BASIN BÜLTENİ

Projemizin İstanbul Yerel Açılış Konferansı Gerçekleştirildi

ANKARA, 19 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 İstanbul Yerel Açılış Konferansı 19 Mart 2014
tarihinde İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü gazeteci Şirin Payzın’ın yaptığı konferansta, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, İŞKUR hizmetlerinden yararlanmış çalışan bir kadın olan
Selda Sel, İŞKUR Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Muammer Coşkun ve ILO Türkiye
Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu açılış konuşması yaptı.
Kadının eğitim durumu ve iş hayatındaki yerine ilişkin Türkiye ve dünya genelinde istatistikî
veriler sunan Çepni kadın için eğitimin önemli olduğunu çünkü eğitimin gelir seviyesi,
yoksulluğun ve eşitsizliğin azalması ve demokratikleşme gibi konulara katkısı olduğunu
belirtti.
Konferansın üniversitede yapılmasıyla paralel olarak projenin ana hedef kitlesi olan işsiz
kadınların yanı sıra üniversiteden yeni mezun olmuş işsiz gençlerin ve genç kadınların da
sorunlarının ele alındığı konferansta, Çepni, üniversiteden yeni mezun olmuş genç kadınların
sorunlarının da hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.
İŞKUR hizmetlerinden yararlanmış olan ve halen çalışmakta olan Selda Sel ise iş hayatına
ilişkin kendi hikâyesini ve deneyimlerini aktararak, işverenlerin tecrübe istediğini ve yeni
mezun olduğunda bu konuda sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Aynı sorunu dile getiren İŞKUR Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Muammer Coşkun da
gençlerin yüzde yetmişinin mezun oldukları alanda çalışmadıklarını ifade ederek kurumun
çalışmaları hakkında bilgi verdi.
ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu ise İstanbul konferansı öncesi üç ilde yapılan
(Ankara, Konya ve Bursa) açılış toplantılarında İŞKUR hizmetlerinden faydalanan çalışan

kadınların kendi iş yaşamlarına ilişkin anlattıkları hikâyelerin aslında farklı eğitim düzeylerinin
farklı sorunları olduğuna işaret ettiğini ifade etti.
“Kadınların güçlenmesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmenin en sağlam yolu,
istihdam ve çalışma yaşamında eşitliği sağlamaktır,” şeklinde konuşan Efendioğlu ayrıca
şimdiye kadar yapılan konferansların, istihdamda kadın ve erkek eşitliğine ilişkin sorunlara
erkeklerin sahip çıkmadığı sürece çözülemeyeceğini ortaya koyduğunu belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından sosyal tarafların ve ilgili paydaşların katılımıyla “Türkiye’de
Kadın İstihdamı: Güçlükler ve Fırsatlar” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.
Ülkemizde kadınların iyi işlere; yani güvenceli, örgütlü ve yaşanabilir geliri olan işlere,
erişimlerinin zor olduğu ifade edilen panelde katılımcılar kadının kendi insan ve çalışma
hakları konusunda bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.
Kadınların dışarıda iş sahibi değilse toplumsal algı yüzünden kendilerine çalışmıyor damgası
vurdukları oysa ki evde ev işi yapmanın ve çocuk bakmanın da başlı başına bir iş olduğu
vurgulanan panelde katılımcılar ayrıca kadınların siyasette istenen düzeyde olmamasının ve
sendikalaşmaya uzak durmalarının önemli sorunlar olduğunu belirterek ev-iş-çocuk arasında
sıkışıp kalmanın kadını sendikalaşmaya uzak tutan etkenler arasında yer aldığını ifade ettiler.
Esnek (part-time) çalışmanın, kadınların işgücüne katılımını teşvik eden bir uygulama olduğu
belirtilen panelde ayrıca bu bağlamda yapılan anketlerin kadının yanı sıra gençlerin de esnek
çalışmaya sıcak baktığını gösterdiği vurgulandı.
Panele, ILO Türkiye Ofisi Temsilcisi Ozan Çakmak; Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)
Temsilcisi Serap Güre Şenalp; Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nden Zelal
Ayman; Türk-Metal Sendikası, TÜRK-İŞ Temsilcisi Leyla Yasemin Uçar; Hizmet-İş Sendikası,
HAK-İŞ’ten Nilay Kulakçeken; Dev Sağlık-İş, DİSK Temsilcisi Özge Yurttaş; TİSK’ten Derya
Karademir ve Milliyet Gazetesi’nden gazeteci Meral Tamer katıldı.

