
BİRİNCİ BÖLGE TOPLANTISI NOTLARI: 
 
KEİG Platformu bölgesel toplantılarının birincisi olan Trabzon toplantısı 11 kasım 2012 
Pazar ve 12 kasım 2012 Pazartesi yapıldı. KEİG Platformu ile Karadeniz Kadın Dayanışma 
Derneği /Karkad-der tarafından hazırlıkları yapılan toplantıların ilk gününde (11 Kasım) 
dernekte düzenlenen buluşmada, kadın örgütlerinden ve sendikaların kadın gruplarından 
kadınlar ile konuyla ilgili kadınlar bir araya geldi. Katılımcılar arasında; Kadın Mimar ve 
Mühendisler Derneği, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, Türk Kadınlar Birliği, 
Karadeniz İleri Kadın Platformu, Türk Anneler Derneği, Kadın Dostu Kent Projesi Trabzon 
ve Samsun yerel koordinatörleri, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Çalışma ve İş Kurumu ve 
Eğitim-Sen'den temsilciler ile bağımsız kadınlar bulundu. 
 
KEİG, Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadınların, özgüllüklerinin yanı sıra ortak sorunlar 
yaşadığı düşüncesindedir. Bu düşünceden hareketle ve KEİG'in dertlerinin Trabzonlu 
kadınlarla ortaklaştığı kabulüyle, Trabzon toplantısını örgütledi. Trabzon buluşması 
gösterdi ki Trabzonlu kadınlar tarımsal üretimde ve gündelik hayatta bölgesel ve tarihsel 
özgüllükler taşıyorlar. Tarımsal üretimin bölge ekonomisinde ağırlık taşıması ve tarımın 
kadın emeğine dayanması, kadınlara ağır bir yük bindiriyor. Tarımsal üretimdeki rolüne 
karşılık kadınların gelirin ve toprağın dağıtımında çok az pay sahibi olduğu görülüyor. 
Bununla birlikte Trabzon'da ve Türkiye’nin pek çok bölgesinde kadınların istihdama ilişkin 
sorunları büyük ölçüde ortaklaşıyor. Kreş, istihdamın önündeki en önemli sorun olarak 
beliriyor. Hizmet sektörünün genişlemesi, kayıt dışı çalışmanın yaygınlaşması, taşeron 
işletmeler ortak sorunların başında geliyor. Sonuç olarak, bütün bu sorunları birlikte 
araştırmalı, bu sorunlara karşı çözüm politikalarını birlikte üretmeliyiz. Birbirimizi 
tanımaya, desteklemeye, güçlendirmeye ihtiyacımız var. 
 
Toplantı, KEİG platformunun Karadeniz bölgesinde örgütlü kadın örgütleriyle karşılıklı 
olarak tanışmasını, kadın politikası oluşturmaya dair ortak zemini kurmayı ve özel olarak 
da düşünülen kreş kampanyasını tartışmayı hedeflemiştir. İki toplantıda da hedeflenen 
tartışma zemini sağlanmıştır. Toplantıda bölgedeki kadın örgütleri ile kreş konusunda 
ortak çabaya girişilebileceği izlenimi edindik. Seçim dönemine kadar yapılabilecek bir 
kampanya kadınları heyecanlandırdı. Fakat KarKad-Der dışında kadın örgütleri konuya 
mesafeli yaklaşmaya da devam ettiler. Ancak, kadın örgütlerinin bir kısmının girişimcilik 
ve proje konusundaki deneyimleri, kreşle ilgili atölye düzenlenmesi ve kadın dostu 
kentler projesinin varlığı, bu süreci etkileme potansiyeli olan dinamikler. Zira ikinci 
toplantında yerel kamu yetkililerinin yüksek katılımı ve temsilcilerle konuyu enine 
boyuna konuşma fırsatı bulmamız kampanyanın Trabzon’da olumlu yankı bulacağı 
izlenimini de güçlendirdi. Ancak, birlikte çalışılabilecek kurumların proje bazlı çalışma 
deneyimi, kadın çalışmasına dair hegemonik söylemin genel kabul görmüş görüşe 
(girişimcilik ve esnek çalışmaya) itirazın fazla yükseltilmediği söylenebilir. Dolayısıyla nasıl 
bir kreş sorusu süreç içinde önemini korumaktadır. İlk gün toplantısında kısmen 
konuşulan bir konu oldu. Bir atölyenin bu konuda örgütlenmesi konusunda hemfikir 
olunarak toplantı bitirildi. 
 



