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	 Avrupa	Birliği	tarafından	finanse	edilen,	Uluslararası	Çalışma	Örgütü	 ILO	ve	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	Hizmetler	Bakanlığı	
Uluslararası	İşgücü	Genel	Müdürlüğü	tarafından	yürütülen	“Hayata Fırsat”	projesinin	bazı	faaliyetleri	Uluslararası	Göç	Örgütü	IOM	
ile	birlikte	yapılmaktadır.
 “Hayata Fırsat Projesi”	ekibi	olarak	“Daha	İyi	Hayatlar	İçin	Daha	Çok	Fırsat”	sloganıyla	yola	çıktık,	geçici	koruma	sağlanan	
Suriyeliler	ve	Türk	vatandaşlarını	sosyal	ve	ekonomik	olarak	güçlendirmek	ve	insana	yakışır	iş	fırsatlarını	artırmak	için	çalışıyoruz.
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	 ILO	ve	AÇSHB	ortak	projesi	kapsamında	mes-
lek	eğitimini	başarıyla	tamamlayan	kursiyerler	sertifi-
kalarını	aldı

•ILO	ve	AÇSHB	ortak	projesi	kapsamında	meslek	eği-
timini	başarıyla	tamamlayan	kursiyerler	sertifikalarını	
aldı
•Otelciler	Odası	Başkanı	Yaşar:	“Proje	otelcilik	sektö-
ründeki	ara	eleman	ihtiyacını	karşılamaya	büyük	katkı	
sunacak,	mezunlarımızı	 kademeli	 olarak	 işe	 yerleşti-
receğiz”
•Suriyeli	Ayşe	Afeş:	“Aldığım	sertifika	sayesinde	eği-
tim	gördüğümüz	otelde	aşçı	yardımcısı	olarak	işe	baş-
lıyorum,	çok	mutluyum”

 İSTANBUL - 23 Eylül 2018 -	Uluslararası	Ça-
lışma	Örgütü	(ILO)	ve	Aile,	Çalışma	ve	Soysal	Hizmetler	
Bakanlığı	(AÇSHB)	Uluslararası	İşgücü	Genel	Müdürlü-
ğü	(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	kur-
siyerlerden	oluşan	90	kişilik	grup	 toplam	beş	alanda	
eğitim	aldı.	Eğitimi	başarıyla	 tamamlayan	81	öğrenci	
Danışma	Görevlisi,	Rezervasyon	Elemanı,	Kat	Hizmet-
leri	Elemanı,	Oda	Temizleyicisi	ve	Aşçı	Yardımcısı	oldu	
ve	Milli	Eğitim	Bakanlığı	onaylı	sertifikalarını	aldı.

	 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	yapı-
yoruz.	 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	 sağlayaca-
ğını	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	ele-
man	ihtiyacını	biraz	da	olsa	karşılamaktır.	Mezunların	
hepsini	kademeli	olarak	işe	yerleştireceğiz”	diyerek	iş	
müjdesi	verdi.

Hayata Fırsat Projesinde
İlk Mezuniyet Heyecanı

-Otelciler Odası Başkanı Yaşar’dan iş müjde-
si: “Proje otelcilik sektöründeki ara eleman 
ihtiyacını karşılamaya büyük katkı sunacak, 
mezunlarımızı kademeli olarak işe yerleştire-
ceğiz”
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	 Törene	İstanbul	İl	Kültür	ve	Turizm	Müdür	Yar-
dımcısı	 Yusuf	 Batur,	 İstanbul	 Esnaf	 ve	 Sanatkârlar	
Odaları	Birliği	 (İSTESOB)	Başkanı	Faik	Yılmaz,	 çeşitli	
oda	başkanları,	sektör	temsilcileri,	UİGM	ve	ILO	tem-
silcileri	ile	kursiyerler	ve	yakınları	katıldı.	

	 Avrupa	Birliği	 tarafından	 finanse	edilen	Haya-
ta	 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	doğrul-
tuda,	proje	süresince	mesleki	eğitimler,	girişimcilik	ve	
farkındalık	eğitimleri	verilecek,	teşviklerle	girişimcilik	
desteklenecek.

