
 

 1 

17-18-19 Ekim 2012 KEİG Platformu İstanbul Toplantısı 

17-18-19 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen KEİG toplantısına Ev Hanımları 

Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (Adana), Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (Ankara), Ev 

Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu (Ankara), Antalya Kadın Danışma Mrk. ve 

Dayanışma Derneği (Antalya), ELDER Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği 

(Çanakkale), Ç.kale Girişimci Kadınlar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Çanakkale), 

Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (Denizli), Selis Kadın Danışmanlık Merkezi 

(Diyarbakır), KA.DER (İstanbul), KAGİDER (İstanbul), Kadınlarla Dayanışma Vakfı 

(İstanbul), Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi (İstanbul), KEFA 

(İstanbul), Genel-İş Sendikası Konut İşçileri Şubesi (İstanbul), Tek-Gıda İş Sendikası 

(İstanbul), Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Evi (İzmir), Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma 

Evi (İzmir), Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (Trabzon), Yaşam Evi Kadın Dayanışma 

Derneği (Urfa), Van Kadın Derneği (Van) katıldı. Toplantının ilk gününde KEİG üyelerinin 

12 ilde yürüttüğü alan araştırmasının sonuçları iller bazında değerlendirildi. İkinci ve üçüncü 

günler savunuculuk ve politika geliştirme atölyesi gerçekleştirildi. Üçüncü günün öğleden 

sonrasında ise toplantının genel değerlendirmesi yapıldı ve bundan sonraki yapılacaklara 

ilişkin yol haritası çıkarıldı. Üç güne ait notlar aşağıda yer almaktadır: 

Toplantının ilk gününe ait notlar (17.10.12): 

Toplantının ilk gününde KEİG üyelerinin 12 ilde gerçekleştirdiği alan araştırmasının iller 

bazında bir değerlendirmesi yapıldı. Genel olarak illerde kadın istihdamına dair yürütülen 

çalışmaları ve 2010 tarihli "Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması" 

genelgesinin hayata geçirilip geçirilmediğini sorgulayan araştırmanın  illere göre 

değerlendirmeleri aşağıda verilmektedir: 

ADANA 

Adana'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi, Çalışma ve İş kurumu, Çukurova Kalkınma 

Ajansı, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Kadın Platformu (Sendikalı kadınlar, 

SFK'lı kadınlar, Kadın Emeği Kollektifi ve Sema) ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

İle İlişkin Genel Sonuçlar: 

*Adana'da işsiz kadınların meslekleri vardır. Teşvik yasasıyla birlikte perçinlenen yatırımların 

Adana'dan kayması süreci ile ne yazık ki işletmeler kapanmakta ve 80-100 km çeperdeki 
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teşvik alan illere kaymaktadır. Kadınlar, işyerleri kaydığında erkek işçiler gibi çalışmaya 

devam edememektedirler. Dolayısıyla meslek eğitimi yoluyla çözümlenemeyecek bir kadın 

işsizliği söz konusu olabilir. Büro hizmet işlerinde çalışan personel ve profesyonel meslek 

elemanlarının işsizliğinde kadın işsizlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazladır.  

*Ev eksenli çalışma bölge kadınlarının önemli istihdam alanlarından biri olduğu ve genelgede 

bilgi toplanması salık verildiği halde konu kamu yönetimi tarafından görmezden gelinmiştir. 

Konuyla ilgili bilgi toplanmamaktadır. 

*Adana'da oldukça yaygın bir mikro kredi uygulaması var. Kadınların çoğunlukla geleneksel 

cinsiyet rollerinin devamı olarak gerçekleştirdikleri, büyük paralar kazanamadıkları, bir nevi 

"Hayatta kalma girişimciliği" olarak değerlendirilebileceğimiz alanlarda girişimlerde 

bulundukları gözlemlendi. Fason atölyeleri, tekstil ve tarımsal gıda  sektörlerinde ön plana 

çıkmış durumda. 

*Oldukça fazla sayıda kadının girişimcilik eğitimi almasına rağmen girişimcilik çabasına 

giren kadınların önündeki en önemli engel, ilk sermayeye ulaşma sorunudur.  

*Mesleki eğitimleri edinen kursiyerlerin cinsiyet dağılımına bakıldığında çalışma hayatındaki 

cinsiyet ayrımını aşındırma yönündeki hedeflere ters düşmektedir. Çalışma ve iş kurumunun 

özellikle istihdam garantili eğitimlerinde cinsiyet tercihini ortadan kaldırmasına rağmen, 

işlerin işletmelere bağımlı olarak belirlenmesi ile birkaç istisnai çalışma dışına cinsiyetçi 

ayrımın devam ettirildiği gözlemlenmiştir. UMEM kurslarında bu durum daha da belirgindir. 

*Adana Çalışma ve İş kurumu hizmet içi eğitimleri konusunda yardım istemiştir: iş ve meslek 

danışmalarına TCE eğitimi verilmesine dair birlikte çalışmayı önermiştir[ "Zamanınız olursa 

danışmanlara 1-2 saatlik eğitim vermenizi öneririm. Ben yeri temin ederim. Pozitif ayrımcılık 

konusunda danışmanlarımın hepsine bu eğitimi verin. Bireysel danışmanlık yaparken 

kadınlara haklarını anlatırlar ama karı koca sorunu çıkmasın."]. 

*Adana Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporunda, 32 STK ile bir araya gelerek kadın sivil 

toplum kuruluşları irtibat ve koordinasyon merkezi oluşturulduğu ifade edilmiştir. 

*Belediye SODES ve bazı dış kaynaklı projelerle mesleki eğitimlerle kadınların güçlenmesi 

ile sosyal entegrasyon projeleri yürütmektedir. Kadın sığınma evleri ile kadın dayanışma ve 

danışma merkezleri açmışlardır. Ancak, kadın örgütleriyle birlikte çalışmaya açıktır. 

Ayrımcılık konusunda proje yürütebileceklerini söylemişlerdir. 
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Toplantıda aktarılanlar: 

Araştırma kapsamında görüşme yaptığımız kurumların genelgeden haberleri yok, takip 

edildiğini görünce de şaşırdılar (kişisel gözlem). Girişimci kadınlar çalışma yapıyor. Ama 

kadınlar zorluk yaşıyor: maddi imkansızlık-risk almama ve vergilendirme sistemi ile aile 

baskısı kadınların yaşadıkları önemli zorluklar. 

Yerel yönetimlerde çalışmalar var. SODES kapsamında 250'ye yakın STK temsilcisini 

buluşturdu. Eski rakam 2 trilyona yakın proje kaynakları var. Çukurova CHP elinde, yerel 

yönetimlerle biz 2 proje yaptık.  

Genelgeden haberleri yok, istatistik belirlememişler. Halk eğitimlerde çocuk oyun odası, vs 

yok. 

Tıbbi sekreterlik, hasta bakımı gibi kurslar veriliyor, modüller 8 aya çıkarıldı. Kadınlar için 

bu uzun bir zaman, modülün kısaltılması gerekiyor. 

Mesleki eğitim, UMEM‟lerle devam ediyor. Ancak kadınlar hep hasta-yaşlı bakımına 

yönlendiriliyor. Kadınlar bunu istemiyor, ama inatla buna yönlendiriliyorlar. 

Türkiye genelinde İŞKUR 16 milyonluk projeyi yaşama geçiriyor şimdi. Günlük 20 lira. 

Yüzde 50 istihdam garantili olması uygulanmıyor, keyfi işe yerleştirmeler var (iktidar 

kaynaklı). 2 yıl istese bile herhangi kursa katılamıyor. İstihdama girişteki cinsiyet rolleri 

meselesini hiç düşünmüyoruz, mutlaka gündeme almak gerek, „erkek evi geçindirir‟ algısı. 

Hem dışarıda hem evde çalış. Ama kadınlar olarak biz de bunu devam ettiriyoruz. İŞKUR 

kurslarında mutlaka her kursun başına 10 dk.'lık toplumsal cinsiyet girişi mutlaka koyulmalı.  

İŞKUR'la görüşmemizde İKUR müdürü bize toplumsal cinsiyetle ilgili kurs vermek isterseniz 

hazırız dediler. İşkur ancak özel işletmelerle iş garantili anlaşma yapıyor. Derneklerle bu 

durum sıkıntılı. 

Ev eksenli çalışanlar ve kayıt dışı çalışma eğilimi var. 

Adana'da kadın belediye otobüs şoförleri sayısı artıyor. 30 kadın şoförle başladı, sayı şu anda 

126. Bu olumlu bir gelişme. 

Kreş büyük problem.  
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Kooperatifler: 9 tane birden kooperatif kurduk, bunlardan 3'ünü kapatmak durumdan kaldık. 

Maliyeti sadece açmak için 12 bin lira o gün itibariyle. Türkiye'de kadın kooperatifleri 

çalışamıyor, tek çalışan tür yapı kooperatifleri. Kapatmak da ayrı bir sorun. 

Önerimiz: örgütlenme modelleri üzerinde biraz daha kafa yorup daha rasyonel ve 

sürdürülebilir modeller oluşturmak. 

ANTALYA 

Antalya'da İŞKUR, Muratpaşa Belediyesi, Valilik, MEB İl Müdürlüğü, KOSGEB, Büyükşehir 

Belediyesi, Kepez Belediyesi/AKMEK, ATSO, BAKA, İl Özel İdaresi, Antalya Kadın Danışma Merkezi 

ve Dayanışma Derneği,  Kadın Dostu Kent Projesi, Genç ve Kadın Derneği,  ANTİKAD, AGİDER, 

AKİDE, Sendikalı kadınlarla görüşmeler gerçekleştirildi. 

İle İlişkin Genel Sonuçlar: 

*Antalya'da öne çıkan sektör turizmdir. İkinci sırada tarım sektörü gelmektedir. Sanayi bu iki 

sektörü oldukça geriden izlemektedir.  

*Kadın istihdamının yarısını tarım oluşturmaktadır ve ücretsiz aile işçiliği yaygındır. 

*Kadın istihdamına yönelik çalışmalar aktif istihdam politikaları kapsamında ve daha çok da 

mesleki eğitimler çerçevesinde yapılandırılmaktadır. Verilen mesleki eğitimler, -birkaçı 

dışında- geleneksel rolleri ve k-e işi ayrımını aşındırıcı olmaktan uzaktır. İşgücü eğitimlerine 

katılanların %50‟si kadın. Kurslar: hasta-yaşlı bakımı, çamaşırhane, bilgisayar, işletmeci, 

kasiyer, lojistik elemanı, rezervasyon, saç bakım, satın alma görevlisi, sekreter, yer hostesliği, 

vs. (2012‟de 1252 kadın katıldı ya da devam etmekte. Çoğu istihdam garantili. Bazı kurslarda 

maksimum 6 aylık staj imkanı sağlanıyor (günlük 20 TL karşılığında). Sonra buralarda işe 

devam edenler oluyor. Takip mekanizması işler değil. HEM'deki kurslar tamamen geleneksel 

rolleri pekiştirici. 

*Evde bakımla ilgili eğitimler her ilde olduğu gibi burda da yoğun olarak veriliyor. Ilde 

büyük ihtiyaç olduğu belirtiliyor.  

*Ve yine Antalya'da da TYÇP geçici istihdam yaratmıyormuş gibi anlatılıyor. 

*İlde, belediyenin kreşleri mevcut. Antalya, en yüksek kreş oranına sahip il; ancak bu oranda 

özel kreşlerin sayısı fazla. Genel olarak ilde yürütülen bir kreş politikasından söz etmek güç. 
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*İşe girişte, terfide ve çalışma koşullarında herhangi bir cinsiyet ayrımının olmadığı 

belirtilmekle birlikte yönetimde üst kademelere çıkıldıkça kadın sayısının azaldığı 

görülmüştür. Belediyenin bunun biraz daha dışında olduğu söylenebilir. 

*Kurumların kadın çalışan sayıları kötü durumda değildir. Tüm illerde olduğu gibi Antalya'da 

da dikkat çeken iş ve meslek danışmanlarının çoğunluğunun kadın olduğu ve bunun kurumun 

kadın çalışan sayısını artırdığı söylenebilir. 

*Yürütülen bir proje (kibelya) dahilinde verilen mesleki eğitimlerde toplumsal cinsiyet, kadın 

hakları gibi modüllerin olduğu da söylenmiş; ancak aile eğitimini de sürdürdükleri 

görülmektedir. Genel olarak ilde de yalnızca projeler dahilinde bu tarz eğitimlerin verilmesi 

söz konusu.  

*Yine Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında belediye çalışanlarına toplumsal cinsiyet 

eğitimi verilmesi planlanmaktadır. 

*İl, Kadın Dostu Kentler Projesinin bir bileşeni olduğu için ildeki kurumların genel olarak 

toplumsal cinsiyet, k-e eşitliği gibi konulara yabancı olmadıkları; ancak uygulamayla ilgili 

birtakım aksaklıkların devam ettiği gözlemlenmiştir.  

*Kadın girişimciliğine dair eğitimlerden kadınların yararlanma oranı fazladır; ancak başta 

"maddi imkansızlık" nedeniyle yani kadınların kaynaklara ulaşımının güçşülüğünden dolayı 

ya hayatta kalma girişimciliği olarak adlandırılabilecek griişimlerde bulunmakta ya da iş 

kuramamaktadırlar.  

*İlde mikro kredi uygulaması yaydın değildir; ancak İÖİ tarafından gündeme alınmıştır. 

*Kayıtdışı çalışma oldukça yaygındır. Kadınlarda kayıtsızlık oranı daha fazladır ve çok daha 

yaygındır. Ancak ilde bununla ilgili bir çalışma mevcut değildir. ÇSGB'nin çalışmaları olduğu 

belirtilmiştir. 

*Belediyenin istihdamla ilgili faaliyetlerinde kooperatifleşme çalışmalarının ön plana çıktığı 

görülmektedir. 

*Yerel politika metinlerinde kadınlara dair faaliyetlere yer verilmiş; ancak cinsiyet eşitliği 

yaklaşımının tam olarak dahil edildiği gözlemlenmemiştir. 
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*Kadın erkek eşitliği açısıdan mevzuat etki değerlendirmesi, tüm kurumlarda genel olarak 

proje bazında yapılmaktadır. Bu durum, etki değerlendirmenin geçici/dönemsel olduğu 

izlenimini vermektedir. 

*İİMEK'te kadın örgütleri yer almıyor; ancak 6 kadın üye mevcut. 

*İİMEK faaliyet raporunda, "Özellikle kadınlara iş imkanı sağlayabilecek olan tarım 

sektörüne yönelik çalışmaların yapılmasına, bu sektörün ihtiyaçlarını belirlemek için bundan 

sonra yapılacak işgücü piyasası araştırmalarına tarım sektörünün dahil edilmesi" 

kararlaştırılmıştır; ancak bundan sorumlu gösterilen İŞKUR, bununla ilgili bir açıklama 

yapmamıştır.  

*BŞB'nin istihdam ofisi mevcut. Kadınlar ve sakatların öncelikli olduğu belirtiliyor. 

Kadınlardan alınan başvuruların %90‟ı nitelik gerektirmeyen işlere oluyormuş (ev işleri, 

hasta-yaşlı-çocuk bakımı gibi işlerde kayıt-dışı çalıştığından iş talepleri gene buna yönelik 

oluyor). Bu noktada mesleki kurslara yönlendiriliyor kadınlar. 

Toplantıda aktarılanlar: 

İŞKUR'un verdiği mesleki eğitimler cinsiyet körü. Valilikten gelen bir kurs listesi var, farklı 

alanlar talep etsek de ona uymak durumundalar.  

Halk Eğitim Merkezlerinde belli bir süre kursa devam eden kadınlara usta eğitici sertifikası 

veriliyor; ancak bu sertifika alınmasın diye kursu bu süreden daha kısa tutuyorlar. 

Bir de seks işçisi kadınlar çok büyük bir sektör. Görmezden geliniyor. 

Evde bakım: kadınlar gitmeyi tercih etmiyor. Tacize tecavüze uğruyor gidince, bunları artık 

kadınların elinden almak gerek yani. 

Kadın dostu kent: randevuları alırken kolaylık sağladı. O anlamda olumlu bir bağlantı var.  

„kadın pazarları‟ hiçbir işe yaramıyor. Unutulmuş, terk edilmiş yerler. Zaten orda üretilen 

şeyler çok belli.  

Belediyelere ait kreşlerde şöyle bir sorun var: kim güçlüyse oraya çocuğunu kreşe bırakıyor, 

halbuki parası var özelden yararlanabilir. İhtiyaç sahibi olan götüremiyor bu durumda. 

Götürse de saat problemi var.  
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Kurumlar arası koordinasyonu sağlaması bence en önemli şey. Biz kurumlarla karşı karşıya 

geldik ve bizi tanıdılar. İstihdam konusunda KOSGEB ve mikro-krediyi biraz daha aktif hale 

getirme amacı var. Bunla ilgili de MEB ile iletişime geçilecek. 

ÇANAKKALE 

Çanakkale'de, İl Özel İdaresi, Ticaret Sicil Müdürülüğü, il kadın girişimciler kurulu, kalkınma ajansı, 

ticaret borsası, ticaret odası, aile ve sosyal politikalra il müdürlüğü, belediye, İŞKUR, KOSGEB, 

Valilik'le görüşmeler gerçekleştirildi. 

İle İlişkin Genel Sonuçlar 

Çanakkale'de maden, demir-çelik ve mobilya sektörü ön plana çıkmışken, bu sektörlerde 

kadınlar çalışmamaktadır. Kadın istihdamı daha çok tarım/ hayvancılık sektörlerinde, gıda 

imalatında ve kamu hizmetlerinde görülmektedir. Bu durum kadın istihdamının arttırılmasının 

ve daha nitelikli hale getirilmesinin önündeki en önemli engel olarak karşımıza çıkmıştır. 

ancak, kadınlar kamu sektöründe oldukça yoğun çalışmasına rağmen terfi etme, hizmet içi 

eğitimden faydalanma ve üst yönetimde yer alma konusunda olumsuz bir tablo ile 

karşılaştırılmıştır. Kadınları önünde cam tavan bulunmaktadır. Özellikle balık ayıklama 

sektöründe önemli ölçüde kadın emeği kullanılmakta iken çalışma koşulları çok sorunludur ve 

balık ayıklama faaliyeti ev eksen çalışma halinde sürmektedir. Çanakkale'de mesleki 

eğitimlerin de kadın istihdamını artıracak niteliği tartışmalıdır. Girişimcilik kurslarının 

oldukça yoğun olarak verilmektedir ancak girişimcilik kursları sonrasında iş kuran kadın 

sayısı düşüktür. KOSGEB ve mesleki eğitimlerin geneline dair tüm diğer illerde görülen 

özellikle burada da söz konusudur. kadın istihdamına yönelik mesleki eğitimlerinin önemli bir 

kısmı hobi kursu niteliğindedir.  

Toplantıda aktarılanlar 

Girişimcilikle ilgili 200 kadar kadın, kurs aldık. Kursların sonunda kooperatif kurmamız için 

kurs verili. 7 kişi kaldık ve koop. Kurduk. Ciddi bi meblağ tutarında tüzüğümüzü hazırlattık, 

vs. en büyük destekçimiz Belediye Bşk. Kendisi gerçek bir kadın dostu. Aynalı çarşının 

içinde bir dükkan verdi. Şu anda orda tahta oyuncaklar atölyesi var.  

İş alanı çok dar. Üç alan ortaya çıkıyor: tarım, mobilya, balık ayıklama (bunun ev eksenliye 

dönüştüğünü gördük) ç.kalede mesleki eğitime dair hobi kurslarını önümüze koydular. Biz 
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zaten moderniz, zaten batıdayız derken aslında bunun tamda cinsiyetçilik olduğunun üstünü 

örtüyorlar.  

İŞKUR‟a gittik, kurslar bitti, sonra başlayacak, sonra gelin dedi. Biz bunun peşini 

bırakmayacağız. Halk eğitimde kurslara katılanlar var, birçok kursu tamamlamış. 

Mesleki eğitime katılan kadın sayısı düşük, ama halk eğitim kurslarında %61, ki bunlar da 

zaten hobi odaklı kurslar. 

BİKAD kooperatifi var, onların çalışmalarıyla bir kreş açıldı. Ama gelir düzeyleri çok iyi. 

Hükümet direkt destekliyor.  

DENİZLİ 

Denizli'de İŞKUR, Valilik, Belediye, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kalkınma Ajansı, Halk Eğitim 

Merkezi, KOSGEB, Sanayi Odası, Ticaret Odası, ABİGEM'le görüşmeler gerçekleştirildi. 

İle İlişkin Genel Sonuçlar: 

*Denizli'de tekstil ve gıda sektörleri ön plandadır. Mermer sektörü de alternatif bir potansiyel 

alandır. 

*Tekstil sektörünün yoğun olması sebebiyle kadın istihdamının en fazla olduğu iki ilden 

biridir. 

*İldeki istihdamla ilgili faaliyetler aktif işgücü istihdam politikaları doğrultusunda ve 

özellikle mesleki eğitimler ve işe yönlendirme/yerleştirme şeklinde yürütülmektedir.  

*Kadınların yoğunlaştığı eğitimler, dokuma, çocuk bakıcılığı, hasta bakıcılığı, aşçılık, 

bilgisayarlı muhasebe gibi eğitimler olmuştur. 

*Girişimci kadınların bulunduğu alanlar: El emeği (buldan bezi vs.), terzilik-konfeksiyon, 

kuaförlük, mağaza vs. 

*İldeki kurumların tamamı, kadınların işe giriş sınavları ve hizmet içi eğitim programlarına 

katılım, görevde ve unvanda yükselme (terfi), üst yönetim kademelerinde görev alma 

hususlarında “kadın-erkek fırsat eşitliği” ilkesine uyulduğu görüşünde birleşmişlerdir. Biz, 

çalışanların kadın-erkek dağılımına baktığımızda konuyla ilgili daha farklı sonuçlara ulaştık. 

İki kurum dışında kadın çalışan oranı ortalama %20‟lerdedir. Üst kademelere çıkıldıkça kadın 

sayısı düşmektedir. 
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*Denizli'de en yaygın çalışma biçimi olan ev eksenli çalışma, görüşülen kurumlar tarafından 

nerdeyse hiç dillendirilmemiş ya da artık bu çalışma tipinin yaygın olmadığını belirtmişlerdir. 

Oysa ki kadın örgütleri, konuyla ilgili ciddi bir sıkıntının yaşandığını, kadınların çok kötü 

şartlarda çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bununla bilikte ev eksenlilerle ilgili ilde yürütülen 

herhangi bir çalışma mevcut değildir. 

*İŞKUR, sığınmaevindeki kadınlara danışmanlık hizmeti vermektedir.  

*Belediye, istihdamla ilgili faaliyetlerde daha çok mekan, ulaşım, bütçe gibi destekler 

vermektedir. Kadın istihdamına dair doğrudan çalışmalarını Kent Konseyi Kadın Meclisi 

aracılığıyla yürütmektedir.  

*Kadınlara kurslar verilip, yaptıklarını satmaları için pazar sağladıkları ifade edilmiştir. Bu 

kapsamda 600 el emeği pazarı mevcut ve kooperatifleşenlerin de olduğu belirtilmiştir. Şu an 

50-60 kadın bu pazarı kurup sürdürmektedir. (Geçen yıldan beri atölyeleri de varmış, fason 

havlu nakışı işi oluyormuş.) 

*İİMEK'te kadınlarla ilgili gündem yok. 

*Mesleki eğitimler ve hizmetiçi eğitimlerde cinsiyet eşitliği yaklaşımı mevcut değil. İŞKUR 

personeline gender verilecek. 

* Kadın istihdamının tekstil sektöründe yoğunlaşmasına rağmen aslında vardiya ve çalışma 

koşulları nedeniyle kadınların tekstilde çalışmak istemedikleri belirtilmiştir. Kadınlar eğitim 

alsa bile çalışma koşulları ve toplumsal algı nedeniyle engellenebilmektedirler. Verilen 

kurslar tekstilde ve bakım hizmetlerinde yoğunlaşmaktadır.  

*Sanayi sektörüne yönelik mesleki eğitimler erkek, hizmetler sektörüne yönelik mesleki 

eğitimler kadın ağırlıklı. 

*Kent Konseyi Kadın Meclisi, geleneksel rolleri aşındıracak mesleki eğitimlerin verilmesine 

sıcak bakıyor. 

*Kadın erkek eşitliği açısıdan mevzuat etki değerlendirmesi, tüm kurumlarda genel olarak 

proje bazında yapılmaktadır. Bu durum, etki değerlendirmenin geçici/dönemsel olduğu 

izlenimini vermektedir. 

*Politika metinlerinde kadınlarla ilgili bölümler geleneksel rollere sıkıştırılmış durumda. 
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*İlde kreşle ilgili yürütülen herhangi bir faaliyet mevcut değildir. Belediyenin sembolik 

rakamlarla geçmişte açmış olduğu kreş, yerini etüt olarak işleyen “Bilgi Evleri”ne bırakmıştır. 

Diğer kurumlar, bakım hizmetlerine yönelik bir faaliyet yürütmemektedir. 

*OSB‟nin kreşi mevcut; ancak hiçbir kurum bilgi sahibi değil.  

Özetle, Denizli'de kadın istihdamına dair yürütülen bilinçli ve bütünlüklü bir politika ve 

faaliyet söz konusu değil. İŞKUR'un kadın istihdamı konusuna biraz daha fazla eğildiği, 

bunun da kişisel ilgi nedeniyle böyle olduğu söylenebilir. Ancak kadın istihdamına yönelik 

belli belirsiz yürütülen çalışmalar toplumsal cinsiyet rollerine göre şekillenen mesleki 

eğitimlerle sınırlı. Refakatçiye hastanelerde çok ihtiyaç olduğu; ancak kadınların bu alanda 

çalışmaya sıcak bakmadıkları il genelinde (ve neredeyse bütün illerde) verilen bir bilgi. Kreşle 

ilgili ciddi bir sıkıntı var. Ev eksenlilerle ilgili ilde yürütülen herhangi bir çalışma mevcut 

değil. 

Toplantıda aktarılanlar: 

2003‟te bugün çok eleştirilen girişimcilik kurslarını KOSGEB‟den almıştık. Bunun şu 

anlamda bir faydası oldu, birbirimizi tanımış olduk ve derneğimizi kurduk. 400 küsur kadına 

eğitim verdik. 

İŞKUR'da mesela aşçılık kursuna erkeklerden daha çok talep var, ama yönetici asistanlığı 

kursuna sadece 1 erkek vardı (başvuru sürecinde). Bu benim için şaşırtıcı bir deneyimdi. 

% 100 ya da 51 istihdam garantili kurslar olduğu söyleniyor, ama yazmıyor. Mesela 25 kişi 

başlayıp 2 kişi mezun olmuş, biri işe yerleşmiş. 

Krizle birlikte insanlar fabrikalardan çıkarıldı, ama bu sefer de merdiven altına itilmiş oldu ve 

evde çalışmaya. Bu durumda çocuklar, vs. de çalışıyor. 

Ev eksenli çalışma ve kreş Denizlide de sorun tabii, hiçbir zaman da çözülmeyecek.  

Kreşler kapatıldı, bunu yerine bilgi evleri var bol miktarda. Özellikle camilerin altında.  

DİYARBAKIR 

Diyarbakır'da İİMEK'lerden sorumlu vali yardımcısı, Büyükşehir Belediyesi,  Bağlar Kaymakamlık, 

DTSO, Karacadağ Kalkınma Ajansı, SODES koordinasyon, İl genel meclisi KEFE komisyonu başkanı, 
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Çalışma ve İş kurumu il müdürlüğü, İl milli eğitim müdürlüğü ile mülakat yapılmıştır. DOGÜNKAD, 

DİKAD, Bağlar Belediyesi, Selis ve bazı kadın örgütleriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

İle İlişkin Genel Sonuçlar 

*Diyarbakır iline dair edindiğimiz bilgiler, mülakatlar ve gözlemlerden yola çıkılarak : 

Kadınların istihdama katılmasında kısmi bir katkısı olan bu kursların kadınların istihdamda 

kalmasına yönelik pek etkisi bulunduğu söylenemez. Zira kadınların eğitimsizlik nedeniyle 

işsiz oldukları varsayımı ile hareket edilmesine rağmen kadın istihdamı sadece kadınların 

sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödendiği sürece veya kadınla güvencesiz çalışmayı 

kabul ettiği sürece olmaktadır. Dolayısıyla kadınlar, eğitim süreci bittiğinde güvencesiz 

çalışma ile işsizlik arsında tercih yapmak durumunda kalmaktadır. Ayrıca, kadınlardan uzun 

çalışma saatlerine uymaları beklentisi de söz konusudur. Kadınların istihdama katılımları ve 

istihdam edilmeye devam etmeleri düşük ücretler ve iş gücü maliyetleri yoluyla rekabet 

edebilen Diyarbakır sermayedarı nedeniyle son derece yapısaldır. 

*Kurslarda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık dezavantajlılar politikasına temel teşkil 

edecek şekilde uygulamakla birlikte iş piyasasındaki cinsiyet ayrımcılığını aşındırmaya 

yönelik bir sonucu olmamıştır. Çabalar sistematik değildir, ne kurum personeline ne de 

kursiyerlere TCE verilmemiştir. Burada belediyenin kurslarını ayrıştırmak önemli. 

Belediyeler ve DSTO'nın personeli TCE almışlardır. Konuya dair yaklaşımlarında cinsiyet 

ayrımcılığını aşındırmaya dönük çaba belirgindir. 

*Bazı modüllerin tüm gün olması kadın katılımını azaltması önemli bir sorun olarak 

belirginleşmiştir. Programlara dair diğer sorun, eğitimin sonrasında kadınlara teklif edilen 

koşulların düşük maaş, uzun çalışma saatleri ve güvenceden yoksun çalışma koşulları 

olmasıdır. Firmaların kreş ve servis konusundaki olumsuz tutumları da kadınların çalışmak 

konusundaki fikirlerini olumsuz etkilemektedir. 

*Kadınlar için istihdama yönelik doğrudan yapılan bir faaliyet ortaya çıkmadı. Ayrıca 

SODES projeleri sadece Diyarbakır değil, bölgenin her yerinde göze çarpıyor. Kadınlara 

verilen mesleki eğitimlerin ise öncelikli sektörlere kadınların girmesini ve yükselmesini 

sağlayacak eğitimler olmadığı da açığa çıktı. Kadınlara geleneksel rolleri devam 

ettirebilecekleri esnek çalışmaya uygun alanlarda çalışmaları konusunda yol gösteriliyor. 

Ayrıca diğer alanlarda ise uzun çalışma saatleri ve düşük ücretler karşılarına çıkarılıyor. Çağrı 
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merkezi, temizlik işleri, sağlık kuruluşları, tekstil ve gıda kadınların yoğun çalıştığı alanlar. 

Ayrıca ev eksenli çalışma da oldukça önemli bir yer kaplıyor. 

*Görüşmelerden kadın istihdamına yönelik en önemli problemin kreş konusunda yaşandığı 

ortaya çıktı. Tüm görüşmeciler, kreşin bir ihtiyaç olduğunu kabul etti. OSB'ye  ve diğer 

çalışma alanlarına kreş ihtiyacı valilik, DTSO, belediye, MEB  ve İŞKUR ile de görüşüldü. 

Belediye'de çalışan kadınlar için de konunun önemli bir sorun olduğu ortaya çıktı. 

*MEB-İŞKUR ve valiliğin konuyla ilgili daha önce araştırma yapmadıkları görüldü 

*TCE yaklaşımının stratejik planda yer alması konusuna ilgi yüksekti, cevaplar olumluydu. 

KİHEP için ise bu eğitimi almayan kurumlardan bu eğitimin alınması konusunda olumlu bir 

cevap oluşmadı, zira eğitimin ne anlama geldiği de anlaşılmadı. 

*Belediyeler dışında cam tavanla oldukça açıkça karşılaşıldı. 

*Genel olarak genelgenin bilindiği (İİMEK'ten sorumlu Vali hariç) ancak konuyla ilgili hiçbir 

uygulamanın gerçekleşmediği ortaya çıktı. 

*DTSO yeni stratejik planlarında TCE yaklaşımına uygun davranacaklarını ve TCDB 

yapılacağını söyledi. 

*Belediye emek piyasasındaki cinsiyetçi ayrımı aşındırma konusunda verilebilecek mesleki 

eğitimler için bizden yardım istedi 

*MEB kreş ihtiyacına önem verdi. 

*İŞKUR, KİHEP eğitimlerine ve kreşe dair ihtiyaca önem verdi 

Toplantıda aktarılanlar: 

Özellikle sağlık sektöründe özel sağlık kuruluşları bir giriş yapmış ve bu önde kurslar açılmış 

dolayısıyla. İşsizlik yüksek ama kadın işsizliği çok çok yüksek. Kayıtdışılık: kadınlar özellikle 

özel hizmetler (temizlik) ve güvenlik. Tarımsal üretim, pamukta özellikle var. Tekstil ivme 

yaratan bir alan gibi, koca bir tekstil kent yapma durumu var. Proje var (sanayi tic. Odası) 

ama projenin yürütüleceği kesin değil. KESK‟e bağlı sağlık emekçileri sendikasının oranı çok 

yüksek. Mesleki eğitimde sağlıkta yoğunlaşmak önemli bir yatırım gibi görünüyor. Projeler 

birbirleriyle rekabet eder hale geliyor.  
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Yerel yönetimlerde %40 kadın kotası uygulanıyor. Toplumsal cinsiyet eğitimleri veriliyor. Bu 

da kadın örgütlerinin başarısı, bunu yapmayı başarıyorlar. 

Temel sorun tarihten bugüne gelen eşitsizlikten kaynaklı. Kotadan da kaynaklı, kadınlar söz 

ve irade sahibi. Belediye de kadın örgütlerle birlikte alışma yürütüyor. En çok önem verilen 

kadın bakış açısıyla bu eğitimleri yapmak. Biz bunu kadın-erkek birlikte olmasına da önem 

veriyoruz.  

Selis olarak genç kadınların bakış açısını geliştirmeye yönelik atölyeye başlıyoruz. 

Çoğu gençler hem okul hem mesleki eğitim olsun, eğitimin içi boş olduğu için çaycıda, vs 

çalışıyor. 

Genelgenin de altının boş olduğunu düşünüyorum. Samimiyet, formalite olduğunu 

düşünüyorum. Bizden de örnek alıyorlar aslında, ama aslıda hizmetçi/köle yaratmak, kadını 

değersizleştirmek, vs v için… 

Diyarbakır‟da belediyenin kreşi kapatılmış, kısa vadede açmaya çalışıyorlar. Türkiye'de 

kreşlerin kapasitesi olması gerekenin %16‟sı kapasitede çalışıyor. 

URFA 

Urfa'da İŞKUR, Belediye, Halk Eğitim Merkezi, Valilik Proje Ofisi, TSO AB Birimi, GAP ve çeşitli 

kadın örgütleriyle görüşmeler gerçekleştirildi. 

İle İlişkin Genel Sonuçlar 

*Teşvik kapsamında 6. bölge içinde yer alan Urfa'nın bir "tekstilkent" olarak yapılandırılması 

gündemdedir. Bu kapsamda özellikle kadınlara istihdam yaratılacağı, ilde genel kabul görmüş 

bir düşüncedir.  

*ilde kadın istihdamına yönelik yürütülen faaliyetler, mesleki eğitimlerin verilmesine 

yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bu kapsamda İŞKUR tarafından yaklaşık 500 kadına mesleki 

eğitim verilmiş ve kadınların %50'si istihdam edildiği bilgisi verilmiştir. Düzenlenen kurslar, 

hizmet sektörüne yöneliktir. Satış, pazarlama, kasiyerlik, bilgisayarlı muhasebe, hasta yaşlı 

bakımı gibi eğitimler verilmiştir. HEM tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına da 

çoğunlukla kadınlar katılmaktadır. Halı dokuma, kuaförlük, el sanatları, hasta bakımı, 

sekreterlik gibi kadınların geleneksel rollerini sürdüren kurslar verilmektedir.  
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*İİMEK'lerin gündeminde kadınlara yönelik mesleki eğitim kursları yer almaktadır; ancak bu 

kurslar bölgenin ihtiyaçları ve özelliklerine göre değil, geleneksel rollere uygun olarak 

şekillendirilmektedir.  

* Halk Eğitim Merkezi, kurslara katılan kadınlara kreş gibi imkanlar sundukları halde devam 

etmelerinde sıkıntı yaşadıklarını belirtmiştir. İŞKUR'un kurslarının yevmiye verildiği için 

daha çok tercih edildiği; ancak bu kurslardan sonra da kadınların çalışmaya çok sıcak 

bakmadıkları ifade edilmiştir.  

*Mesleki eğitimlerin modülleri merkezden belirlendiği için kadın-erkek eşitliğine dair 

modüllerin eklenemediği belirtilmiştir.  

*Hizmet içi eğitimlerde cinsiyet eşitliği yaklaşımının olması tüm kurumların mutabık kaldığı 

bir konu olmuştur. Hali hazırda belediyenin verdiği hizmet içi eğitimlerde kadın-erkek 

eşitliğine dair konuların yer aldığı belirtilmiştir. HEM ise eğitimlerin cinsiyet eşitliğine 

yönelik olarak verilmesini doğru bulduğunu ve bununla ilgili bir çalışma yapabileceklerini 

ifade etmiştir.  

*Kadın ve kız çocuklarının insan haklarının korunması projesi (BM ve içişleri) kapsamında 

yerel eşitlik eylem planı oluşturulmuş, kadın-erkek eşitlik komisyonu kurulmuştur. ilde ayrıca 

il kadın-erkek eşitliği koordinasyon kurulu da bulunmaktadır. 

*Şanlıurfa, Kadın Dostu Kentler Projesinin bir bileşeni olduğu için ildeki kurumların genel 

olarak toplumsal cinsiyet, k-e eşitliği gibi konulara yabancı olmadıkları; ancak uygulamayla 

ilgili birtakım aksaklıkların devam ettiği gözlemlenmiştir.  

*Belediye ve Valiliğin ayrı ayrı açtıkları kadın merkezleri, kadınların sosyalleşmesi ve 

mesleki eğitimlere katılması açısından önemli görünen mekanlar olmaktadır. 

*Belediyenin kreşi ve bazı yerlerde çamaşırhaneleri bulunmaktadır. Halk Eğitim Merkezi de 

mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara kreş temin etmektedir. Tüm görüşmeciler, kreşin 

bir ihtiyaç olduğunu kabul etmiştir. Bununla birlikte, kreşle ilgili ilin genel bir politikası 

mevcut değildir. 

*Kadınların, görüşülen kurumlarda çalışma oranları düşüktür ve yönetim kademelerinde 

çoğunlukla kadınlar bulunmamaktadır. 



 

 15 

* Kreş desteğinin sınırlı olması, işyerlerinin servis gibi kolaylaştırıcı destekler sunmaması, 

güçlü ataerkil ilişki ağları, bölgede yeterli istihdam alanı yaratılamaması, kadınların 

geleneksel rollerine hapsedici ve esnek çalışmaya yönlendirebilecek mesleki eğitim alanlarına 

hapsedilmeleri gibi sebepler bölgede kadın istihdamının düşüklüğünün başlıca nedenleri 

olarak belirtilebilir.  

Toplantıda aktarılanlar: 

Urfa'da genelde ahbap-çavuş ilişkisi vardır. Biz Yaşamevi olarak randevu alamayız mesela. 

Araştırma için kurumlardan randevuları İstanbul'dan sizinle görüşmeye gelecekler diyerek 

alabildik. 

İŞKUR‟un genelgeden haberi pek yok.  

Serpil Geyik: Kadınlara ürünlerini sergilemeleri için bir yer verdiler, Urfa'nın hiç girilmeyen 

bir yerinde. Belediye Valilik davul zurnalarla geldiler. Ama burda kim kime ne satacak? Sen 

Urfa'nın balıklı gölünden yer ver, o zaman destekleyelim.  

İsot 30 kilo biber, çocuklarla birlikte çalışılıyor. 2 buçuk lira. Fabrika var, ama Urfa‟nın 

dışında. Kadınlar çalışmaya çoğunlukla tarlaya gidiyor, çocuklar 3 ay okuldan alınıyor. 

Eğitim de gidiyor.  

Biber atölyesi projesinden sonra kadınları biz de istihdam edelim dedik. 10‟a yakın kadın için 

kooperatif kurduk. Kadınlar ondan çok mutlu, çünkü evden çıktılar. Kreş de var küçük bir 

odada.  

Kadınlara verilen mesleki eğitim alanları diğer illerle aynı, geleneksel cinsiyet rollerini devam 

ettiren alanlar bunlar. Urfa'nın teşvikler kapsamında 6. Bölgeye alınması ve bir tekstilkente 

dönüştürülmesi söz konusu. Diyarbakır'daki gibi Urfa ve Van'da da Tekstilkent projeleri var. 

“çalışmayan kadın kalmayacak” diye çıkıyorlar karşımıza! 

VAN 

Van'da İŞKUR, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, VATSO, İl Özel İdare- mikrokredi, SODES, Halk 

Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü, 

YAKA-KOOP, Mavi Göl Kadın Derneği ve VAKASUM'la görüşmeler gerçekleştirildi. 

İle İlişkin Genel Sonuçlar 
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 *Van ekonomisinde, tarım özellikle de hayvancılık hakim faaliyet koludur. Ticaret ikinci 

sırada gelmektedir. Kalkınmada öncelikli iller arasına alınmasıyla beraber sınırlı da olsa 

sanayi ile ilgili hareketlilik olmuştur. 

*Kadınlar, turizm, bankacılık, sigortacılık sektörlerinde, hastaneler ve çağrı merkezlerinde 

istihdam edilmektedir. Kadın istihdam oranı il genelinde % 5'tir. (Ancak iki yıl içinde 

teşviklerle birlikte Van‟da istihdam edilecek kadın kalmayacağı belirtilmiştir). 

*İlde işgücü analizi yapılmamaktadır. 

*İllerdeki istihdamla ilgili faaliyetler aktif işgücü istihdam politikaları doğrultusunda ve 

özellikle mesleki eğitimler ve işe yönlendirme/yerleştirme çerçevesinde yapılandırılmaktadır. 

Verilen mesleki eğitimler, -birkaçı dışında- geleneksel rolleri pekiştiricidir ve kadın işi-erkek 

işi ayrımını aşındırıcı olmaktan uzaktır.  

*Sertifika alınsa da çalışma alanı olmadan bu kurslar bir anlam ifade etmemektedir Ailelerin 

kadınları her yerde çalıştırmadığı belirtilmektedir. 

*Kadınların özel sektörde çalışmayı istemedikleri; çünkü Van'da genelde aile şirketlerinin 

kurumsallaşmış olmadığı, yakınlarını istihdam ettiği belirtilmiştir. Ayrıca kadınlar, erkeklerin 

yoğun çalıştığı işyerlerinde de çalışmak istemiyor (muş). 

*Toplum Yararına Çalışma Programının yaygın olarak uygulandığı ve bunun "gerçek" bir 

istihdam yaratıyormuş mesajı verildiği belirtilmelidir. 

*Van İŞKUR'da oluşturulan veriler cinsiyetlendirilmiş değildir.  

*Kurumlar, kadın örgütlerinin dar alanda çalıştığını ve ailelere yönelik farkındalık çalışması 

yapılması gerektiğinde hemfikir olmuşlardır. 

*İl Özel İdaresi, mikro kredileri bir dernek üzerinden dağıtmaktadır. 2005 yılında mikro kredi 

proje ofisi olarak kurulan yapı 2006'da dernek (Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği) 

olmuştur. Kredi verilen kadınlar hayatta kalma girişimciliği denebilecek girişimlerde 

bulunmaktadır. Kadınlara verilen kredi için eşlerinden de imza almaları dikkat çekicidir. 

*İldeki kurumların tamamı, kadınların işe giriş sınavları ve hizmet içi eğitim programlarına 

katılım, görevde ve unvanda yükselme (terfi), üst yönetim kademelerinde görev alma 

hususlarında “kadın-erkek fırsat eşitliği” ilkesine uyulduğu görüşünde birleşmişlerdir. Biz, 
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çalışanların kadın-erkek dağılımına baktığımızda konuyla ilgili daha farklı sonuçlara ulaştık. 

Kurumlarda kadın çalışan oranı ortalama %20‟lerdedir. Üst kademelere çıkıldıkça kadın 

sayısı düşmektedir. 

*Van‟da ücretler düşüktür ve kayıtdışılık had safhadadır. Bununla birlikte kayıtdışılıkla ilgili 

bir çalışma yoktur.  

*Kadın erkek eşitliği açısıdan mevzuat etki değerlendirmesi, tüm kurumlarda genel olarak 

proje bazında yapılmaktadır. Bu durum, etki değerlendirmenin geçici/dönemsel olduğu 

izlenimini vermektedir. 

*İŞKUR'un planladığı ve yürüttüğü birkaç çalışma dışında mesleki eğitimler ve hizmetiçi 

eğitimlerde cinsiyet eşitliği yaklaşımı mevcut değildir.  

*Van'da Kadın Dostu Kentler Projesi yürütülmektedir; ancak herhangi bir olumlu etkisinin 

olduğunu söylemek güçtür. Cinsiyet eşitliği yaklaşımı söyleme dahi yansımamış durumdadır. 

*Yerel politika metinlerinde kadınlara dair bazı faaliyetlere yer verilmiş; ancak cinsiyet 

eşitliği yaklaşımının var olduğunu söylemek güçtür. Öyle ki, "aile eğitimleri faaliyetlerinin 

yaygınlaştırılması" ve "toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin yerleştirilmesi" stratejik hedefleri 

bir arada verilmiştir. 

*Kreşle ilgili ilin genel bir politikası mevcut değildir. Açılacak olan tekstilkent için de 

düşünülmemiştir Biz önerdiğimizde haklı bulup, yapacaklarını söylediler. 

*VAKASUM, Kadın bakış açısı yok denecek kadar az. Kadın örgütleri ile mesafeliler. 

Hiyerarşik bir yapı mevcut. 

*Kadın örgütlerinden istihdam odaklı çalışan yok. Ancak görüştüğümüz kadın örgütleri ildeki 

istihdam politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında aktif olarak yer almaya çalışıyorlar.  

*Kadın-erkek eşitliği birimi valilik bünyesinde kurulan bir birim, toplumsal cinsiyet eşitliği 

eğitimi veriyorlar, ama içini boşaltarak. "Kadının rolü evde oturup çocuk bakmaktır, erkek 

çalışıp evine para getirmelidir" gibi eğitimler verilmektedir. 

Toplantıda aktarılanlar 
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Depremden önce ve sonra diye ayırabiliyorum ben Van‟daki istihdam durumunu. Ancak 

deprem öncesinde de zaten durum parlak değildi tabii.  

VAKAD‟da çocuk bakıcılığı mesleki eğitimi- 50 kadından 35‟i istihdam edildi.  

Tarım alanında çalışmalar oldu. Ama şimdi TOKİ‟nin deprem konutlarıyla kadınları merkeze 

getiriyorlar ve aslında yaptıkları işten, aslında da yaptıkları işten ayırmış oluyorlar. 

İldeki kadınların çalışma alanları olarak turizm, bankacılık, sigortacılık hastaneler ve çağrı 

merkezleri belirtilmiştir. Bu belirtilen istihdam alanları kırsaldaki kadınların çalışma alanı 

değil. Kayıtlı çalışan kadın oranı %5. Depremden dolayı çok fazla iş imkanı olmadığı 

belirtiliyor çoğunlukla. 

İŞKUR, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında özellikle Van merkez ve 

Erciş‟te çok işe yerleştirme vardı, kadınlar ve gençler için. Kadınların TYÇP‟den sonra ne 

yapacağına dair soru sorduğumuzda hiçbir yanıt veremiyorlar. 

Aslında Van‟da eğitimli çok genç kadın var ama iş imkanı olmadığı için işe yerleştirilmiyor. 

Bir de dışarıdan da gelip Van‟da çalışanlar var (tayin, vs.) 

Bu TYÇP, hemen hemen tüm illerde "kadın istihdamını artırıcı olumlu bir faaliyet" olarak 

aktarıldı.  

Van'da şu anda kreş sorunu yok!! Her mahallede okul var, onların yanında anaokulu ve onun 

da kreş bölümü var. O yüzden çok sorun olmuyor. Bir de kadınların tek çocuğu yok ki, 15 

yaşındaki çocuk küçük olana da bakabiliyor. 

TRABZON 

Trabzon'da İl Özel İdaresi, Belediye, Sanayi ve Ticaret Odası, Çalışma ve İş Kurumu, Halk Eğitim 

Merkezi, Valilik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, KOSGEB, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 

(DOKA-TR90), Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Kadın Girişim Kurulu ile görüşülmüştür. .  

İle İlişkin Genel Sonuçlar 

**İldeki işsizliğin düşük ücret ve uzun çalışma saatleri politikası nedeniyle ortaya çıktığını 

söylemek mümkündür: bir görüşmecinin istihdamın iki tarafından biri olarak ifadeleri bunu 

açıklıkla ortaya koymaktadır: "...Aslında iş beğenmiyorlar. Masa başı istiyorlar. 8 saaten fazla 

çalışmıyor, rant ve geçici işler ile yaşamlarını devam ettirmek istiyorlar. Eğitimlerde verilen 

350 tl para kalkmalı. O parayı almak için kurslara geliyorlar, çalışmak istemiyorlar." 
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*Mesleki eğitimlerin kadın istihdamını artırmak için bir araç olarak planlanmaktadır. Kadınlar 

mesleki kurslara daha fazla katılım göstermiştir ancak kadınların işbulduğu alanlar, kadın 

terziliği, tekstil, çağrı merkezi gibi alanlarda görülmektedir. 

**Kadın ve erkek işsizliği arasındaki bu fark daha önce başka illerde de dikkat çeken bir 

unsur olmuştur. Kadın çalışanlardan işsiz en büyük üçüncü grup ise profesyonel meslek 

mensuplarıdır. Buradan hareketle mesleki eğitimlerin fonksiyonu üzerine yeniden düşünmek 

önemlidir.  

2011 yılı verilerine göre TR90 bölgesinde kadınların istihdama katılmamalarının nedenleri 

arasında 1. sırayı (cevapların %50'si) ev işleri ile meşgul olmak, 2. sırayı (yaklaşık %27 ile) 

yaşlı ve hasta bakımı almaktadır.  

**Kadınlar aile işçisi ve geçici işlerde çalışmaktadır. Kamuda ise kadınların çoğu il dışından 

gelmiştir. 

*KOSGEB'in verdiği eğitimlerin önemli ama yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Özellikle kadın 

girişimciliğin geliştirilmesinde işletmelerin takip edilmesi ve işletme kurulduktan sonra da 

takibin devam etmesi ve danışmanlık desteği vermesinin kritik öneme sahip olduğu 

belirtilmiştir. Genel olarak iş kurmak isteyenleri, KOSGEB, "bildikleri işlere" 

yönlendirilmektedir. Bu durum, kadın girişimcilerin ya aile işlerine devam etmelerini ya da 

girdikleri iş alanlarının sınırlanmasını beraberinde getirmiştir. Genel olarak kadın 

girişimcilerin bulunduğu işler, Trabzon'da çeyiz, ev yemeği, halı yıkama gibi tipik "kadın işi" 

kapsamında değerlendirilen işlerdir. Bu bağlamda kadın girişimciler, genel olarak tekstil, 

kişisel hizmet, bakım ve temizlik işleri ve gıda gibi sektörlerde ve daha az katma değeri olan 

işlerde varlık göstermektedir.  

* Kurumlar genel olarak cinsiyetlendirilmiş veri topladıkları halde izleme ve 

değerlendirmelerinde bu perspektifi görmek mümkün değildir. 

**Trabzon'daki kadın örgütlerinin yakın ilişki ve iletişim halinde olması birlikte hareket 

edebilmek için önemli bir avantaj olmaktadır. Kadın örgütlerinde bulunan kadınların çoğu 

kamuda çalışanlardan oluşmaktadır. 

**Görüşmeler sırasında iki konuda işbirliği yapılabileceği ortaya çıkmıştır: (1) Halk Eğitim 

Merkezi eğiticilerine toplumsal cinsiyet seminerleri verilebilir. (2) İş danışmanlarına yönelik 

toplumsal cinsiyet semineri için çalışma ve iş kurumu işe görüşülebilir. 
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**Bölge planında Okul öncesi eğitim konusunda bölgenin oldukça zayıf olduğu tepit edilmiş 

ve geliştirilmesi ihtiyacı öne çıkarılmıştır. Bu bağlamda diğer illerde olmadığı kadar ayrıntılı 

olarak valilik tarafından konu hakkında bilgi verilmiştir. 

Toplantıda aktarılanlar 

Temelde kadın istihdamı ve şiddet odaklı çalışan bir örgütüz. Ama küçük adımlarla gidiyoruz. 

Birkaç ay öncesine kadar bir mekanımız dahi yoktu. İŞKUR‟da 2008‟de Alzheimer 

hastalarına bakım kursu, 12 kadına verildi. Trabzon‟da değil, başka illere gittiler, bir kısmı da 

çalışamadı. Çalışsalar evde kalmak zorunda olacaklardı ve … 

Trabzon ile ilgili bilgi. %48 kadınların çalışma oranı. Ama tabii çoğunlukla tarım. Ev eksenli 

çalışma çok yaygın. Mesleki eğitimler de hasırcılık, gümüş işleme. El emeğini 

değerlendirmeye yönelik mesleki eğitim söz konusu. Vs. vs… 

Mantar üreticiliği ve ev yemekleri aşçılığı üzerine eğitim, ziraat odasının açtığı. Proje 

sonunda kadınlar KOSGEB kredisiyle kendi yerlerini açacaklardı. 40 tane kadın bu tesisi 

açamamış oldular. Çünkü KOSGEB oraya o yönde kredi vermekten vazgeçti. 

Kadınlar düşük ücretli işlerde çalışıyor ve hizmet sektöründe çok yoğun her yerde olduğu 

gibi. 

Trabzon kadın dostu kent, yerel eşitlik eylem planı var. Üniversitede kadın araştırmaları 

merkezi kuruldu, ama çalışmıyor. Pek çok şey, dediğiniz gibi belge üstünde, ama pratikte bir 

şey yok. 

Trabzon'da ev eksenli kadınlar kreş istiyor, en büyük sorun bu.  

İZMİR 

İzmir İlinde il özel idaresi, milli eğitim müdürlüğü halkeğitimler, izmir kalkınma ajansı, izmir büyük 

şehir belediyesi, izmir ticaret odası il kadın girişimciler kurulu başkanı, kosgeb ile görüşülmüştür. 

Çalışma ve İşkurumu ile görüşme yetkililerin tatilde olması nedeniyle, izmir aile ve sosyal politikalar 

bakanlığı il müdürlüğü ile görüşme ise yetkilinin görüşmeyi kabul etmemesi dolayısıyla 

gerçekleşmemiştir. 

İle İlişkin Genel Sonuçlar 

İzmir'de kadın istihdamı yüksek bir düzeyde seyrediyor. Oldukça farklı sektörlerde kadınların 

istihdamı edildiğini de görmek mümkün. Mesleki eğitimler de buna uygun bir çeşitlilikte 

olmasına rağmen, diğer illerden daha az belirgin de olsa bir cinsiyet ayrımın söz edilmektedir.  
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Zira Kadınlar yine, tekstil ve gıda sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Hizmetler sektörlerinden de 

sağlık, eğitim ve turizm ön plana çıkmaktadır. diğer illere göre (Diyarbakır hariç) üst düzey 

yöneticiler arasında kadınların yoğun olduğu görülmektedir. İzmir ilinde kreşlerin yetersizliği, 

firmalar arasında kadın istihdamının yüksek sirkülasyonu, sıklıklar yaşanan kadın işsizliği ve 

projelerin etki alanlarının sınırlılığı vurgulanan diğer konular olmuştur. yerel yönetimde kadın 

dost ketler projesinin etkisi görülmekte ve eşitlik mekanizmaları anlamında önemli gelişmeler 

sağlanmaktadır. 

Toplantıda aktarılanlar 

Genel istihdam durumu. Kadınlar en çok tekstil, gıda ürünleri, içecek-tütün imalatı, vs.de 

çalışıyor. Büyükşehir ve çok fazla yatırım alanı var, ama kadınlar gene aynı yerlerde çalışıyor. 

Kadınlar belki diğer illerden biraz farklı olarak OSB‟lerde çalışıyor. Çalışan kadın oranı %27, 

çünkü büyük oranı ev eksenli. Kayıt dışı yüksek. 

HEM kurslarına katılanların % 73‟u kadın, ama istihdama baktığımızda böyle bir şey 

görmüyoruz. Kadınlar ancak düşük ücretli işlerde istihdam ediliyor. 

İzmir'de kadın dostu kent statüsünde olmasına rağmen diğer illerdeki sorunlar aynı. Her 

dernek her belediye, her kurum kurs veriyor. Ortalık sertifika dolu, ama kadınlar istihdam 

edilmiyor. Ev eksenli çalışma çok yüksek ve daha çok göç eden kadınlar bunu yapıyor. Parça 

başı iş üzerinden.  

Sosyal güvence yok, aracılar eliyle geldiğinden aracılara daha çok geçiyor. Bizim bölgede 

OSB olduğu için. Çalıştığı emek kadının kendisine gitsin diye bir projemiz var.  

Belediyelerin özellikle ev emeği ürünlerinin pazarlaması noktasında ciddi emeği var. Kadınlar 

bir nevi satıp para kazanma imkanı buluyor.  

Kent kadın meclisinin kadın emeği ve istihdamına yönelik çalışma grubu oluşturuldu.  

Mesleki eğitim kurslarında kreş sorunu çözülmediği için sorun oluyor. KİHEP kursu vardı, 

katılacak kadınların çoğu genç ve çocuğu vardı. Biz de belediye ile görüşüp orda tesadüfen 

olan kreşten yararlanmak istediğimizi söyledik. Ve o sene yerel seçimler de vardı, orada 

muhtar adayı gösterildim, orda tüm kadınlar katıldı bu sürece, sokaklarda politika yaptık 

birlikte. 

Okullarda ve park bahçelerde kadınlar görevlendiriliyor. 
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Hasta-yaşlı bakımı bazı kadınlar tarafından da rağbet görüyor. Çünkü diyor ki hem yakınıma 

bakarım, hem para alırım.  

Bu kadar meslek eğitim kursu yapıyorsunuz, kaç kadın istihdam ediliyor diye sorunca 

“istihdam bizim işimiz değil,” diyorlar. Her yerde kurs açılıyor ve belki hocalara istihdam 

sağlıyor (kadın) ama her yerde de olmuyor yani, istihdam yaratmıyor… 

Meslek eğitimlerini belediyeler de veriyor. Rekabet belediye ve halk eğitim arasında çok 

fazla.  

Esnaf ve sanatkarlarla görüşme yapmıştık, onlar da istihdam garantili.  

Bakıcı olarak giden kadınların aktardığı şey, ev işlerini de kendilerine yaptırıyorlar. Bir de 

taciz, vs. varsa kadınlar istemiyor.  

İl istihdam kurulundan davet aldık. Daha önce katılmıyorduk. İlk kez gittik. Sizin 

istedikleriniz neler diye sordular, iş garantili işler olmaz mı dedim, gene İŞKUR‟a attılar. Not 

aldılar, düşüneceklerini söylediler. Toplumsal cinsiyet konusunda okullara yönelik böyle bir 

çalışma var mı dedim? Vali yard. demiş ki, ihtiyacınız varsa verelim!  

HEM ile görüştük, kurslar için bizden ne istersiniz dedi. Kadınlar gelemiyor deynce, bizden 

talep edin, siz ayarlayın biz açacağız dedi.  

Savunacağımız kreş modeli, tüm çalışanlar baz alınmalı. Birbirine yakın işyerleri birleşerek 

kanuni zorunluluk olmalı. Mesela 5 tane işyeri aynı yerdeyse, onlar birleşip bir araya 

gelebilir.  

İzmir‟de durum, mesela belediye açmak zorundadır demesi gerek, açmazsa şu yaptırım vardır. 

Yönetici ve işverenlerin inisiyatifine bırakılmamalı. OSB‟de bir tane var dediler, ama 

bulamadık! 

12 tane belediyeye bağlı ana okulu var. 3 tanesi kreş. 

Mesela OSB‟de tüm işyerleri bir arada. O yüzden erkekler bir arada.  

Serbest bölgede bir tane var, ama ücreti çok yüksek. Ama serbest bölgedekiler mesela 

vardiyalı çalışıyor ve kadın gene yararlanamıyor. Gerekirse gece çocuğun kreşte kalması 

gerek.  

Kreşle İlgili Diğer Bilgiler 
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Ankara'da Çankaya belediyesi çok iyi çalışıyor. 12 tane kreşi var. Hatta belediye çalışanı 

dışında da başvurabiliyor mahalle sakinleri. 

Aile sosyal politikalar, ssk, ziraat bankası, üni.ler hepsinin kreşleri önemli ölçüde kapatılıyor. 

Bize bağlı sendikaların (Tek Gıda-İş) bir kısmında var, bir kısmında yok. Şişli Belediyesi her 

mahalleye cüzi fiyatlarla kreş açtı. Kreşleri talep edeceksek kimler denetleyecek, sorumluluk 

kimde olacak? 

Emek örgütünden geliyoruz (DİSK, Genel-İş). Proje ile çalışan kurumlarla mesafe olsa bile, 

sonuçta gördüğümüz bir kader ortaklığı var. Emek mücadelesi veren emek örgütlerinde bile 

kreş yok. Mesela disk‟te kadın-erkek 12 kişi çalışıyor, ama bir kreş odası yok. Tüm 

mücadelelerimizi salonlardan çıkarıp sokaklara taşımalıyız.  Bana göre çok önemli tespitler 

vardı bugün.  

Seks işçiliği çok büyük bir sorun. Devlet genelev üzerinden vergi alıyor. Sigorta yok, vs vs. 

dışarıda kuralsız, güvencesiz seks işçiliği yapıyorsa bunu yöntemini bir konuşalım. 

Ev eksenli çalışmayla ilgili de çok parçalı mücadele.. 

İKD‟de 70‟ten sonra kreş için ilk çalışmaları birlikte yapmıştık ve sendikalar bu konuda 

öncüydü. Emzirme odasından neden bahsedilmiyor? Bunlar talep edilmeli,  

“Kreş yoksa oy yok” da kampanyanın sloganı olmalı.  

Başbakanı da buna katmak gerek. Kürtaj meselesine haddi olmadan nasıl karışıyorsa, kreş 

meselesine de katılsın. 

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ve diğer konular 

İl istihdam kurullarına katılan KEİG üyeleri: Denizli, Trabzon, İzmir (1 kere katıldı, katılmak 

için zorlayacak), İstanbul, Van 

Denizli: Nasıl girdik ben de bilmiyorum. 2 defa katıldım. Son katıldığımızda sığınma 

evlerindeki kadınların meslek edindirme kurslarına katılmasıyla ilgili gündem vardı. Bir de 

mermercilik Denizli‟de yeni bir sektör. Ev eksenlilerle ilgili söz dahi geçmedi.  

İstanbul: Genelgeye istinaden İstanbul'da bir kadın örgütü dahil etmek istemişler. Yazılı 

istekte bulunduk, bu durumda katıldık. Diğer illere baktığımda da benzer şeyler var, kimin 

geleceğini kendileri seçiyorlar. Çalışmalarını bildik birisi istiyorlar ki birlikte çalışmaları 
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kolay olsun. Doğru kadın temsilcisini seçmek gibi bir dertleri de yok, bildiklerini seçiyorlar. 

Trabzon‟da şöyle: kadın örgütleri kendi aralarında kim gitsin diye seçmişler, öyle gitmişler. 

Van‟da büyük çaba ile, biraz da eşitlik birimi sayesinde. Biraz zorlamak gerekiyor.  

Ayrıca Türkiye'de kadın temsili olması gereken başka kurullar da var, ama burada genelde iş 

kadınlarıyla ilgili kurum oluyor. 

Ev eksenli çalışma …. 

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu üyesi: 6 kadınız topu topu, 99 yılından bu yana, 

öncelikle görünürlük ve bu konuda bilinç yükseltmeye dair çalışma yapıyoruz. 26 atölye 

yaptık şu anda kadar. ILO bizle çalışıyor, ciddiye alıyor. 

Kamu çalışmalarını izleme atölyesi yaptık, 10 gün önce falan. 12 ilden katılım oldu. 2 gün 

kamudan gelecek olan arkadaşlara sorulacak sorular üzerinden gittik. Hem birlikte 

yerellerinde neler yapıyorlar hem bundan sonra ne yapmak istiyorlar? Hangi kurumlarla 

iletişime geçecekler ve bunu yaparken hangi yasal zemin? 

Bir yıl önce de ikinci konferansımızı gerçekeleştirdik. Bunda uluslararası katılım da vardı.  

TÜİK‟le bundan 5-6 yıl önce çok yoğun çalıştık. Çünkü gerçekten elimizde bir veri yok. Ama 

bu sene özellikle onları davet etmedik onları atölyeye, çünkü hiç yol alamadık birlikte.  

Ev eksenli çalışanlar için tek bir sektör yok. Sabah turşu yapar, öğleden sonra tekstil yapar. 

Bu sebeple sendikalaşma meselesi zor. Yasal anlamda da türkiye koşullarında olası değildi, o 

sebeple arkadaşlar vazgeçti. Türkiyede önce bunun netleşmesi gerekir. 

-İş kanununda da bunla ilgili bir düzenleme olması gerekir. 

-Sendikalaşmada bir işverenin olması gerekiyor. Bu sektörde işveren yok. Sendikaya üye olup 

birinden hak talep edeceksen bu kim?  

Sendikalar... 

Kadın örgütlerinin sendikalarla ilişkisi ne olacak?  

Genel anlamda şunlar belirtildi: sendikalardaki bazı kadınlar erkek yöneticiler gibi düşünüp 

konuşuyor ve kadın örgütlerine karşı oluyorlar. Bunun dışında, kadın örgütlerinde de emek ve 

istihdam alanında çalışan çok az örgüt var, bizim de sendikayla çalışmak için oraya doğru yol 

almamız gerek.. 
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Toplantının ikinci ve üçüncü günlerine ait notlar (18-19.10.12): 

Toplantının ikinci günü ve üçüncü günün sabahı savunuculuk ve politika geliştirme atölyesi 

ve grup çalışmaları gerçekleştirildi. (Sunum notlarını Ceren toplantı sırasında vermişti). 

Grup çalışmaları 

4 grup halinde gerçekleşen çalışmalarda gruplar öncelikle alanda karşılaştıkları bir sorunu 

tespit ederek bu sorundaki hedef, destekçi ve karşıtları belirlediler. Bu çerçevede birinci grup 

kreş, ikinci grup çok dilli kreş, üçüncü grup mesleki eğitim almış işsiz kadınlar ve dördüncü 

grup ev eksenli çalışan kadınlarla ilgili çalışma gerçekleştirdiler. 

Bu çalışmaların sunumlarının ardından kreşle ilgili bir ihtiyaç tespit edildi ve toplantının 

üçüncü günü konuya ilişkin bir kampanyanın nasıl örgütlenebileceği üzerine yoğunlaşıldı.  

Kreş kampanyasının temel ayakları ve yapılacaklar taslak olarak şu şekilde belirlendi: 

1- Veri Oluşturma: Özel ve kamu kreş sayısı, kreşlerin teknik olanakları, personel sayıları, 

personelin niteliği, mahalle bazında çocuk nüfus istatistikleri, kreş fiyatları, kadın çalışanların 

aldıkları ortalama ücretlerle ilgili merkezi ve yerel veriler oluşturulacak. Kreşle ilgili yaşanan 

deneyimler, yürütülen çalışmalar vs. derlenecek. Deneyimlerin toplanması için sosyal medya 

kullanılacak. Bununla ilgili bir ön yazı yazılacak. (Kasım ayı içinde) 

2- Atölye Çalışmaları: KEİG üyelerinin bulundukları illerde, kadınların ve kadın örgütlerinin 

kreşle ilgili düşünce, deneyim ve önerilerini paylaşacakları atölyeler gerçekleştirilecek. 

(Kasım ve Aralık) 

3- Bölgesel Toplantılar: Her ilde kadın emeğine yönelik öne çıkan bir sorunun kreş 

meselesiyle de bağlantılandırılarak kamu kurumlarıyla paylaşılması ve tartışılması planlandı. 

Bu kapsamda Trabzon, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Antalya ve İstanbul'da bölgesel toplantılar 

gerçekleştirilecek.  

 

 

 