İkinci gün Melda Yaman Öztürk’ün gerçekleştirdiği Tarımda Kadın Emeği konulu sunuşun 
ardından yapılan tartışmanın önemli konularından biri kreş oldu. Kadın kamu 
çalışanlarının konuya dair ilgisi son derece dikkat çekiciydi. DOKA (doğu aradeniz 
kalkınma ajansı) konuya dair bir ihtiyaç analizi yapmayı önerdi. Yerel bir kadın örgütünün 
başvurmasıyla üniversite ve KEİG platformunun işbirliği içinde kalkınma ajansının mali 
desteği aracılığıyla yapılabileceği konuşuldu. Ancak, KarKad-der bu projede başka 
projeleri nedeniyle yer alamayacağını bildirdi. Başka bir yerel kurumla süreç yürütülebilir. 
 
Özellikle ilk günkü toplantıda bahsi geçen kadın sorunları Karadeniz bölgesinde yaşayan 
kadınların özgül sorunlarıydı. Bu açıdan makro politika üretimine ciddi ölçüde katkısı olan 
bir dizi toplantı gerçekleşti, denilebilir. Kadın politikalarını yerel sorunları gören bir 
şekilde üretmek için bir araya gelmek toplantılardaki en önemli istemdi. Bu açıdan 
toplantının hedeflere uygun geçtiği söylenebilir.  
 
 
İlk gün kadın örgütleri ile kapalı bir toplantı yapıldı. Karadeniz Kadın Dayanışma 
(KARKAD-DER) derneği açılış konuşması yaptı. Sonra KEİG platformunun neler 
yaptığından ve ne amaçla bir araya geldiğinden bahsedilerek yapılan araştırma ve 17-19 
Ekim toplantısında karar verilen kreş kampanyası anlatıldı. Trabzon'da kreş konusunda 
bilgi toplayan Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, bu bilgilerini aktardı. Bu bilgiler, yazılı 
olarak da dernekten iletilecek. (Kreş 11 tane özel var. Tek devlet kreşi yok. Belediyenin 
kreşi kapatılmış. Var olan kreşler de oldukça pahalı. Söz konusu bilgi yazılı olarak ve daha 
geniş haliyle de verilecek.) 
 
Toplantıda değinilen konular şöyle özetlenebilir. 
*Kırda kadın bahçede çalışıyor fakat toprakta söz sahibi değil, sigortalı olamıyor. 
Dolayısıyla erkek emekli olabilirken kadın için mümkün olmuyor. Ayrıca tarımda ev içi 
sorumlulukların kadınların en önemli yükü olduğu da söylenebilir. Karadeniz'de tarım 
işçisi kadınlar, kendi tarla ve bahçelerinde de çalışıyor olsa 14-15 saat çalışıyorlar. Bu 
yükün altında kadınlar sosyal alanda kendini geliştiremiyor.  
 
*Aile, erkek çocuğuna verdiği sermayeyi kadınlara vermiyorlar. Bu anlamda girişimcilik 
açısından da fazla şansı yok kadının. Hatta mirasın erkek kardeşe devri için baskı 
uygulanıyor.  
 
*Kreş gibi hizmetlerin devlet aracılığıyla hizmetin verilmesi lazım. Ama nüfus patlamasını 
gören bir planlama yapılması önemli bulundu. 
 
*Kreşin eksikliği ya eve kadın alınarak veya haneden bir kadının çocuğa bakması yoluyla 
çözümleniyor. 
 
*Toplumsal kalkınma derneği, 30 kadına çeşitli mesleki eğitimler vermişler, kadın 
işlerinde. Taşımalı eğitim nedeniyle kadınlar çocuklarıyla birlikte köylerinden kasabaya 
taşınmışlar. Söz konusu nedenle oldukça hızlı bir değişim gerçekleşmiş. Özellikle kadınları 



bu “göç” fazlasıyla etkilemiş, öncelikle köylerinde çiftçilik yaparken kasabada mesleksiz 
kalıyorlarmış. Eve kapanıyorlarmış. Ama kasabaya geldikten sonra da olumsuzluklara 
rağmen köye dönmek istemiyorlarmış. Kasabada yapabilecekleri işlere ve iş arama 
süreçlerine dair İŞKUR bir pilot proje başlatmış. Ancak şimdilik kapsamının oldukça dar 
olduğu hem İŞKUR temsilcisi tarafından hem de bir eleştiri olarak kadınlar tarafından 
belirtildi.  
 