Bir	öğretmen	olarak	bu	proje	beni	duygusal	olarak	da	
doyuma	ulaştırdı.	Sadece	eğitim	olarak	bakmadık,	öğ-
rencilerimizin	sorunlarıyla	birebir	 ilgilendik,	elimizden	
geldiğince	 çözümler	 bulmaya	 çalıştık.	 Hepsinin	 ayrı	
hikâyeleri	var,	maddi	manevi	sorunlar	var.	Ama	biz	bu-
rada	yeni	bir	umutla	hayata	tutunmalarını	sağlamaya	
çalıştık.	Katkı	veren	herkese	teşekkür	ediyoruz.”	diye	
konuştu.	

	 Mezun	öğrencilerden	Suriyeli	Ayşe	Afeş	ise	“Al-
dığım	 sertifika	 sayesinde	 eğitim	 gördüğümüz	 otelde	
aşçı	yardımcısı	olarak	işe	başlıyorum,	çok	mutluyum”	
diye	 konuştu.	 Ülkesindeki	 savaştan	 kaçarak	 çocuk-
larıyla	Türkiye’ye	 sığınan	Afeş,	 iş	 sahibi	 olunca	daha	
güçlü	ve	umutlu	olacağını	belirterek	yetkililere	teşek-
kür	etti.	

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

	 Eğitim	koordinatörü	Yıldırım	Gürbüz,	90	kursi-
yerin	%90’ının	başarıyla	mezun	ettiklerini	ve	mezunla-
rın	6	tanesine	istihdam	sağlandığını	ifade	etti.	İstanbul	
Otelciler	 Odasına	 bağlı	 otellerle	 irtibat	 içinde	 olduk-
larını	belirten	Gürbüz,	“Onlara	projemizin	bittiğini	ha-
ber	verdik,	sertifikalı	kalifiye	elemanlarımız	olduğunu	
bildirdik.	Bundan	sonra	iş	ve	kalifiye	elemanı	bir	araya	
getirmek	kalıyor.	Oda	sayesinde	bunu	da	yapacağız.	

-Proje sayesinde sektöre sertifikalı kalifiye 
eleman sağlanıyor.
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ILO ve AÇSHB İşbirliğinde 
SGK Denetmenleri Eğitim 

Serisi Başladı

	 SGK	 denetmenlerine	 yönelik	 Türkiye’de	 Geçici	
Koruma	 Kapsamındaki	 Suriyelilerin	 Kayıtlı	 Çalıştırıl-
ması	Eğitimi	serisi	Ankara’da	başladı.

 ANKARA – 15 Ağustos 2018	-	Uluslararası	Ça-
lışma	Örgütü	(ILO)	ve	Aile,	Çalışma	ve	Soysal	Hizmet-
ler	Bakanlığı	 (AÇSHB)	Uluslararası	 İşgücü	Genel	Mü-
dürlüğü	 (UİGM)	 işbirliğinde	 yürütülen	mülteci	 destek	
programı	kapsamındaki	sosyal	güvenlik	denetmenleri	
eğitim	serisi	başladı.	

	 Ankara’da	 görev	 yapan	 SGK	 denetmenlerine	
yönelik	 eğitimi	Pamukkale	Üniversitesi	Öğretim	Üye-
si	Prof.	Dr.	Oğuz	Karadeniz	verdi.	Karadeniz	sözlerine,	
“Türkiye	bütün	dünyaya	örnek	teşkil	edecek	bir	ev	sa-
hipliği	yapıyor.	Kayıtlı	işçiliğin	yerleştirilmesi	konusun-
da	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	İş-
gücü	Piyasasındaki	Konumu	 (demografik	 değişkenler,	
bölgeler,	sektörler,	meslekler,	çalışma	süreleri)	konu-
larında	eğitim	verdi.	

