BASIN BÜLTENİ

Projemizin Bursa Açılış Konferansı Yapıldı

ANKARA, 18 Mart 2014 – Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç
finansmanı ile yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş
için Kadınların Güçlendirilmesi” projesinin Bursa Yerel Açılış Konferansı 18 Mart 2014
tarihinde Bursa’da yapıldı.
Moderatörlüğünü CNN Türk’ten gazeteci Şirin Payzın’ın yaptığı konferans, İŞKUR
hizmetlerinden yararlanmış ve halen çalışmakta olan Büşra Pınar Arslan; İŞKUR Çalışma ve
İş Kurumu Bursa İl Müdürü Kasım Tilki, ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu ve
Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcının yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.
İşsiz kadınlar kadar yeni mezun olmuş gençlerin ve kadınların da sorunlar yaşadığını ifade
eden Arslan, “Gıda mühendisi olmama karşın kasiyerlik yapmayı düşündüm. Yeni mezun
olmuş birisinin iş bulmasının zorlu bir süreç olduğunu mezun olunca anladım,” şeklinde
konuştu.
Kadınların istihdamına yönelik projelere hız vereceklerini belirten İŞKUR Çalışma ve İş
Kurumu Bursa İl Müdürü Kasım Tilki’nin ardından konuşan ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz
Efendioğlu ise Büşra Pınar Arslan’ın anlattıklarının eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğun
göstergesi olduğunu ifade etti.
Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ise kadınların kaynak ve fırsatlara eşit erişimlerinin
olmadığı sürece refah, barış ve esenlikten bahsedilemeyeceğini belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından sosyal tarafların ve ilgili paydaşların katılımıyla “Bursa’da
Kadın İstihdamı: Güçlükler ve Fırsatlar” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.
Türkiye genelinin yanısıra Bursa özelinde de kadın istihdamının ele alındığı panelde,
projenin, kadınları, aşina olmadıkları alanlara ve sektörlere girmelerini teşvik ettiği ve kadın
istihdamının sadece ekonomik değil toplumsal gelişim ve kalkınma meselesi olduğu ifade
edildi.

Sendikal örgütlenmeye gidilememesi ve yapılan anketlerin de işaret ettiği çalışan kadının
kreş sorununun kadın istihdamında belli başlı sorunlar olarak ifade edildiği panelde
katılımcılar ayrıca işveren açısından da beceri eksikliğinin yani istenen yeterlilikte işgücü
bulamama sorunun öne çıktığını ifade etti.
Panelde ayrıca kuşaklar arasında da istihdam konusundaki tercihlerin ve beklentilerin
farklılaştığı ifade edilerek yeni kuşağın daha talepkar olduğu ve girdikleri işlerde kısa süre
çalıştıktan sonra kendi işlerini kurmak istedikleri bir kuşak araştırmacısının araştırma sonucu
olarak bir bilgi olarak izleyenlere aktarıldı.