*Trabzon’da da diğer illerde olan girişimcilik eğitimleri ve KOSGEB hibeleri oldukça bilinir 
durumda. Kadınlar bir kısmı bu girişimcilik eğitiminden (KOSGEB) ve bilgisayar eğitimi, 
sürücülük eğitimi gibi süreçlerden geçmişler. Ancak bu süreçlerden geçenler arasında 
sadece çocuk-hasta ve yaşlı bakım sorunu olmayanlar işe girebilmişler.  
 
*Kadınlar, derneğe gelir getirici faaliyetleri sormak için geliyorlarmış. Dolayısıyla kadın 
dernekleri de dernekçilikle istihdamı birleştirmek durumunda kalmışlar. Bu bağlamda 
bazı kadın dernekleri hem halk eğitim hem de iş kurla zaman zaman işbirliği yapmışlar. 
Mesleki eğitim olarak yine iğne oyası benzeri işler öğretilmiş. Her yıl yeni bir el becerisi 
öğrenip bunu paraya dönüştürmek istiyorlarmış. Avrupa pazarında hanımeli tezgâhları 
açılmış. 
 
*Bölgede kadınların kendi paralarını kazandıkları eski bir çalışma geleneği var ve bu 
yüzden kadınların güçlü olduğu ifade edildi. Tekel-çay imalatı ve çay fabrikaları 
özelleştirilmeden önce kadınların hayatında değişim sağlayabilecek bir potansiyel 
barındırıyormuş. Ancak özelleştirme ile kreşlerin kapanması ve diğer sosyal donatıların 
ortadan kalkması, işçi sayısının düşürülmesi sürecinde bu potansiyel de ortadan kalkmış. 
Şuanda kadınların asgari ücretin altında ve/veya kayıt dışı çalışması oldukça yaygın 
görülmekteymiş. Ancak şimdi yeni nesilde bu kamu işletme geleneğinin oluşturduğu 
korunaklı yapının kalktığı ve böyle bir deneyimin bilgisinin bile silindiği ifade edildi. 
 
*Ayrıca bahçesinde çeşitli tarımsal faaliyetlerle kendi yeniden üretimini sağlayan 
böylelikle düşük ücretlere ve istikrarsız gelire rağmen hayat sürdürmek mümkün 
olabiliyormuş. Kentleşme ile bu sürecinde kesintiye uğradığı ifade edildi.  
 
*Kadınların bir yönlendirilmeye ihtiyacı olduğu saptandı. İŞKUR’un henüz çok az kadını 
kapsayan bir pilot projesi var.  
 
*(Emekli bir sağlıkçının saptamalarına göre) “70li yıllarda çalışan olmak ile çalışmayan 
olmak iç içeydi. Çünkü ev işlerini çalışma hayatına rağmen biz kadınların üstüne 
yüklemişlerdi”. Kendisi de çalışmak nedir anlamamış bile. Küçük bir bahçeleri varmış. Altı 
ay bahçede çalışıp, altı y kendi işini yapıyormuş, emekli olduktan sonra. Avrasya pazarını 
hanımeli pazarı olarak düzenliyorlarmış. Burada tezgâh açmışlar. Geleneksel ürünlerin 
üretilmesi ve bahçe meyvelerinin değerlendirilmesi için-reçelci olmuş. Reçel-pekmez, 
marmelat...  
 
*Başka kadınlar da böyle işlere girmek istiyormuş ama evden izin çıkmadığı için 



girememişler. 
 