	 Program	kapsamında	Adalet	Bakanlığı	Ankara	
Eğitim	 Dairesi	 Başkanı	 Mehmet	 Cihangir,	 İçişleri	 Ba-
kanlığı	Göç	 İdaresi	Genel	Müdürlüğünden	Uzman	Şe-
nol	Uzun	 ve	UİGM’den	Uzman	Necla	Uz	 kurumlarının	
görev	ve	yetkileri	konusunda	katılımcıları	bilgilendirdi.	
Cihangir,	 yabancı	 kavramı,	 göçler,	 nedenleri	 ve	 türle-
ri,	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	denet-
menlerinin	 farkındalıklarını	artırmak	amacıyla	düzen-
leniyor.	

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

	 Teorik	 bilgilerin	 yanısıra	 katılımcılara	 yabancı	
uyruklu	işçilerle	ilgili	örnek	olaylar	veriliyor	ve	kanun-
lar	ve	yönetmelikler	çerçevesinde	örnek	olayları	çöz-
meleri	isteniyor.	
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ILO ve İHKİB’den İşbirliği 
Protokolü 

	 İşbirliği	 protokolü	 ile	 hazır	 giyim	 sektöründe	
Suriyeliler	ve	yerel	halk	için	insana	yakışır	iş	fırsatları	
geliştirilmesi	ve	ekonomik	büyümeye	imkan	veren	or-
tamların	desteklenmesi	hedefleniyor

 İSTANBUL - 07 Mayıs 2018	 -	 Uluslararası	
Çalışma	Örgütü	(ILO)	ve	İstanbul	Hazır	Giyim	ve	Kon-
feksiyon	İhracatçıları	Birliği	 (İHKİB)	 işbirliği	protokolü	
imzaladı.

	 ILO	 Türkiye	 Direktörü	Numan	Özcan	 ve	 İHKİB	
Başkanı	Mustafa	Gültepe	tarafından	imzalanan	proto-
kol	ile	hazır	giyim	sektöründe	Suriyeliler	ve	yerel	halk	
için	insana	yakışır	iş	ve	istihdam	fırsatlarını	geliştiril-
mesi	 ve	ekonomik	büyümeye	 imkan	veren	ortamların	
desteklenmesi	 amaçlanıyor.	 Protokol	 kapsamındaki	
çalışmalar	İstanbul	ve	Bursa’da	yürütülecek.	

 -Özcan:	 “ILO	Mülteci	Destek	Programı	 çerçe-
vesinde	mültecilerin	gelir	kaynaklarına	ve	iş	piyasası-
na	 sağlıklı	 bir	 şekilde,	 kayıtlı	 ve	 düzgün	 işlerle	 eriş-
melerine	katkıda	bulunmaya	çalışıyoruz.	Bu	kapsamda	
özellikle	Suriyelilerin	ve	ev	sahibi	toplulukların	yoğun	
olarak	çalıştığı	veya	çalışma	potansiyeli	olan	hazır	gi-
yim	sektörüne	yönelik	İHKİB	ile	yapılacak	çalışmaların	
çok	önemli	olduğunu	düşünüyoruz”

	 Törende	 konuşan	 Numan	 Özcan,	 protokolün	
özellikle	Suriyelilerin	ve	yerel	halkın	istihdam	edildiği	
veya	edilebileceği	 sektörlerin	başında	gelen	hazır	gi-
yim	sektöründe	insana	yakışır	iş	ve	istihdam	fırsatları-
nın	geliştirilmesi	ve	ekonomik	büyümeye	imkan	veren	
ortamların	desteklenmesine	katkı	sunacağını	belirtti.	

	 ILO	 Türkiye	 Ofisinin	 2015	 yılından	 beri,	 ge-
rek	 bölge	 gerekse	 ülke	 açısından	 en	 önemli	 gündem	
maddelerinden	 biri	 haline	 gelen	Suriyeli	mülteci	 krizi	
ile	ilgili	olarak	faaliyetlerine	başladığını	ve	bu	alanda-
ki	çalışmalarını	kapsayıcı	ve	stratejik	bir	şekilde	“ILO	
Mülteci	Destek	Programı”	çerçevesinde	hayata	geçirdi-
ğini	hatırlatan	Özcan,	“Mültecilerin	gelir	kaynaklarına	
ve	iş	piyasasına	sağlıklı	bir	şekilde,	kayıtlı	ve	düzgün	
işlerle	erişmelerine	katkıda	bulunmaya	çalışıyoruz.	Bu	
kapsamda	özellikle	Suriyelilerin	ve	ev	sahibi	topluluk-
ların	 yoğun	 olarak	 çalıştığı	 veya	 çalışma	 potansiyeli	
olan	 hazır	 giyim	 sektörüne	 yönelik	 İHKİB	 ile	 yapıla-
cak	 çalışmaların	 çok	 önemli	 olduğunu	 düşünüyoruz.	
Sektörün	7000’den	 fazla	üyesi	 ile	en	önemli	sektörel	
kuruluşlarından	 biri	 olan,	 Türk	 hazır	 giyim	 sektörünü	
ağırlıklı	olarak	temsil	eden	İHKİB	yaptığı	çalışmalar	ile	
sektöre	ve	Türk	ekonomisine	önemli	katkılar	sunmak-
tadır.”	diye	konuştu.	

		 Eylül	 ayında	 gerçekleştirilen	 eğitimler	 sonra-
sında	Ankara,	İstanbul,	Bursa,	Konya,	Gaziantep,	Kilis,	
Şanlıurfa,	Adana,	Hatay,	Mersin	 illerinden	 toplam	30	
SGK	denetmeni	eğitim	almış	oldu.	

	 Eğitim	serisi	Eylül	ve	Ekim	ayları	içerisinde	An-
kara,	İstanbul,	İzmir,	Muğla	ve	Antalya’da	görev	yapan	
SGK	denetmenlerine	yönelik	olarak	devam	edecek.	Sü-
recin	sonunda	toplam	90	denetmen	eğitim	almış	ola-
cak.	

01   2019



www.ilo.org/ankara • ankara@ilo.org • twitter.com/iloankara6

 -İHKİB Başkanı Gültepe: “4 milyon Suriyeli-
nin sorunlarına duyarsız kalamadık”

	 İHKİB	 Başkanı	 Mustafa	 Gültepe,	 Türkiye’nin	
dünyanın	yedinci,	AB’nin	üçüncü	büyük	tedarikçisi	ol-
duğunu	hatırlatarak	yıllık	17	milyar	dolarlık	hazır	giyim	
ihracatının	yüzde	75’ini	İHKİB’in	gerçekleştirdiğini	be-
lirtti.	Gültepe,	sözlerini	şöyle	sürdürdü:	

	 “Tüm	 alanlarda	 olduğu	 gibi	 kurumsal	 sosyal	
sorumluluk	 projelerinde	 de	 sektöre	 yol	 gösteriyoruz.	
Bilindiği	 üzere	 ülkemizde	 4	 milyon	 Suriyeli	 misafiri-
miz	var.	 İHKİB	bu	 insanların	sorunlarına	hiçbir	zaman	
duyarsız	 kalmadı.	 Emek	 yoğun	 sektörümüze	 Suriyeli	
misafirlerimizi	entegre	etmeye	çalıştık.	Çalışma	haya-
tında	yer	alabilmeleri	için	çeşitli	programlar	uyguladık.	
Şimdi	de	ILO’nun	ülkemizde	kayıtlı	Suriyeli	istihdamı-
nı	artırmayı	öngören	programı	için	bir	aradayız.	 İHKİB	
ve	 ILO’nun	birlikte	gerçekleştireceği	program	Suriyeli	
mültecilerin	 yoğun	 olduğu	 illerde	 yürütülecek.	 İş	 bir-
liği	programımızda	önceliğimiz	Suriyeli	 istihdam	eden	
ve	etmeyi	planlayan	firmalarımız	olacak.	Bu	firmaların	
üretim,	sosyal	uygunluk	ve	insan	kaynakları	yönetimi	
gibi	operasyonlarını	sahada	koordine	edeceğiz.	Suriyeli	
misafirlerimizin	yanı	sıra	Türk	çalışanları	da	sektörü-
müzde	işgücüne	kazandırıp	gücümüze	güç	katacağız.”

 -Sadettin Akyıl: “Protokolün örnek olmasını 
diliyorum” 

	 Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	Ulusla-
rarası	İşgücü	Genel	Müdürü	Sadettin	Akyıl	ise	İHKİB	ve	
ILO	arasındaki	iş	birliğini	çok	önemsediklerini	vurgula-
dı.	Akyıl,	protokolün	daha	sonra	yapılacak	iş	birlikleri-
ne	örnek	olacağına	inandığını	söyledi.

	 İstanbul’da	 İHKİB	 Genel	 Merkezinde	 düzenle-
nen	törende	ILO	Türkiye	ekibinin	yanı	sıra,	Çalışma	ve	
Sosyal	 Güvenlik	 Bakanlığı	 Uluslararası	 İşgücü	 Genel	
Müdürü	Sadettin	Akyıl	ve	İHKİB	Yönetim	Kurulu	üyeleri	
hazır	bulundu.	Törene	protokole	destek	veren	Inditex,	
H&M,	TTSİS	ve	ETI	firmalarından	da	üst	düzey	katılım	
sağlandı.

	 Protokol	kapsamında;	 İHKİB	üyesi	 işletmelere	
“İstihdama	Yönelik	Devlet	Destek	ve	Teşvikleri”	konu-
lu	seminerler	düzenlenecek,	İHKİB	üyeleri	arasından

seçilecek	firmalara	 ihtiyaç	duydukları	alanlarda	firma	
yerleşkelerinde	 danışmanlık	 hizmeti	 verilecek	 ve	 ILO	
tarafından	KOBİ’lerde	verimliliği	ve	çalışma	koşullarını	
iyileştirme	amacı	 ile	uygulanan	SCORE	Programı	eği-
tim	ve	danışmanlık	hizmetleri	İHKİB	üyesi	20	civarında	
işletmede	uygulanacak.

	 Protokol	iki	yıl	boyunca	geçerli	olacak.

KOBİLERE YÖNELİK
VERİMLİLİK EĞİTİMLERİ

SCORE eğitimlerinin ikincisi 3-14 Eylül 2018 
tarihlerinde Adana’da, üçüncüsü ise 17-26 
Eylül 2018’de Mersin’de yapıldı. 

Projemiz	kapsamında	ILO’nun	KOBİ’lere	yö-
nelik	eğitim	ve	danışmanlık	programı	SCORE	
eğitimlerinin	 ilkine	 26-27	 Haziran	 2018’de	
Adana’da	başladık.	“İşyerinde	İşbirliği	ve	Ve-
rimliliği	 Artırmak”	 temalı	 eğitimimize	 INDI-
TEX	tedarikçisi	4	 firmanın	sahipleri	 ile	Türk	
ve	Suriyeli	çalışanları	katıldı.	
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Teorik eğitimin ardından eğitmen adayları 
uygulama   için işletme ziyaretleri de yaptı.  

Eğitimin sonunda hazırlanan çizimler ve not 
kâğıtları eğitimden duyulan memnuniyetin 
göstergesi :)
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 “Temel Yaşam Becerileri 
Odaklı Kamu İstihdam

Hizmetlerine Erişim” Eğitimi

	 Projemiz	kapsamındaki	faaliyetlerin	bir	kısmını	
IOM	ile	birlikte	yürütüyoruz.	Bu	kapsamda	IOM	ilk	eği-
tici	eğitimini	Ankara’da	yaptı.	“Temel	Yaşam	Becerile-
ri	Odaklı	Kamu	İstihdam	Hizmetlerine	Erişim”	başlıklı	
beş	gün	süren	eğitimde	katılımcılar	her	gün	başka	bir	
konuda	becerilerini	geliştirdi.	

01   2019

Faaliyetlerimizi
sosyal medya 

hesaplarımızdan takip 
edebilirsiniz.


