ASAM işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen 
“Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının 
Artırılması Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim 
ve Dayanışma Merkezinde Mutfak ve Tekstil atölyeleri 
çalışmalarına 1 Ekim 2018 tarihinde başladı. ILO tarafından 
organize edilen atölye çalışmaları kapsamında Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Halk Eğitim Müfredatı 
çerçevesinde Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı ve Düz Dikiş 
Makineci eğitimi verilmekte. Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı 
eğitiminin sunulduğu mutfak atölyesine 27 Suriyeli, 12 TC 
vatandaşı ve 1 İranlı kadın faydalanıcı katılmakta. Proje 
faydalanıcıları mutfak atölyesi çalışmaları kapsamında 
UNESCO tarafından 2015 yılında Gastronomi kenti 
ilan edilen mutfağıyla zengin Gaziantep ilinin yöresel 
ürünlerinin eğitimini almakta. Atölye kapsamında turşu 
yapımını öğrenmeye başlayan proje faydalanıcıları ilerleyen 
günlerde erişte, yöresel reçel yapımı, marmelat yapımı, 
sebze kurutma teknikleri, salça yapımı gibi raf ömrü uzun 
olan ürünlerin yapımını öğrenecekler. Düz dikiş makineci 
eğitiminin verildiği tekstil atölyesine ise 22 Suriyeli, 6 TC 
vatandaşı kadın katılım göstermekte. Kadınların işgücü 
piyasasına katılımını artırmayı ve insana yaraşır işe 
erişimlerini kolaylaştırmayı hedefleyen atölyede proje 
faydalanıcıları makinelerin kullanımına dair temel bilgi ve 
dikiş tekniklerine dair uygulamalı çalışmalar yapmaktalar. 
Eğitimin ilerleyen dönemlerinde ev tekstiline yönelik üretim 
yapılması planlanıyor. Bu atölyelerde üretilen ürünlerin 

kadınlar tarafından pazara sunulması için önümüzdeki 
dönemlerde mülteci kadınların ve Gaziantepli kadınların 
birlikte ortak olacakları bir kadın kooperatifi kurulacak. 

SADA Kadın Gelişim ve 
Dayanışma Merkezinde 
Tekstil ve Mutfak Atölyesi 
Açıldı
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki 
Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model 
Projesi” kapsamında mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile 
mücadele etkinliği, Şanlıurfa Valiliği ev sahipliğinde, 29 
Kasım 2018 tarihinde Şanlıurfa’da yapıldı. 2018 Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Yılı ve proje çerçevesinde, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ILO 
Türkiye Ofisi temsilcilerinden oluşan bir heyet, Milli Eğitim 
Bakanlığı öğretmenleri ve ilgili İl Müdürlükleri temsilcileri ile 
bir araya geldi.

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine 
yönelik mücadelenin Şanlıurfa’da tüm hızıyla devam 
etmesi amacıyla katılımcılar; Çocuk İşçiliğine İlişkin Ulusal 
Mevzuat, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-
2023),  2016/5 sayılı “Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve 
Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi” konulu 
Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesine ilişkin bilgilendirildi. 
Mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadele çerçevesinde 
özellikle çocuk işçiliği izleme faaliyetlerinde eğitimin ve 
saha çalışmalarının rolüne dikkat çekildi. Katılımcılar, 
gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaşarak tespit ve 
deneyimleri ışığında önerilerini dile getirdiler.

Etkinliğe; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinden oluşan 
il ve ilçe mevsimlik tarım işçileri ile göçer veya yarı göçer 
ailelerin çocuklarını takip ekipleri üyeleri ve Milli Eğitim 
İlçe Müdürlüklerinin Temel Eğitimden Sorumlu Şube 
Müdürlerinin yanı sıra, Çalışma ve İş Kurumu, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman İl 
Müdürlüklerinin ilgili temsilcileri katıldı.

“Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü 
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik 
Kapsamlı Model Projesi”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel 
Müdürlüğü ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye 
Ofisi ortaklığında 2012-2015 yılları arasında Ordu ilinde 
başlatılan, 2015-2018 döneminde Ordu ilinin yanı sıra Düzce, 
Sakarya ve Şanlıurfa illerine yaygınlaştırılan proje, 2020 yılı 
sonuna kadar devam edecek.

Projenin genel hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi 
(2014-2023) ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı 
(2017-2023)’nda 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 geliştirilen 
stratejik müdahale modeli ile aynı zamanda politika 
geliştirme ve uygulama sürecine katkıda bulunulması, ulusal 
ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve 
konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Şanlıurfa’da Mevsimlik 
Tarımda Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Etkinliği 
Gerçekleştirildi

Şanlıurfa Valiliği himayesinde, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) 
tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Etkinliği’, 29 Kasım 2018 tarihinde 
Şanlıurfa’da yapıldı
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Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından 
22-23 Kasım tarihlerinde SADA Kadın Merkezinde 
gerçekleştirilen odak grup toplantılarına sayacılık, tekstil, 
ambalaj paketleme atölyelerinden faydalanıcılarla Türkçe 
dil kursları, bilgisayar operatörlüğü, temel makyaj ve 
kuaförlük kurslarından toplam 80 faydalanıcı katıldı. Kadın 
kooperatifi kurma çabası kapsamında proje faydalanıcısı 
kadınların temel ihtiyaçlarını analiz etmeyi hedefleyen ve 
4 grup üzerinden gerçekleştirilen toplantılarda öncelikle 
interaktif yöntemlerle kadınların kendilerini tanıtmaları ve 
birbirlerini tanımalarına olanak sağlandı. Mülteci kadınlar, 
Türkiye’ye göç hikayelerini ve Antep’te karşılaştıkları 
sorunları, günlük yaşamlarının, SADA Kadın Merkezinin 
yaşamlarındaki yerini dile getirirken, Gaziantep’li kadınlar, 
Suriyeli mültecileirn gelişiyle yaşamlarındaki değişim ve 
etkileşim ile birlikte yaşama kültürü üzerine fikirlerini dile 
getirdiler. Toplantılara katılan kadınlar; SADA Kadın Gelişim 
ve Dayanılma Merkezinde kendilerini önemli hissettiklerini, 

merkezdeki çalışmalara katılmalarının öz güvenlerini 
artırdığını ve sorunlarından uzaklaşmaları için önemli bir 
fırsat sunduğunu dile getirdiler. Bir faydalanıcı “eskiden 
uyuşuk hissediyordum, evde hep uyuyasım vardı, şimdi 
hayatım canlandı, hayatıma bir program geldi. Sabahları 
buraya geliyorum, kendim için birşey yapıyorum, daha 
canlıyım. Kadınlar evde oturmamalıymış bunu anladım” 
diyerek SADA kadın merkezine gelişinin hayatında yarattığı 
değişikliği aktardı. Toplantıya katılan kadınların büyük 
çoğunluğu çalışma yaşamına atılmak istediklerini ancak 
bunun için cesarete, yol gösterilmesine ve desteğe ihtiyaç 
duyduklarını dile getirdiler. Toplantının ikinci bölümünde 
proje faydalanıcısı kadınlar beş yıl sonra kendilerini nerede 
gördüklerini kağıtlara çizdiler ve sonrasında çizimlerini 
katılımcılara anlatarak sundular. Güzellik salonu, kuaför, 
fabrika, terzi, yöresel ev yemekleri yapan lokanta açmak, 
kadınların çizimlerine yansıyan ortak hayalleri oluşturdu. 

SADA Kadın Gelişim ve 
Dayanışma Merkezinde 
Kooperatif Kurma 
Çalışmaları Kapsamında 
Odak Grup Toplantıları 
Gerçekleştirildi

UNWomen, ILO ve ASAM işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen 
“Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının 
Artırılması Projesi” kapsamında kurulması hedeflenen “kadın 
kooperatifi” için proje faydalanıcılarıyla odak grup toplantıları 
gerçekleştirildi
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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni raporuna göre, 2017 
yılında küresel ücret artışı 2008’den bu yana en düşük düzeyine, 
küresel finansal krizden önceki düzeylerin çok altına düştü.