* Kenar mahalle kadınlarının en önemli eksikliğinin sosyal yaşama adaptasyon olduğu 
söylendi. Apartmanda nasıl yaşanır, yerel yönetimle nasıl ilişki kurulur gibi sorunlarla 
mücadele etmek için adaptasyon aşaması önemli. En önemlisinin okuma yazmak 
öğrenmek olduğu belirtildi. Bir kez eğitim verildiğinde “iş bulabilir” kategorisi içine giriyor 
ama sonuç böyle olmuyor, başka aşamalar ihmal ediliyor. Kadın işsizliği hem Samsun hem 
Trabzon’da çok fazlaymış. Trabzon’da “genç kız sığınma evi” için uğraşıyorlarmış. Taciz ve 
tecavüze uğramı kız çocukları için. Sığınma evlerinde faaliyetler yapıyorlarmış (İleri Kadın 
Pltf.) 
 
*Cam ve metal amaçlı sera açılmasını sağlanmış. 4 kadında sadece 1 tanesi devam 
edebilmiş. Kadınların ceplerinde para olmadığı için ve taşınma ile bilgi donanımı 
açısından çok önemli sorunları yaşıyorlar. Bu sorunlar yüzünden tezgah verilse bile 
kullanamıyorlar. 
 
*İŞKUR ilk defa bu sene yerel eylem planı yapmış. Bakanlık taşra teşkilatıyla o merkez 
tarafından hazırlanan stratejik plana toplumsal cinsiyeti perspektifini yerleştirmiyorlardı. 
Sadece veri giriyorlar. İŞKUR’da bu sene yeni bir şey var: İŞKUR eylem planı yapmış. TCE 
ne dair talep edilen her şeyi yerleştirmişler. Bilgiye erişme herkes için zor olmaktaymış. 
Ancak planlara cinsiyet eşitliği perspektifini mükemmel olarak koysanız bile bunun özel 
sektöre hiçbir yaptırımı yok. Kayıt-dışı çalışma oldukça yaygın. Görevliler de, gidip ceza 
kesmiyorlar. Üst yöneticiler kestirmiyorlar. Kadın çalışmalarını destekleme sözü ve vaadi 
olduğu halde (uluslararası sözleşmelere rağmen) yerel yönetimler kadınlardan mal 
alamıyor, çünkü ticaret odası üyelerinden almasına dair bir teamül/gereklilik oluşmuş. 
Bunu kırmak istemiyorlar. Bu zihniyetle ilgili bir şey. Çünkü para alıyor. Kadın dostu 
kentlerin hiçbir etkisi olmamış özel sektöre. Özel sektör için topyekün bir müdahale 
geliştirmek gerekir. Özel sektörün farkındalığı ile ilgili toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimlerini içeren İŞKUR ile ortak çalışma yapıyorlarmış. En fazla böyle bir şey 
yapabiliyorlarmış. Sadece bunu yapıyorlarmış. Trabzon’daki OSB'de kadınlar yoğun 
çalışıyorlarmış. (Kadın dostu kentler projesi koordinatörü) 
 
* Trabzon, Ticaret ve Sanayi Odası İl Kadın Girişimciler Kurulu, valiliğin desteği ile birlikte 
İŞKUR ile ortak kadınlardan inşaat ustası yetiştirilmiş. İki özel firmayla anlaşmışlar, onlar 
sponsor olmuş. Çeşitli bağışlar olmuş. El arabaları ve benzeri iş araçları alınmış. Fayanslar 
verilmiş… Kadınlar iş aramak için İŞKUR’a başvurmaları gerektiğini bilmiyorlarmış. 
Kadınların kafasında da mesleki önyargılar var. Kendisi makine yüksek mühendisi 
olduğunu söyledi, konuşmacı ve kadınların kazma-kürek-fidan dikme işine gitmek 
istemediğini ifade etti. Aslında kadınların cinsiyetle ilgili kalıplarını kırdıklarını kadınlar 
için iş olduğunu iddia etti. *bazı kadınlardan bu iddiaya itirazlar geldi.+ Temel olarak 
kadınların yönlendirildiği ve çoğu kez de yapmak istedikleri işler hasta ve yaşlı bakımı, 
fındık, aşçılık gibi meslekler görülüyor. Kadınlar zaten teknoloji kullanmadığı için kadınlar 
İŞKUR ilanlarını takip de edemiyor. Zaten başkanının evinde hasta ve yaşlı bakmaya ve 
fındığa yabancı kadın geliyor.  



 
İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu üyesi olan kadın da toplantıdaydı. Ayda bir 
toplanılıyormuş. Cinsiyet ayrımcılığına karşı duyarlı bile görünenlerin aslında hiçbir 
çalışma yapmadığını ifade etti. Özel sektörden insanlar kurulda. Kadın hamile kalıyor veya 
annesi hastalanıyor diye işverenler kadını istihdam etmek istenmiyormuş. Şimdiye kadar 
hiç yol alınmamış. Özel sektörün kadın çalıştırma konusundaki sorunlarını, kadın 
istihdamını özel sektörde artıracak bir zihniyet ve çaba yokmuş. 17 üyesi varmış. 1 yıldır 
toplanılıyormuş. Kadın istihdamının arttırılması konusu sadece 1 defa kurulda gündeme 
getirilmiş. 
 
*İŞKUR’dan bir kadın, 3 yıldır kadın istihdamı projesinde çalışıyormuş. Kadın istihdamı 
projesi AB’nin 35 tane açılacak olan çalışmasından bir tanesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın İPA kapsamındaki projesiydi ve bu minvalde bahsi geçen genelge çıkarıldı. 
Öncelikle hibe alınan 8 proje yapıldı. Şu anda da teknik destek devam ediyor ve bu yılın 
sonunda da bitiyor. Hibeden sonra başlayan teknik desteği, motivasyon ve istihdam 
edilebilirlik pilot uygulaması yapılmış ve başarılı olmuş. Pek çok işe yerleşen ve girişimci 
kadın çıkmış. İŞKUR’un pilot uygulama yaptığı 5 pilot ildeki (Erzurum, Urfa, Trabzon, 
Antep, Çorum) projeden biriymiş, Trabzon. İkinci yakta 4 kurum arasında bir yönlendirme 
ağı uygulanıyormuş. Trabzon belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar, sosyal yardımlaşma 
vakfı ve İŞKUR arasında. Gelen kadınları kurumlara yönlendirme temel olarak görülen 
işlevmiş. Ve iş kulüpleri uygulamasına başlamışlar. Nasıl CV yazılır, nasıl işe başvurulur gibi 
konularda eğitim veriyorlarmış. Ancak kadınlar pek ilgili göstermemişler. [Genel olarak 
küçük gruplara yapılan bu eğitimlere fazla anlam yüklendiği, kadınların iş aramakla ilgili 
sorunlarının çözülse de yapısal olarak kadın işsizliğinin temelde bununla ilgili olmadığı 
eleştirileri ile konuşmalar devam etti. Ayrıca böyle küçük etkinliklerin ardından kadınların 
iş bulmama sürecinin devamı kadınların kendilerini beceriksiz ve değersiz hissetmesine de 
yol açıyormuş.] 
 
Kadınların iş arama süreçlerinde teknik destek gibi harçlıklarını da iş kulübü verecekmiş. 
Pilot uygulama başarılı olursa sisteme dahil edilecekmiş. Henüz Kadınlara dönük ihtiyaç 
analizi yapılmış. Motivasyonlarını yükseltmek için eğitim veriliyormuş. Kadınlara iş 
piyasası analizi yapılmış ama yayınlanmamış. Trabzon İŞKUR genel müdürlüğü yapmış.  
 
Kadın işsizliği tarım politikalarıyla ilişkili. Eskiden fındığa endeksli bir sosyal hayat söz 
konusuymuş. Şimdi fındık üretimine dair sorunlar kadınların işsizliğini büyük boyutta 
etkiliyor. Şimdi Trabzon’da hizmet sektörü gelişmiş. Bu anlamda ihaleli işler veriliyor. Ama 
bunlar da siyasi… İŞKUR tarafından verilecek olsa farklı olabilirdi. Ama sürekli aynı kişiler 
işe giriyor. Burada tabi İŞKUR’un yapabileceği bir şey yok. Fuarlar yapılıyormuş. Şimdi ilk 
defa (15-16-17 kasım’da) Trabzon’da yapılacak.  
 
İİMEK toplantısı gündemine geri dönüldüğünde, İŞKUR’dan kadın istihdamı ile bağlantılı 
iletişim uzmanlarından birinin pilot il çalışmayla bağlantılı olarak sunuş/bilgilendirme 
yapma talebiyle birlikte gündeme gelmiş. Özel bir gündem ayrılmış değil. Etkisi olmamış. 
İş Kanunun 5. Maddesine rağmen işin niteliği gereğinin erkek çalıştırmanın önüne açması 



oldukça belirginmiş. Kreşe dair de bir olumlu gelişme yokmuş. Yerel eşitlikte bu konu 
sıkça görüşülmüş ama konuyu sahiplenen kimse yokmuş.  
 
*Kadın istihdamı içinde kreş konusu sıkça konuşulmuş ama konu sahiplenilmemiş. 
2010'da TÜİK’e ev eksenli kadın araştırması yaptırmışlar. Kreş ihtiyacı saptanıyor ama 
öznesini, hiç kimse konuyu sahiplenmemişler. Önemsemişler ama sadece belediyeyle 
yapılan görüşmelerde mahalle odaklı kreş bir yönetim olarak belirlenebilmiş.  
Daha dezavantajlı kadınların belediye aracılığıyla kreş yoluyla istihdama katılması 
sağlanacakmış. Ama bunun yapılması için yetkilinin konuya sıcak bakması gerekiyor. 
İnisiyatife bağlı işliyor. Bu yollar iki toplum merkezinde kreş açılmış. Müdür değişince ama 
bu kreş kapanmış. Kamu kuruluşlarında da kapanmış. Erkeği iyi niyeti ya da eğitimliliği 
veya aynı sıkıntıları geçirmiş olması ile bağlantılı olarak kreşe sıcak bakmışlar. inisiyatife 
bağlı.  
 
*TÜİK’in yaptığı ev eksenliler araştırmada, ihtiyaç analizi yapılmış. Bu analizde ev eksenli 
çalışan kadınların %64’ü iş bulsa bile çalışmak istemiyormuş. Gerekçeleri de bakım 
hizmetlerini ve ev işlerini devredememeleri, ailevi nedenler ve eğitimdi. Kadınlar 
çalışmak istemiyor sonucu çıkarmışlar. Ama bu gerekçeler çözüldüğünde çalışıp 
çalışmayacakları sorulmamış.  
 
* Yeni bir araştırma yapılmış. Sadece kadınlarla değil işverenlerle görüşülmüş. 
Beklentilerin farklılığı üzerine kurulmuş araştırma. İşverenlerin talepleri ile yerel kadın 
işsizlerin talepleri sorulmuş. İşveren ve hane halkı beklentileri karşılaştırılmış. “Ben 
çalışamam” diyen kadınların bile %99’u kızları çalışsın istiyormuş. Kadınların yine bakım 
yükü engel olarak görülüyor. Kadınların %64'ü iş bulsa dahi çalışmak istemiyormuş. 
Nedeni ev hizmetleri çıkmış.  
 
*Bakım işlerinin ve kadın istihdamının devlet eliyle çözülmesi lazım, işveren inisiyatifi ile 
konu çözülemiyor ve sürekli bir yapı oluşmuyor. Zaten genelge çıktı sonra gerekli yasalar 
çıkmamış olmasını başbakanın "analığı aldığında kadından geriye bir şey kalmaz" lafının 
bir uzantısı olduğu konuşuldu. Bu söylemin ardından hangi işverenden ne bekleyeceğiz? 
Kanunlar var ama bunları uygulayacak yönetmelikler yönergeler hiçbir şey yok ortada. 
Avusturya örneği anlatıldı. Türkiye’de AB zoruyla bu işlerin yapıldığı, her şeyin 
göstermelik yapıldığı konuşuldu.  
 
*Ortaklık için dili de dönüştürmemiz lazım. Hep birlikte politikaları değiştirmek için neler 
yapacağız, bu platforma dair ne düşünüyoruz? Birlikte nasıl güçlenelim? Sorularına cevap 
arandı.   
 
*Samsun’daki tüm siyasiler, kadınlara iş vaat ederken konfeksiyon atölyeleri açmayı 
konuşur. Ama asla kadınların nasıl çalıştığına kadınlara dayatılan çalışma koşullarına 
bakmazlar. Kadınların çalıştığı atölyelerde çalışma saat 5’te başlar, gece saat 11’e kadar 
sürer. