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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisinin yürüttüğü 
projelerden biri olan “Hayata Fırsat” Projesi ile, Geçici Koruma 
Sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların ekonomik ve sosyal 
olarak güçlendirilmesi hedefl eniyor. Hayata Fırsat Projesinin 
en önemli amaçlarından biri de, mülteci destek programı 
kapsamında çalışma hayatında faaliyet gösteren kurumların 
ve bu alandaki kalkınma stratejilerinin desteklenmesi. Bu 
amaç doğrultusunda ilgili ulusal ve yerel paydaşların biraraya 
getirilmesi ve aralarındaki koordinasyonun güçlendirilmesi 
hedefl eniyor.

ILO, Türkiye’deki Paydaş Kurumlara Tecrübe 
Paylaşımı Eğitimi düzenledi
ILO’nun göç yönetimi, yabancıların işgücü piyasasına erişimi ve 
politika uyumu konularındaki tecrübelerini aktarmak üzere paydaş 
kurum çalışanlarına yönelik bir eğitim düzenledi. ILO Uluslararası 
Eğitim Merkezi (ITC) eğitmenleri tarafından verilen 4 günlük 
eğitim Nisan 2019’da Ankara’da düzenlendi. ILO’nun uluslararası 
tecrübesini Türkiye’de çalıştığı paydaş kurumlarlara aktarmak 
üzere iki yıldır düzenlenen eğitim ILO Uluslararası Eğitim Merkezi 
(ITC) ve ILO uzmanları tarafından verildi. 

ILO’nun mülteciler ve zorla yerinden edilmiş diğer kişilerin işgücü 
piyasasına erişimine ilişkin yol gösterici ilkeleri, kayıtlı çalışmanın 
önemi, ILO çalışma standartları, insan hakları belgeleri ve mevcut 
iyi uygulamaların anlatıldığı eğitim ile, politika belirleyiciler ve 
uygulayıcıların bu alanlardaki kapasitelerinin güçlendirilmesi 
hedefl endi.

“Yerelde Göç Yönetimi, Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların 
İşgücü Piyasasına Erişimi ve Politika Uyumu” başlığını taşıyan 
eğitim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası 
İşgücü Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Test iş Başkanlığı, İŞKUR ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu görevlileri,İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü çalışanları, işçi ve işveren temsilcileri, belediye 
çalışanları ile esnaf ve sanatkar odaları mensuplarının katılımıyla 
gerçekleşti.

Proje kapsamında ILO ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Geçici Koruma 
Sağlanan Suriyelilerin istihdamı konusunda bir koordinasyon 
çalıştayı düzenledi. Kasım 2019’da Antalya’da düzenlenen 
çalıştayda, Suriyelilerin istihdam edilmesi konusundaki yasal 
düzenlemeler yerel paydaşlara tanıtıldı ve yerelde karşılaşılan 
sorunlar tartışıldı. 

Çalıştay, merkezi ve yerel düzeyde, istihdam ve mesleki eğitim 
politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında etkin 
kurumların bir araya getirilmesi, tecrübelerin paylaşılması ve 
yasal mevzuat ile yerel uygulamalar arasındaki eşgüdümün 
geliştirilmesi amacıyla düzenlendi. Çalıştaya Adana, Bursa, Hatay 
ve Konya’dan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları üyeleri ve Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilgili merkez birimlerinden 
yetkililer katıldı.
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Projemizin en önemli amaçlarından biri de çalışma 
hayatı alanında faaliyet gösteren kurumların ve bu 
alandaki kalkınma stratejilerinin desteklenmesi. 
Bu kapsamda 2018 ve 2019 yıllarında 25 etkinlik 
düzenlendi ve toplam 800 yetkiliye ulaşıldı.
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ILO - SGK -UİGM işbirliğiyle Kayıtlı İstihdama Geçiş 
Programı başlatıldı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü 
Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Suriyeli ve Türk işçilerin daha iyi 
koşullarda çalışması, işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması 
ve kayıtlı istihdamın artrılması amacıyla Kayıtlı İstihdama Geçiş 
Programı (KİGEP) uygulaması başlatıldı. Bursa, Hatay, Adana ve 
Konya’da düzenlenen tanıtım toplantılarında program ile ilgili bilgi 
veren ILO Ulusal Yönetişim ve Uyum Uzmanı Ali Emre Yılmaztürk, 
KİGEP ile geçici koruma sağlanan Suriyeli ve Türk işçilerin daha iyi 
koşullarda çalışmasının amaçlandığını belirtti. Uygulama ile Türk 
ve Suriyelilerin iş gücü piyasasına girişinin kolaylaştırılması ve 
kayıtlı istihdamın artırılmasını hedefl ediklerini anlatan Yılmaztürk 
“Program kapsamında işverenler; Adana, Bursa, Hatay, Konya ve 
İstanbul’da istihdam edecekleri Suriyeli ve Türk işçiler için ayda 
950 TL sigorta desteği alabilecek. Suriyeli işçilerin çalışma izni 
masrafl arı da karşılanacak. Programdan hem yeni işe alınacak 
Suriyeli işçiler hem de halihazırda çalışmakta olan veya yeni işe 
alınacak Türk işçiler faydalanabilecek. İşveren ilave istihdam 
edeceği Suriyeli işçi ve çalıştırdığı Türk işçi için destek ödemesi 
alabilecek. Bu illerde toplam 1100 Suriyeli ve 1100 Türk vatandaş 
için 6 aya kadar sigorta primlerini destekleyeceğiz.” dedi. Programa 
kayıt ve çalışma izin başvuru süreçleri, belirtilen  illerdeki SGK 
ofislerinde görevlendirilen Arapça konuşan asistanların desteğiyle 
gerçekleştirildi.

Benzer bir eğitim de AÇSHB Rehberlik ve Test iş Başkanlığı 
çalışanlarına yönelik olarak düzenlendi. Ankara, Adana, Gaziantep 
ve Şanlıurfa’da düzenlenen “İş Test iş Alanında Uluslararası 
Uygulamalar ve Yargı Süreçleri” başlıklı eğitim serisi ile, iş 
müfettişlerinin var olan kurumsal kapasitelerinin, uluslararası ve 
yargı süreçleri konularında da desteklenerek kamu, işveren ve 
çalışanlara rehberlik edecek şekilde güçlendirilmesi hedefl endi. 
Eğitimin sonunda toplamda 280 müfettiş eğitim almış oldu.

AÇSHB, İş Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik 
Denetmenlerine Yönelik Kapasite Geliştirme 
Eğitimleri

Sosyal Güvenlik Denetmenlerine yönelik eğitim serisi 2018 
yılının Ağustos ve Ekim ayları içerisinde Ankara, İstanbul, Adana 
ve Gaziantep illerinde düzenlendi. Toplam 280 denetmenin 
eğitim aldığı sürecin sonunda, sosyal güvenlik denetmenlerinin 
yabancıların çalışma izin ve prosedürleri, sosyal güvenlik hakları 
hakkında işveren ve çalışanlara bilgi aktaracak şekilde kurumsal 
kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefl endi. Ayrıca kayıt dışı 
istihdam edilen işçi ve onların işverenleriyle birebir karşılaşan 
sosyal güvenlik denetmenlerinin deneyimleri ve önerileri 
uygulamaya yön verebilecek şekilde raporlaştırıldı.

Eğitimlerde teorik sunumların yanısıra; yabancı uyruklu işçilerle 
ilgili örnek olaylar ve vaka analizleri gibi katılımcı yöntemler 
uygulandı.

Eğitim Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz 
Karadeniz koordinasyonunda ve uluslararası eğitmenlerin katılımıyla 
gerçekleşti. Program kapsamında göç, mülteci ve sığınmacılarla ilgili 
temel kavramların yanısıra Yabancıların Çalışması ile ilgili Mevzuat, 
Türkiye’de yabancıların sosyal güvenliği ve işgücü piyasasındaki 
durumları da anlatıldı. Eğitimde teorik bilgi aktarımının yanısıra 
yargısal süreçlerin örnek yargı kararları ile birlikte anlatılmasıyla 
vaka analizleri de yapıldı. 
   
İtalya’daki ILO Uluslararası Eğitim Merkezi’nde İş 
Test iş Eğitim Programı Düzenlendi

25 Kasım-6 Aralık 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Torino kentindeki 
ILO Uluslararası Eğitim Merkezi’nde İş Test iş Eğitim Programı 
düzenlendi. ILO’nun eğitim kurumu ITC tarafından düzenlenen 
eğitime 30 ülkeden 100 uzman, projemiz kapsamında Türkiye’den de 
beş İş Müfettişi katıldı. 
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