Küresel Ücret Raporu 2018/19’a göre, reel rakamlarla 
(enflasyona göre düzeltilmiş) küresel ücret artışı, 2016 yılındaki 
%2,4 düzeyinden, 2017 yılında %1,8’e düştü. Bulgular, 136 
ülkenin verilerine dayanıyor.

Ücret artışını analiz eden Rapor’a göre, gelişmiş G20 
ülkelerinde reel ücret artışı 2016 yılında %0,9’dan 2017 yılında 
%0,4’e düştü. Öte yandan, yükselen ve gelişmekte olan G20 
ülkelerinde ise reel ücret artışı 2016 yılında %4,9 ila 2017 
yılında %4,3 arasında oynadı. 

“Yüksek gelirli ülkelerde GSMH büyümesindeki düzelme ve 
işsizlik oranlarının düşmesi dikkate alındığında, 2017 yılında bu 
ülkelerdeki yavaş ücret artışı şaşırtıcı. Ve ilk göstergeler, düşük 
ücret artışlarının 2018’de devam ettiğini gösteriyor,” diyor 
ILO Genel Direktörü Guy Ryder. “Böylesine durgun ücretler, 
ekonomik büyümenin ve yaşam standardının yükseltilmesinin 
önünde engeldir. Ülkeler, sosyal ortaklarla birlikte, sosyal ve 
ekonomik olarak sürdürülebilir ücret artışını başaracak yolları 
daha yoğun biçimde araştırmalıdır.”

Rapor’a göre, son 20 yılda yükselen ve gelişmekte olan G20 
ülkelerinde ortalama reel ücretler neredeyse üçe katlandı, öte 
yandan gelişmiş G20 ülkelerinde ise sadece %9 arttı. Ancak, 
düşük ve orta gelirli birçok ülkede, ücret eşitsizliği yüksektir ve 
ücretler genellikle işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak 
için yetersizdir.

Kadın-erkek ücret farkı kabul edilemez derecede 
yüksek düzeylerde

Rapor, 70 kadar ülkeyi ve dünya genelinde ücretli çalışanların 
yaklaşık %80’ini kapsayan verileri kullanarak, kadın-erkek 
ücret farkları yenilikçi ve daha doğru yollarla hesaplıyor. 
Bulgulara göre, dünya genelinde kadınlar erkeklere göre 
yaklaşık %20 daha az ücret almaya devam ediyor.

“Günümüzde kadın-erkek ücret farkı, sosyal adaletsizliğin en 
büyük göstergelerinden biridir; ve tüm ülkeler, bunun altında yatan 
nedenleri daha iyi anlamaya çalışmalı, toplumsal cinsiyet eşitliğine 
doğru gidişi hızlandırmayı amaçlamalıdır,” diyor Guy Ryder.

Rapor’un bulgularına göre, yüksek gelirli ülkelerde ücret 
skalasının yüksek ucunda kadın-erkek ücret farkı daha büyük 
iken, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise, düşük ücretli işçiler 
arasında kadın-erkek ücret farkı daha büyük.

Rapor, gözleme dayalı kanıtlara dayanarak, ücretli işlerde 
çalışan kadınlar ile erkekler arasında eğitim düzeyi farkları gibi 
geleneksel açıklamaların, kadın-erkek ücret farkını açıklamada 
sınırlı rol oynadığını da gösteriyor.

“Birçok ülkede kadınlar erkeklere göre daha eğitimli ancak 
yine de, aynı meslek kategorilerinde çalışıyor olsalar dahi, 
daha düşük ücret alıyorlar” diyor ILO’da ekonometrist ve ücret 
uzmanı, ve Rapor’un yazarlarından biri olan Rosalia Vazquez-
Alvarez. “İşgücünün çoğunlukla kadın olduğu işletmeler ve 
mesleklerde ücretler hem erkekler hem de kadınlar için daha 
düşük oluyor. Bu nedenle, kadın-erkek ücret farklarını azaltmak 
için, kadın ve erkekler için ücret eşitliğinin sağlanmasına ve 
kadının emeğine daha düşük değer biçilmesinin önlenmesine 
daha fazla odaklanmak gerekiyor.”

Kadın-erkek ücret farkını yaratan diğer bir faktör ise analık. 
Rapor’a göre, anne olan kadınlar, anne olmayanlardan daha 
düşük ücret alıyor. Bunun nedeni işgücü piyasasından çıkışlar, 
çalışma süresindeki düşüşler, ücretleri düşük olan daha aile 
dostu işlerde istihdam, veya işletme düzeyinde kalıpyargısal 
terfi kararları gibi bir takım faktörlerle ilintili olabilir.

Rapor’a göre, aile görevlerinin kadın ile erkek arasında daha 
adil biçimde paylaşılması, çoğu durumda kadınların farklı 
meslek seçimleri yapabilmesini sağlıyor. 

Şaşırtıcı olan şey ise, kadınlar daha analığa erişmeden, kadın-
erkek ücret farkı zaten vuku bulmuş oluyor. Bu da, işgücü 
piyasasına giriş noktasında kalıpyargılar ve ayrımcılık ile 
mücadele etme gereğini gösteriyor.

Küresel Ücret Artışı, 
2008’den Bu Yana En Düşük 
Düzeyde; Öte Yandan, 
Kadınlar Hala Erkeklerden 
Yüzde 20 Daha Az Kazanıyor

ILO’nun son yayınlanan Küresel Ücret Raporu, küresel ücret 
artışının zayıf olduğunu; öte yandan da, dünya genelinde yüzde 
20 civarında olan kadın-erkek ücret farkının kabul edilemez 
derecede yüksek düzeylerde seyrettiğini gösteriyor
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ‘Türkiye’deki Mevsimlik Fındık 
Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi’ ve 2018 
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı çerçevesinde 21 Aralık 2018 
tarihinde İstanbul’da özel sektör ile bir araya geldi. ILO ve 
AÇSHB temsilcilerinin ev sahipliği yaptığı çalıştaya, fındık 
üreticisi ve ihracatçısı firmalar katıldı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma 
Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı, çalıştayın açılışında 
gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bugün fındık tarımında 
çocuk işçiliği ile ilgili olarak bir aradayız. Ancak Bakanlık 
olarak sadece fındık tarımında değil tarımın tamamında 
çocuk işçiliği ile mücadele hedefimiz. Bu manada, ILO 
ile beraber yürüttüğümüz proje, diğer sektörlerdeki 
sıkıntıları ve bu sıkıntıların çözüm yolları noktasında neler 
yapabileceğimiz konusunda bir yol gösterici oldu.” diyerek 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Bakanlık olarak Ulusal İstihdam 
Stratejisi’nde çocuk işçiliği ile mücadele noktasında ciddi 
eylem maddelerine yer verdik. Aynı zamanda, Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Ulusal Programı’nı uygulamaya koyduk. 
2023 yılına kadar Ulusal Program tedbirlerini izleyerek, 
tamamlanan tedbirlerin yerine yenilerini ilave ederek bu 
süreci hep birlikte sürdüreceğiz. Bakanlık olarak bizler 
ve sektörün tüm paydaşları bu bağlamda işbirliğini 
sürdürüyoruz. Sahadaki paydaşlardan, sosyal taraflardan 
bilgiler alıyoruz. Sizlerle de bugün mevsimlik tarımda çocuk 
işçiliği ile mücadeleyi yaygınlaştırma noktasında neler 
yapabileceğimizi tartışmak üzere bir aradayız.”.
 

Çalıştayın açılışında konuşan ILO Kıdemli Program 
Yöneticisi Nejat Kocabay şu sözleri dile getirdi: “Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ILO ortaklığında 
çok sayıda kurum ve kuruluşun katılımıyla ve kamu-özel 
sektör işbirliği anlamında kendi çapında Türkiye’deki ilk 
örnek olarak yürüttüğümüz projenin aslında çok olgun 
bir aşamaya geldiğini görüyoruz. Bu aşamanın politika 
geliştirme ve uygulamaya yönelik meyvelerini toplamaya 
başladığımızı görmekten memnuniyet duyuyoruz. 
Faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz her fındık sezonu daha fazla 
öğrendiğimiz bir sürece aracılık ediyor ve bu öğrenmeyi, 
çalışmaları değerlendirme, doğrulama, yeni yıla yönelik proje 
özelinde planlama ve Bakanlığın geliştirdiği politikaların 
hem yaygınlaştırılması hem uygulanmasına yönelik bir 
destek sağlama olarak değerlendiriyoruz. Bu yıl sezonu 
takiben sahada ortaklaştığımız kamu ve özel sektör 
temsilcileri ile farklı mecralarda sezonun değerlendirmesini 
yaptık. En geniş katılımlı mülki amir toplantısını geçtiğimiz 
ay Ankara’da gerçekleştirdik. Bu katılım, kamunun sahadaki 
en üst düzey yetkililerinin konuyu sahada ne kadar iyi 
sahiplendiklerini ve kararlı mücadele isteklerini göstermeleri 
ve Bakanlık ile birebir görüş alışverişinde bulunmaları 
açısından oldukça önemliydi. Bu toplantıyı da bu sürecin 
bir devamı olarak nitelendiriyoruz. İller özelinde üreticiler, 
ihracatçı firmalar olarak sizlerin bu yıla ilişkin görüşlerinizi, 

deneyimlerinizi değerlendirmelerinizi alacağımız, bizim 
gelişmelerle ilgili sizlere bilgi aktaracağımız ve yine 
başta söylediğim kamu- özel sektör işbirliğinin en güzel 
örneklerinden olan projemizin diğer mevsimlik tarım 
alanlarına nasıl yaygınlaştırılabileceğini, özel sektörün 
rolünü fındık üzerinden öğrendiklerimizle tartışacağımız bir 
mecra olarak düşünüyoruz.”.

Çalıştayda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından, ilgili mevzuat ve ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele 
Ulusal Programı’na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Aynı 
zamanda, ‘Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En 
Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine 
Yönelik Kapsamlı Model Projesi’nin geçmiş ve gelecek 
faaliyetleri katılımcılar ile paylaşıldı. Firmaların mevcut 
sosyal çalışmaları, çocuk işçiliği çerçevesinde tespitleri ve 
önerilerinin tartışılması yoluyla çocuk işçiliği ile mücadelede 
özel sektörün rolü, sektör içerisinde mevcut deneyimleri ve 
işbirliği yollarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. 
 

“Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü 
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine 
Yönelik Kapsamlı Model Projesi”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel 
Müdürlüğü ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye 
Ofisi ortaklığında 2012-2015 yılları arasında Ordu ilinde 
başlatılan, 2015-2018 döneminde “Türkiye’deki Mevsimlik 
Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” kapsamında 
Ordu ilinin yanı sıra Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa illerine 
yaygınlaştırılan mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin 
sona erdirilmesine yönelik çalışmalar 2020 yılı sonuna kadar 
devam edecek.
 

Proje ile mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona 
erdirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. Bu hedefe 
yönelik olarak geliştirilen stratejik müdahale modelinin aynı 
zamanda politika geliştirme ve uygulama sürecine katkıda 
bulunması, kamu-özel sektör ortaklığı için aracı bir rol 
oynaması ve tüm paydaşlar arasında bir eşgüdüm zemini 
oluşturması amaçlanıyor.

Mevsimlik Tarımda Çocuk 
İşçiliğiyle Mücadelede Özel 
Sektör ile Elele

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ‘2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele 
Yılı’ çerçevesinde 21 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da özel 
sektör ile bir araya geldi
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Türkiye’de Suriyeliler ve 
Ev Sahibi Topluluklar için 
İnsana Yakışır İşe Giden 
Yollar

ILO, mültecilere yönelik çalışmalarının bir parçası olarak, 
ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu 
tarafından finanse edilen “Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin 
ve Ev Sahibi Toplulukların İşgücü Piyasasına Katılımının 
Geliştirilmesi” projesini yürütmektedir. Projenin genel 
hedefi, insana yakışır iş prensipleri doğrultusunda işgücü 
piyasasına entegrasyon ve kapsayıcı ekonomik büyümenin 
desteklenmesi yoluyla Suriyeli mülteciler ve ev sahibi 
toplulukların geçim kaynakları ve sosyal uyumunu 
artırmaktır.

Mesleki, dil ve işgücü piyasası becerilerinin 
geliştirilmesi yoluyla istihdam imkanlarına 
erişimin artırılması 

ILO, Adana, Ankara, 
Bursa, Gaziantep, 
Mersin ve Şanlıurfa 
illerinde Mayıs-Ekim 
2018 döneminde, 
vasıflı, yetkin ve 
üretken işgücü arzını 
artırmak amacıyla, 
70 farklı mesleki 
eğitim programını 
desteklemiş ve 
2.000’i aşkın 
Suriyeli ve ev sahibi 
topluluk üyesine 
ulaşmıştır. 750’yi 
aşkın Suriyeli, A1 ve 
A2 düzeyinde Türkçe 
dil eğitimlerine 

katılmıştır. Katılımcılar, meslek ve dil eğitimlerinin yanı 
sıra, temel işgücü piyasası becerileri, iş sağlığı ve güvenliği, 
kamu istihdam hizmetleri konularında da eğitimlerden 
yararlanmıştır. ILO, yerel işgücü piyasasının ihtiyaçlarına 
uygun becerileri geliştirmek üzere sanayi odaları, esnaf ve 
sanatkar odalarıyla ortak çalışmalar yürütmektedir.

ILO, Suriyeli mülteciler için işe yerleştirmeleri 
destekliyor ve kayıtlı, insana yakışır iş 
imkanlarını geliştiriyor 

ILO’nun Barış ve 
Dayanıklılık için 
İstihdam ve İnsana 
Yakışır İş Tavsiye 
Kararı, 2017 (No. 
205), mülteciler 
arasında ayrımcılık 
yapmadan ve ev 
sahibi toplulukları 
da destekleyecek 

biçimde, mültecilerin geçim imkanları ve işgücü piyasalarına 
erişimi için fırsatların artırılması suretiyle, kendine 
yeterliği artırmak için önlemlerin alınması gerektiğini kabul 
etmektedir. Bu bağlamda, Suriyeli işçilerin kayıtlı ekonomiye 
geçişlerini teşvik etmek üzere, ILO, Gaziantep Sanayi 
Odası ve United Work ile işbirliği halinde istihdam teşvik 
programı uygulamaktadır. ILO, çalışma izni başvurularını 
kolaylaştırmakta, çalışma izni başvuru harçları ile 
çalışanlar ve işverenlerin sosyal güvenlik katkı paylarını 
üç ay süresince karşılamaktadır. 2018 yılında, 72 işveren 
bu programdan yararlanarak geçici koruma altındaki 315 
Suriyeliyi istihdam etti. ILO, 2019 yılında bu istihdam teşvik 
programını yaygınlaştırmak için Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
işbirliği yapacak.

İşyeri mentörlük programı, Suriyeli ve Türk 
işçilerin işyerine uyum sağlamasını destekliyor

ILO, verimli ve 
huzurlu çalışma 
ortamının 
oluşturulması için, 
işyeri uyum ve iş 
kültürüne alışmayı 
desteklemek, aynı 
işyerinde çalışan 
Suriyeli ve Türk 

işçiler arasında iş barışı ve yakınlığın oluşmasına katkı 
sağlamak amacıyla işyeri mentörlük programını geliştirdi 
ve uyguladı. Bu amaçla ILO, 16 firma ile çalışarak Adana, 
Mersin ve Gaziantep illerinde 150’yi aşkın Suriyeli ve ev 
sahibi topluluk üyesine ulaştı. ILO, 2019 yılında bu programı 
genişletmeyi hedeflemektedir.

Çıraklık programı vasıtasıyla özel sektörle 
işbirliğinin geliştirilmesi

Adana, Ankara, 
Gaziantep ve Mersin 
illerinde, Mesleki 
Eğitim Merkezleri ve 
Esnaf ve Sanatkar 
Odalarıyla yakın 
işbirliği halinde ILO, 
çırakların bulunması 

ve yönlendirilmesi için eğitim merkezleri ile sanayi bölgeleri/

özel sektör arasında bağlantılar kurmak suretiyle çıraklık 
programlarına erişimi kolaylaştırıyor. Bu amaca dönük 
olarak ILO doğrudan KOBİ ve daha büyük şirketlerin yanı 
sıra Suriyeli mültecilere de ulaşarak, çıraklık programının 
yararlarını anlatıyor. Bugüne kadar, 200’ü aşkın Suriyeli 
mülteci çıraklık programlarına yönlendirildi.

Girişimcilik eğitimi ve koçluk desteği, 
Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyelerine, 
kendi işlerini kurma fırsatı veriyor

ILO, Suriyeliler ve 
ev sahibi topluluklar 
girişimcilik 
fırsatlarını teşvik 
etmek suretiyle iş 
geliştirmeye elverişli 
ortamı destekliyor. 
Çukurova 
Üniversitesi 
Teknoloji Transfer 

Ofisi ile yakın işbirliği halinde, 200 Suriyeli ve 70 ev sahibi 
topluluk üyesi, Adana ve Mersin’de KOSGEB Uygulamalı 
Girişimcilik eğitimini tamamladı. Eğitim alan 20 kişi, yeni iş 
kurmak için KOSGEB mikro-hibelerinden yararlanmak üzere 
iş planlaması koçluğu ve mentörlüğünden yararlandı.

Hakimler ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri 
eğitimleri için Adalet Bakanlığı ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile stratejik ortaklık

ILO’nun Adalet Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü “Mülteciler, 
Uluslararası Çalışma Standartları ve İş Hukuku” eğitimine 
2018 yılında 118 hakim katıldı. Eğitim, Yargıtay ve iş 
mahkemeleri hakimlerinin, Uluslararası İşgücü Kanunu, 
Yabancılar ve Uluslararası Kanunu, Uluslararası Çalışma 
Standartları ve işgücü piyasasında mültecileri koruyan 
ulusal yasal çerçeve hakkında farkındalıklarını artırmayı 
hedefliyor. Sağlanan eğitim, en çok mülteci barındıran 
illerde görev yapan hakimlerin birbirleriyle bilgi alışverişi 
yapmalarına ve ulusal ve uluslararası yasal çerçeve ışığında 
davaları tartışmalarına imkan verdi. Eğitim konularından 
biri de, mülteciler ve geçici koruma altındaki yabancıların 
yararlanabileceği adli yardım idi. Hakimler için eğitim 2019 
yılında da devam edecek

ILO, Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte, Adana, Bursa, 
Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Konya ve İstanbul 
illerinde 200 sosyal güvenlik denetmeninin katılımıyla, geçici 
koruma altındaki Suriyelilerin kayıtlı istihdamına ilişkin bir 
dizi eğitim verdi. Bir günlük eğitim, çalışma izni başvurusu 
prosedürleri, mültecilerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin 
kapasite geliştirmenin yanı sıra, denetmenlerin birbirleriyle 
deneyimlerini ve kayıtdışı istihdamın azaltılmasına yönelik 
görüşlerini paylaşmasını da içerdi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) işbirliğiyle, tekstil 
sektöründe sosyal uygunluk

Çalışma yaşamının 
temel ilkeleri ve 
haklarına riayet 
edilen işyerlerinin 
oluşturulması 
ve yönetim ile 
işçi temsilcileri 
arasında işbirliği, 

insana yakışır iş ve çalışma ortamının temelidir. Bu amaçla, 
İHKİB ile işbirliği halinde ILO, bilgi paylaşım mekanizması 
olarak, sosyal uygunlukluk kılavuzları hazırlamak ve 
tekstil firmalarının personeli arasında farkındalık artırmak, 
kapasite geliştirme ve danışma hizmeti aracı olarak eğitim 
vermek suretiyle sosyal uygunluğu destekliyor. Tekstil 
sektörü, Suriyelilerin yoğun olarak istihdam edildiği başlıca 
sektörlerden biri olduğu için, sosyal uygunluk 2019 yılında 
İHKİB üyeleri arasında şirket düzeyinde teşvik edilecek.
Sosyal uygunluk, kuruluşların kendi çalışanlarının 
sağlık, güvenlik ve haklarını, içinde faaliyet gösterdikleri 
toplum ve çevreyi, kendi tedarik ve dağıtım zincirlerinde 
bulunan işçilerin yaşamlarını ve topluluklarını korumak 
için çaba gösterdiği sürekli bir süreçtir. Bir kuruluşun 
sosyal ve etik performansını değerlendirmek, ölçmek, 
anlamak ve raporlamak, insana yakışır çalışma ortamının 

oluşturulmasının 
anahtarıdır.
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından İsveç 
Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) mali katkısı ile 
yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: 
Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi 
Projesi” kapsamında 6 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da 
sosyal tarafların katılımıyla “Çalışma Yaşamında Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi” Konferansı düzenlendi. 

Çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizin 
iş yerinde kadınlar ile erkekler arasında eşitliğin 
sağlanmasının; kadınların iş yaşamında var olmalarının 
ve ilerlemelerinin önünde engel teşkil ettiği aynı zamanda 
şirketler ve işverenler açısından da verimlilik düşüşüne, 
itibar ve dolayısıyla maliyet kaybına yol açtığı gerçeğinden 
hareketle düzenlenen konferansta çalışma yaşamında 
kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için sosyal tarafların 
rolü ve katkılarının ne olabileceği; konuya ilişkin deneyimleri 
ile işbirliğinin ne şekilde güçlendirilebileceği konuları ele 
alındı. 

“Şiddetle toplumsal cinsiyet arasındaki bağ 
görünür kılınmalı”

Konferansın açılış konuşmasını yapan ILO Türkiye Ofisi 
Direktörü Numan Özcan “Çalışma yaşamında kadınlara 
yönelik şiddet ve tacizin bir insan hakları ihlali olduğunu 
vurgulamak isterim,” dedi. 

“Bu tür eylemler, insana yakışır iş ile bağdaşmaz ve çalışma 
yaşamında fırsat eşitliğini imkânsız hale getirir. Bu tür şiddet 
olayları, özellikle kadınların işgücü piyasasına girmelerini 
ve istihdamda uzun süreli kalmalarını olumsuz etkiler. 
Ayrıca çalışma yaşamında şiddet, sürdürülebilir işletmelerin 
gelişmesini, iş verimliliğini, işyerindeki çalışma ilişkilerini 
ve işyerinin saygınlığını da olumsuz yönde etkiler,” şeklinde 
konuştu. 

Çalışma yaşamında şiddettin kişiye fiziksel, psikolojik, cinsel 
veya ekonomik olarak zarar veren tüm eylemleri ve farklı 
biçimleri kapsayacak şekilde tanımlanması gerektiğini ifade 
eden Özcan “şiddet ile toplumsal cinsiyet arasındaki bağın 
görünür kılınması gerekir dedi.” 

Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin de ekonomik şiddet 
olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Özcan her türlü 
şiddetin ortada kalkması için, atılması gereken önemli 
adımlardan birinin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 
önlenmesi için sosyal diyalog anlayışı ile gerekli tedbirlerin 
geliştirilmesi olduğunu söyledi. 

Çalışma yaşamında şiddetle mücadele için ILO 
Haziran 2019’da sözleşme veya tavsiye kararı 
çıkartacak 

Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet temelli şiddetin 
ortadan kaldırılması ve bu konuda bir çalışma standardının 
geliştirilmesi amacıyla bu konuyu Haziran 2018 yılında 
Uluslararası Çalışma Konferansı gündeminde ele alan 
ILO’nun Haziran 2019’da yapılacak bir sonraki Uluslararası 
Çalışma Konferansında konuya ilişkin bir sözleşme ya da 
tavsiye kararının ya da her ikisinin de onaylanması için 
karara varması bekleniyor.

Özcan “Sözkonusu taslak sözleşme, çalışma yaşamında 
şiddetin kapsamı konusunda uluslararası bir mutabakatın 
oluşması ve bu tür eylemlerin önlenmesi için hükümetlerin, 
işçi ve işveren temsilcilerinin görev ve sorumluluklarını 
tanımlayan yasal bir çerçevenin benimsenmesi için çok 
önemli bir fırsattır,” şeklinde konuştu. 

ILO-SIDA İşbirliği Güçlenerek Devam Edecek

Toplantıda konuşan İsveç Ankara Büyükelçisi Annika Molin 
Hellgren ise “Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece bir hak 
meselesi değildir. İsveç’in konuya ilişkin 50 yılı aşkın süredir 
tecrübesi göstermiştir ki; kadınların iş gücü piyasasında 
daha fazla yer alması ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha 
iyiye gitmesi ve sürdürülebilir gelişme ve sosyal kalkınma 
arasında yakın bir ilişkin vardır,” dedi. 

“İsveç olarak; Türk hükümeti, ilgili devlet kurumları, BM 
ve ILO ile ‘Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler’ projesi 
kapsamında işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” 
diyen Büyükelçi Helgren, sözlerinin devamında: “Bu projenin 
ikinci aşamasının yine ILO ve Türkiye İş Kurumu’nun yanısıra 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işçi ve işveren 
örgütleri, önde gelen özel sektör kuruluşları dâhil olmak 
üzere daha geniş ve çeşitlendirilmiş paydaş grubunun 
katılımıyla ve işbirliğiyle yürütüleceğini buradan duyurmanın 

onurunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Toplantının açılış konuşmasında Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen ise 
işyerinde psikolojik tacizin kültür, yaş, sektör, cinsiyet ve 
statü farkı gözetmeksizin herkesin başına gelebilecek, 
temel bir işyeri sorunu olduğunu ve kadınların erkeklerden 
daha fazla psikolojik tacize maruz kaldığını ifade ederek 
“Bu şiddet türü ile mücadele edebilmek için, öncelikle 
bu kavramın çalışma hayatında herkes tarafından bilinen 
ve doğru bir biçimde anlaşılan bir olgu haline gelmesi 
gerekmektedir,” dedi. 

Konferansta ILO Uzmanı Adrienne Cruz çalışma yaşamında 
şiddet ve tacizin önlenmesi konusunda ILO faaliyetleri 
hakkında ve bağımsız araştırmacı Jane Pillinger ise çalışma 
yaşamında şiddeti ve tacizi sona erdirmek için uygulanan 
politikalar ve mevzuat düzenlemelerine ilişkin sunum yaptı. 

Etkinlikte ayrıca kolaylaştırıcılığını akademisyen Prof. Dr 
Kadriye Bakırcı’nın yaptığı ““Çalışma yaşamında şiddet 
ve tacizin önlenmesi konusunda ILO’nun faaliyetleri ve 
çalışma standardı belirleme tartışmaları” konulu panel ile 
kolaylaştırıcılığını gazeteci Tuluhan Tekelioğlu’nun yaptığı 
“Çalışma yaşamında kadına yönelik şiddeti sona erdirmek 
için sosyal tarafların rolü ve katkıları” başlıklı iki panel de 
gerçekleştirildi. 

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye 
Program Yöneticisi Zeliha Ünaldı ve ILO Ulusal Proje 
Koordinatörü Ebru Özberk Anlı’nın yaptığı kapanış 
konuşmalarının ardından konferans sona erdi. 

Konferans BM’nin 16 günlük şiddetle mücadele 
küresel kampanyasının bir parçası 

Konferans aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından 
desteklenen ve her yıl Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olan 25 Kasım’da 
başlayarak İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık tarihinde 
sona eren uluslararası bir kampanya olan “16 günlük 
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası” 
kapsamında gerçekleşti. 

ILO Çalışma Yaşamında 
Kadınlara Karşı Şiddet ve 
Tacizle Mücadele için Çok 
Taraflı Konferans Düzenledi
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge 
Toplantısında taraflarca kabul edilen İstanbul İnisiyatif 
Dokümanı ILO Yönetim Konseyince kabul edilerek resmileşti. 
 
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan konuya dair yaptığı 
açıklamada, İstanbul İnisiyatifinin ILO Yönetim Konseyince 
kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Özcan: “İnisiyatifte, çalışma hayatının geleceğine ilişkin 
kazanımlardan yararlanmak ve riskleri asgariye indirmek için 
kapsamlı politikalar sıralanıyor, tüm bu politikaların güçlü 
bir sosyal diyaloga dayanması gerekliliği vurgulanıyor.” dedi.

Numan Özcan: “2-5 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlenen 10. Avrupa Bölge Toplantısında kabul edilen 
“Yüzyıl İçin İstanbul Girişimi: Avrupa ve Orta Asya’da Güçlü 
ve Sorumlu Sosyal Ortaklık için İnsana Yakışır İşin Geleceği” 
inisiyatifi ILO Yönetim Konseyinin Kasım ayındaki 334. 
toplantısında kabul edildi. Böylelikle resmiyet kazanan 
doküman ILO tarafından üye ülkelerle paylaşılacak. 

Sonuçtan memnunuz” diye konuştu. 

ILO Genel Direktörü Guy Ryder ve o dönemki Başbakan 
Binali Yıldırım’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen 
10. Avrupa Bölge Toplantısının teması “Avrupa ve Orta 
Asya’da İnsana Yakışır İşin Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar” 
olarak belirlenmişti. 41 ülkenin, hükümet, işveren ve işçi 
temsilcileri ile temsil edildiği toplantıya AB İstihdam ve 
Sosyal işler Komiseri de katılmıştı. 

Söz konusu inisiyatifte işin geleceğine ilişkin kazanımlardan 
yararlanmak ve riskleri asgariye indirmek için kapsamlı 
politikalar sıralanmış, tüm bu politikaların güçlü bir sosyal 
diyaloga dayanması gerekliliği vurgulanmıştı. 

ILO Avrupa Bölge Toplantısı dört yılda bir yapılıyor. Avrupa 
ve Orta Asya’daki hükümet, işveren ve işçi temsilcilerini bir 
araya getiriyor. 

ILO 10. Avrupa Bölge 
Toplantısında Taraflarca 
Kabul Edilen İstanbul 
İnisiyatif Dokümanı ILO 
Yönetim Konseyinde Kabul 
Edildi

www.ilo.org/ankara • ankara@ilo.org • twitter.com/iloankara 25

ILO Türkiye Direktörü Özcan: “İstanbul İnisiyatifinin ILO Yönetim 
Konseyince kabul edilmesinden memnuniyeti duyuyoruz. Resmiyet 
kazanan doküman şimdi ILO tarafından üye ülkelerle paylaşılacak”

01   2019ILO Türkiye Ofisi E-Bülteni

http://www.ilo.org/ankara
http://twitter.com/iloankara


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde 164 
milyon göçmen işçi bulunduğunu, 2013’teki 150 milyona 
göre %9 artış olduğunu tahmin ediyor.

ILO’nun bu yıl ikincisini yayınladığı, 2013 ila 2017 dönemini 
kapsayan Göçmen İşçiler Küresel Tahminleri’ne göre, 
göçmen işçilerin çoğunluğunun teşkil eden erkekler 
96 milyon ve kadınlar 68 milyon civarında. Bu dağılım, 
erkeklerin payında 2 yüzde puanlık artış ile %56’dan %58’e 
yükselişi ve kadınların payında da aynı miktarda azalış ile 
%44’ten %42’ye düşüşü temsil ediyor.

“Son 20 yılda daha çok sayıda kadın iş aramak üzere kendi 
başlarına göç ediyor olmakla birlikte, toplumsal cinsiyet ve 
uyrukları nedeniyle genellikle uğradıkları ayrımcılık, varış 
ülkelerinde erkek akranlarına göre istihdam fırsatlarını 
azaltıyor,” diyor ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Departmanı 
Direktörü Manuela Tomei.
Göçmen işçilerin yaklaşık %87’si 25 ila 64 yaş arasında, 
yani esas çalışma çağındalar. Bu da, bazı menşe ülkelerin 
ülkeler kendi işgüçlerinin en üretken kısmını kaybettiklerine 
işaret ediyor. Rapora göre bu durum o ülkelerin ekonomik 
büyümesine olumsuz etki edebilecek.

Bölgesel eğilimler

Rapor, göçmenlerin çalıştıkları alt bölgeler ve gelir 
gruplarının kapsamlı bir resmini çiziyor.

Dünya genelinde 164 milyon göçmen işçinin yaklaşık 111,2 
milyonu (%67,9) yüksek gelirli ülkelerde; 30,5 milyonu 
(%18,6) üst-orta gelirli ülkelerde; 16,6 milyonu (%10,1) alt-
orta gelirli ülkelerde ve 5,6 milyonu da (%3,4) düşük gelirli 
ülkelerde yaşıyor. 

Göçmen işçiler, yüksek gelirli ülkelerde işgücünün %18,5’ini 
oluştururken, düşük gelirli ülkelerde ise yalnız %1,4 ila 
2,2’sini oluşturuyor. 2013 yılından 2017 yılına kadar geçen 
zamanda, yüksek gelirli ülkelerde göçmen işçi yoğunlaşması 
%74,7’den %67,9’a düştü; öte yandan üst-orta gelirli 
ülkelerde ise arttı. Bu durum, üst-orta gelirli ülkelerde 
ekonomik kalkınmaya atfedilebilir.

Göçmen işçilerin yaklaşık %61’i üç alt bölgede bulunuyor: 

Kuzey Afrika’da %23, Kuzey-Güney-Batı Avrupa’da %23,9 ve 
Arap ülkelerinde %13,9. Çok sayıda göçmen işçi barındıran 
-yüzde 5’in üzerinde- diğer bölgeler ise Doğu Avrupa, 
Sahraaltı Afrika, Güneydoğu Asya ve Pasifik, Orta ve Batı 
Asya. Buna karşılık, Kuzey Afrika’da göçmen işçi oranı 
%1’den daha az.

Kapsamlı veri ihtiyacı
Raporun yazarları ayrıca, ulusal, bölgesel ve küresel 
düzeyde göçe ilişkin kapsamlı ve uyumlaştırılmış 
istatistiklerin toplanmasının önemini de vurguluyor. 
ILO, karar mekanizmalarını daha iyi bilgilendirmek ve 
“Güvenli, Düzgün ve Düzenli Göç için Küresel Sözleşme”nin 
uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası 
göçmen işçiler hakkında düzenli olarak küresel tahminler 
yapmayı planlıyor.

“Uluslararası işgücü göçü gittikçe ön plana çıkan politika 
önceliğidir ve menşe ve varış ülkelerinin çıkarlarının 
yanı sıra göçmen işçilerin çıkarlarına adil biçimde yanıt 
verilmesi gerekiyor,” diyor ILO İstatistik Departmanı 
Direktörü ve ILO Baş İstatistikçisi Rafael Diez de Medina. 
“Etkili ve uluslararası çalışma standartlarına uygun olmak 
için, politikaların güçlü kanıtlara dayanması zorunlu. Bu 
kanıtlar arasında uluslararası göçmen işçi sayısı, özellikleri 
ve istihdam örüntüleri de yer alıyor. İşte bu acil talep 
nedeniyledir ki, 20nci Uluslararası Çalışma İstatistikçileri 
Konferansı yakın zaman önce, dünya genelinde uluslararası 
işgücü göçünün daha iyi ölçülmesine yönelik özel kılavuz 
yayınladı. Ülkeler sayesinde daha iyi verilerin üretileceğine 
ve böylelikle küresel tahminlerin gittikçe daha doğru 
olacağına inanıyoruz.”

ILO’nun Yayınladığı Yeni 
Rakamlar, Dünyada 164 
Milyon Göçmen İşçi Olduğunu 
Gösteriyor

Araştırmaya göre, bazı menşe ülkeler kendi işgüçlerinin en 
üretken kısmını kaybediyor
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Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 
(UİGM) genel koordinasyonunda bazı faaliyetleri Uluslararası 
Göç Örgütü (IOM) ile yürütülen “Hayata Fırsat Projesi”nin 
tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Açılış, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian 
Berger, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, IOM Türkiye 
Misyon Şefi Lado Gvilava ve AÇSHB Uluslararası İş Gücü 
Genel Müdürü Saadettin Akyıl’ın katılımlarıyla düzenlendi. 

ILO Türkiye Direktörü Özcan: “İnsan onuruna 
yaraşan şartlarda çalışmak her insanın hakkıdır”

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

Hali hazırda çok sayıda mültecinin ya çalıştığını ya da iş 
aradığını söyleyen Özcan, şunları söyledi:

‘’Yoğun mülteci akınlarının olduğu ülkelerde en ciddi 
sorunlardan biri istihdam. Dolayısıyla hem ev sahibi 
konumunda olanlar için hem de koruma altında olanlar 
için istihdam imkânları yaratmak elzemdir. Böylelikle bu 
mülteciler ev sahibi olan ülkelerin ekonomilerine katkıda 
bulunacaklar hem iş gücünde pay sahibi olabilecek hem de 
hayatta bir amaçları olacak. İstihdam konusunda ortaya 
çıkan adil ücret ve diğer olumsuzluklar konusunda ILO ve 
diğer örgütler hem ev sahibi ülkeleri desteklemek hem 
de sığınmacıların kendi kendilerine yetinmeleri sağlamak 
amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası toplumun 
da bu konuda sosyo-ekonomik desteğe açık hale geldiğini 
görüyoruz.’’

IOM Türkiye Misyon Şefi Gvilava: ‘’İş piyasası 
yönetişimini destekliyoruz’’

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Misyon Şefi Lado 
Gvilava, Türkiye ve ILO ile işbirliğinde geçici koruma altında 
olan Suriyelilere yönelik projenin önemine vurgu yaparak, bu 
projeyle Suriyelilerin iş gücüne katılımlarının sağlanacağını 
aktardı.

Suriyelilerin Türk toplumuna ve ekonomisine katkıda 
bulunmaları için entegrasyonlarının şart olduğuna işaret 
eden Gvilava, şunları kaydetti:

‘’Çünkü göç ettikleri ülkelere kendi becerilerini 
göstermekteler, iş piyasasındaki eksiklikleri gidermeye 
hazır haldeler. Girişimcilik ruhlarıyla yeri geldiğinde kendi iş 
imkânlarını bile oluşturmaktalar. Bu sebeple IOM bu projeye 
çok önem veriyor. Öncelikle iş piyasasına destek sunmak 
için yetenekleri doğru bir şekilde eşleştirmeyi bekliyoruz. 
İkinci olarak istihdam yaratma fırsatlarını geliştirmek. Ayrıca 
hem ev sahibi topluluklar için hem de ve Suriyeliler için 
girişimcilik fırsatları yaratmak istiyoruz. Kalkınma süreçleri 
dâhilinde iş piyasası yönetişimini destekliyoruz.’’ 

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

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 
“Hayata Fırsat Projesi”ni önemli bulduklarını vurgulayarak, 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Berger, AB’nin Türkiye’de yaşayan Suriye vatandaşlarına 
yönelik desteklerini sürdüreceğini belirterek, “Türkiye 
hükümetine 3 milyar avro daha verilmesi üzerinde 
tartışılıyor. Şu anda neler yapılması gerektiği ile ilintili 
olarak müzakerelerde devam ediliyor. İnsani destekten 
sosyo-ekonomik desteğe geçiyoruz. Buna bağlı olarak da 
‘ikinci round’luk projelerimizi imzalamak üzereyiz.” dedi.

Suriye’de 8 yıldır devam eden trajediye son vermek için 
Türkiye ve AB’nin yakın çalışma içinde olduğunu hatırlatan 
Berger, şöyle konuştu: ‘’Türkiye ve AB, bu çatışmaya 
çözüm bulma konusunda uzun bir süredir çalışıyor. Şimdi 
bu çalışmalara devam mı etmeliyiz, insani yardıma 
devam mı etmeliyiz, desteğimize devam mı etmeliyiz? Bu 
modelimizi sürdürmeli miyiz yoksa bir adım öteye mi gidelim 
acaba? Acaba sosyo-ekonomik entegrasyonlara girerek 
bireylerin kendi ayakları üzerinde durmasını mı sağlayalım. 
Kendi ailelerine bakmalarını ve aynı zamanda toplumun 
gelişmesine katkıda bulunmalarını mı sağlayalım.

Kısa vadede onlara yardım etmek, onlara makul işler, 

fırsatlar sağlamak zorundayız. Suriye mültecilerine 
baktığımız zaman, büyük bir kısmı çalışma hayatına 
girebilecek yaşta. Dolayısıyla bunlara fırsatların 
oluşturulması ve özellikle girişimcilik unsurlarını 
da yaratmamız gerekiyor. Kendi ayakları üzerinde 
durabilmelerini sağlamamız gerekiyor.”

Berger: “İnsani destekten sosyo-ekonomik 
desteğe geçiyoruz”

Türkiye’de yaşayan Suriye vatandaşlarının Türkiye 
ekonomisine katkıda bulunabileceğini belirten Berger, 
Türkiye’de bu konuda politik çevreler arasında görüş 
birliği olduğunu söyledi. Berger, AB’nin Suriyelilere yardım 
konusunda Türkiye’ye destekte bulunduğunu ifade ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temel ihtiyaçları veriyoruz. Bir örnek vermem gerekirse Acil 
Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) nakit desteği veriyor. 1,4 milyon 
ihtiyaç sahibi bundan yararlanıyor. AB bu konuda Türkiye’ye 
desteklerine devam edecektir elbette. Mültecilerin 
becerilerini tanıyarak, onların potansiyellerini görerek iş 
hayatına atılmalarını sağlıyoruz. Suriyelilerin yoğun olarak 
geldiği şehirlerde yapılan lokal projeleri önemsiyoruz.”

AB’nin mültecilere destek veren STK’lar ve diğer ilgili 
uluslararası organizasyonlarla beraber çalışan Türkiye’ye 
çeşitli desteklerde bulunduğunu aktaran Berger, “Birinci 
round’luk destekte 3 milyar avro olarak, AB tarafından 
destekleniyor. Hali hazırda 72 tane proje var. Üç tane önemli 
alanda çalışıyoruz. Birisi eğitim, eğitimle beraber Türk 
hükümetine yardım etmeye çalışıyoruz. Bu ülkedeki bütün 
çocukların eğitime ulaşmalarını sağlıyoruz. Bunun bir kısmı 
okul yapımıyla sağlanırken, bir taraftan da yumuşak alan 
kısımlarıyla da ilgileniyoruz. Dil öğrenme veyahut da ulaşım 
gibi konular.’’ diye konuştu.

Berger, şöyle devam etti:

“Türkiye hükümetine 3 milyar avro daha verilmesi üzerinde 
tartışılıyor. Şu anda neler yapılması gerektiği ile ilintili 
olarak müzakerelerde bulunuluyor. İnsani destekten 
sosyo-ekonomik desteğe geçiyoruz. Buna bağlı olarak da 
‘ikinci round’luk projelerimizi imzalamak üzereyiz. Tabii 
ki eğitim yine bütün bu yardımın en üst basamağında yer 
alacak. Onun ardından sağlık gelecek. Bu haftanın sonunda 
eğitim sektörüne bir başka 400 milyon avroluk destek için 
Brüksel’de anlaşma imzalayacağız.”

AÇSHB Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Akyıl: 
“Suriyelilerin iş gücü piyasasına erişimleri 
kolaylaştırıldı’’

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

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

Proje Hakkında

“Daha İyi Hayatlar İçin Daha Çok Fırsat” sloganı ile yola 
çıkan proje, Türk vatandaşları ve geçici koruma sağlanan 
Suriyelilerin ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarını arttırmayı 
hedefliyor. Projenin tespit edilen sektörlerde ihtiyaç duyulan 
insan kaynağının karşılanmasıyla sektörlerin gelişimine ve 
üretimin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Tam adı “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler 
ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik 
Fırsatları” olan proje 24 ay sürecek. Hedef illeri Ankara, 
İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin 
ve Hatay olarak belirlenen Proje süresince mesleki eğitimler, 
girişimcilik ve farkındalık eğitimleri verilecek, teşviklerle 
girişimcilik desteklenecek.

Başta gençler ve kadınlar olmak üzere, geçici koruma 
sağlanan Suriyeliler ve Türk vatandaşları, projenin ana hedef 
kitlesini oluşturuyor. Ayrıca merkez ve yerel düzeyde kamu 
kurumları, belediyeler, işçi ve işveren kuruluşları da hedef 
kitle arasında yer alıyor. Proje boyunca yaklaşık 13 bin geçici 
koruma sağlanan Suriyeli, 5 bin Türk vatandaşı, 350 ilgili 
devlet kurumu personeli, sosyal ortaklar olan işçi ve işveren 
kuruluşlarından 500 temsilci ve 500 işletmeye ulaşılması 
amaçlanıyor

Hayata Fırsat Projesinin 
Açılışı Yapıldı

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan: “İnsan onuruna yakışan 
şartlarda çalışmak her insanın hakkıdır”
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger: “İnsani 
destekten sosyo-ekonomik desteğe geçiyoruz”
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Alman Kalkınma 
Bankasi (KfW) arasında, mültecilerin ve göçten etkilenen 
ev sahibi toplum üyelerinin işveren teşvik programları 
yoluyla kayıtlı istihdama geçişlerini desteklemek amacıyla 
yürütülecek olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev 
Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi” 
projesi için işbirliği anlaşması imzalandı. Proje ile hedef 
grupların işveren teşvik programları yoluyla kayıtlı istihdama 
geçişlerini desteklenmesinin yanı sıra, geçici koruma altındaki 
Suriyelilerin işbaşı eğitim programlarından faydalanması ve 
on ilde kurulacak tek durak ofisler aracılığıyla kamu istihdam 
hizmetlerine erişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. 

Aralık ayında imzalanan işbirliği anlaşması Aralık 2018-Haziran 
2023 dönemini kapsayan iki fazdan oluşacak. Bu anlaşma ile 
KfW, ILO tarafından yürütülecek projeye 28 milyon Euro destek 
sağlayacak.

ILO Türkiye Ofisi’nin “Mülteci Destek Programı” kapsamında 
yürütülecek olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev 
Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi” 
projesi Ankara, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, 
İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya illerinde mültecilerin ve göçten 
etkilenen ev sahibi toplum üyelerinin işveren teşvik programları 
yoluyla kayıtlı istihdama geçişlerini desteklemek amacıyla 
birçok kurumun desteği ile yürütülecek.

ILO ve KfW Arasında İşbirliği 
Anlaşması  
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İsveç Uluslararası 
Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) arasında Türkiye’de kadın 
istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen “Kadınlar İçin 
Daha Çok ve Daha İyi İşler-İkinci Faz” programı için işbirliği 
anlaşması imzalandı. ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan 
ve İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim 
Müdürü Malin Stawe tarafından imzalanan işbirliği anlaşması 
Ocak 2019-Aralık 2022 dönemini kapsamaktadır. Bu anlaşma 
ile SIDA, ILO tarafından bu alanda yürütülecek projelere 
30.000.000 İsveç Kronu destek sağlanacaktır. 

ILO Türkiye Ofisi’nin “Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Portföyü” kapsamında SIDA’nın bu desteği ile 
yürütülecek olan “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” 
ikinci faz Programı Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve 
Konya illerinde kadınların istihdam olanaklarına erişiminin 
desteklenmesi ve kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi 

için birçok kurumla işbirliği içinde projeler yürütecek. 

SIDA ve ILO daha önce 2013-2018 döneminde kadınların 
insana yakışır iş olanaklarının artırılması için Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) ortaklığında “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” 
Projesinin ilk fazını başarıyla yürütmüştür. Bu yeni dönemde, 
çalışma yaşamına katılmak isteyen kadınların desteklenmesi 
için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yürütülen işbirliği güçlenerek 
devam edecektir. 

ILO Türkiye Ofisi, Kadınlar için Daha Çok ve İşler Programı 
kapsamında, tekstil, ticaret ve ofis, gıda, genel hizmetler 
ile metal sektörlerinde kadınların çalışma koşullarının 
geliştirilmesine yönelik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü, işçi 
ve işveren örgütleri, kadın örgütleri ve özel sektör ile de ortak 
çalışmalar yürütecektir. 

ILO ve SIDA Türkiye’de 
Kadın İstihdamını 
Geliştirmek için İşbirliği 
Anlaşması İmzaladı
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Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
yürütülen “Hayata Fırsat Projesi” kapsamında “KOBİ 
Güçlendirme ve Destek Programı” başlatılıyor. 

Proje kapsamında Türk vatandaşı ve geçici koruma sağlanan 
Suriyeli girişimcilere “Haydi Büyütelim Bu İşi” çağrısında 
bulunuluyor. Program KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine ve 
dünyaya açılmalarına destek vermeyi hedefliyor. Başvurular 
20 Ocak 2019 tarihine kadar www.haydibuyutelimbuisi  
adresinden yapılabiliyor. Firmaların başvuru formunun yanı 
sıra, ürün, hizmet ve hikâyelerini anlatan bir niyet mektubu 
yazmaları gerekiyor. Başvuran işletmeler içinden seçilecek 
50 firmaya bir yıl boyunca teknik destek, hibe ve mentörlük 
desteği verilecek, firmalar yurtdışına açılma fırsatı bulacak. 

Kimler başvurabilir?

Başvuracak işletmelerin Türk vatandaşı veya geçici koruma 
sağlanan Suriyeliler tarafından kurulmuş olması ya da 
geçici koruma sağlanan Suriyeli ve Türk vatandaşı ortaklı 
bir işletme olması gerekiyor. İşletmenin en az bir yıl önce 
kurulmuş olması ve hali hazırda ürettiği bir ürün ya da 
verdiği bir hizmetin bulunması şartı aranıyor. Programa her 
sektörden başvuru yapılabilirken işletmede en az 5 kişinin 
çalışıyor olması gerekiyor. 

Seçilecek işletmeler hangi hizmetleri alacak?

Seçilecek işletmeler Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 
tarafından yetkilendirilmiş 20 yerel danışmandan 1 yıl 
boyunca mentörlük desteği alacak. İşletmeler özelinde 
yapılacak değerlendirmeler sayesinde firmanın ihtiyaçları 
tespit edilecek. İşletmelere özel ticari iş planları 
hazırlanacak, uygulanması için teknik destek ve mikro-
hibe verilecek. ITC’nin desteğiyle yurtdışı pazarlarına 
açılma fırsatları sağlanacak. Firmalar, program sonunda 
geliştirdikleri iş planlarını melek yatırımcılara sunma imkanı 
bulabilecek. 

Başvuru için gereken belgeler 
1. Başvuru Formu
2. Niyet Mektubu 
3. İşletme Kuruluş Belgeleri
4. Patent/Faydalı Model Belgesi 
5. Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınması Gereken Belgeler
6. Vergi Borcu Yoktur Yazısı

Tam adı “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve 
Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları 
Projesi” olan Hayata Fırsat Projesi Türkiye’de geçici koruma 
altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarını ekonomik ve 
sosyal olarak güçlendirmeyi ve işgücü piyasası ve yönetişim 
mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, 
proje boyunca mesleki eğitimler, girişimcilik ve farkındalık 
eğitimleri verilecek, teşviklerle girişimcilik desteklenecek.

Hayata Fırsat Projesinden 
KOBİ’lere “Haydi Büyütelim 
Bu İşi” Çağrısı
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Think.COOP gectiğimiz yıl içinde Genç İşi Kooperatifinin 
ortakları tarafından Türkçeleştirilmiş ve Seferihisar 
belediyesiyle işbirliği içinde gençlere sosyal kooperatifçiliğe 
giriş egitimi başlığında uygulanmıştı. Afyonkarahisar’daki 
eğitime 25 öğrenci katıldı. Modül içerisinde yer alan yatay-
dikey ilişkiler, birlikte daha güçlü, engeller, avantajlar, 
bireysel ve grup çözümleri içeren vaka çalışması, işletme 
modelleri, kooperatif ilkeleri ve kooperatif türleri 
konularında uygulama yapıldı. Programla ilişki kurulması 
açısından son olarak katılımcılar dört gruba ayrıldı ve sosyal 
kooperatif modeli geliştirilmesi için çalışma yapıldı. 

Katılımcılar, yaygın eğitim yöntemleri kullanılarak uygulanan 
modül sayesinde kooperatif işletmeler konusunda ayrıntılı 
bilgi elde ettiler. Kooperatiflerde yatay ilişkiler geliştirilerek 
oluşturulan işletme yapısının demokratik yönetim ve eşit 
paylaşım ilkeleriyle birleştiği katılımcılar tarafından net 
olarak anlaşıldı. Eğitim sonunda katılımcılar kooperatifçilik 
konusunda yeni bir bakış açısı kazandıklarını belirttiler. 
Kooperatif örgütlenmelerin toplumsal sorunların çözümü için 
bir sosyal girişimcilik modeli olduğu konusunda farkındalık 
sağlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik 
Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Sosyal Kooperatif 
Eğitim ve Tanıtım Treni, kooperatifçiliğe yeni bir soluk 
getirmek ve dezavantajlı bireylere yönelik olarak kooperatif 
işletmelerin ülke genelinde yaygınlaşması amacıyla 1-14 
Ekim 2018 tarihlerinde 11 farklı ilde yapılan etkinliklerle 
gerçekleştirildi. Seçili okullarda çocuklara kodlama atölyesi 
yapılarak birlikte iş yapma kültürünün önemi vurgulandı. 
Eskişehir ve İzmir’de gençlerle birlikte sosyal kooperatifçilik 
alanında hachaktonlar düzenlendi. Bilgilendirme Toplantıları 
ve üniversitelerde İlham Verenler Söyleşileri düzenlendi. Bu 
etkinliklere ek olarak İtalya’dan gelen konukların katkılarıyla 
uluslararası bir deneyim paylaşımı paneli düzenlendi. Eğitim 
ve Tanıtım Treni sayesinde etkinliklerin düzenlendiği her 
ilde farkındalık yaratılması yönünde yol katedildi, sosyal 
kooperatif girişimlerin çoğalması için somut adımlar atıldı. 
Bu çalışmaların daha geniş kitlelere yayılması için “Sosyal 
Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni”nin ikinci aşamasının 
Nisan 2019’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de 
gerçekleşmesi planlanıyor. Tüm bu uygulamaların yanı sıra 
üniversitelerde eğitimler düzenlenmesi, katılımcı sosyal 
kooperatiflerle değerlendirme toplantıları yapılması da 
düşünülüyor.

Koop.Düşün
Afyonkarahisar
Uygulaması
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ILO’nun geliştirdiği Koop.
Düşün (Think.COOP) eğitim modülü, Sosyal Kooperatif Eğitim 
ve Tanıtım Treni etkinlikleri kapsamında Genç İşi Kooperatifi 
ortakları kolaylaştırıcılığıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi 
İşletme Kulübü öğrencileriyle uygulandı

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_616148/lang--en/index.htm
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https://gencisi.org/gencler-icin-sosyal-kooperatifcilige-giris-egitimi/
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Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında hazırlanan en son rapor olan ‘Sosyal 
Diyaloğun Ekonomik Kalkınma ve Büyümeye Katkısı’ 
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı. Baskı versiyonları 

paydaş kurum ve konfederasyonlara gönderilecek olan 
raporun elektronik kopyasına Sosyal Diyaloğun Ekonomik 
Kalkınma ve Büyümeye Katkısı 2018 bağlantısından 
ulaşılabilir.

Sosyal Diyalog 
Projesi’nden Yeni Bir 
Rapor

‘Sosyal Diyaloğun Ekonomik Kalkınma ve Büyümeye Katkısı’ 
konulu rapor yayımlandı

Bizden Haberler

Yürütülen yeni projeler için Gizem KARSLI 
VAROL, Ali Emre YILMAZTÜRK, Işıl 
BALTACIOĞLU ve Bilge ÇOBAN ekibimize yeni 
katılan isimler oldu. ILO Türkiye Ofisi’ne ve 
ofisin yürüttüğü projelere değerli katkılar 
yapan Can İZBUL yeni görevi için aramızdan 
ayrıldı. Arkadaşlarımızın hepsine başarılar 
diliyoruz.
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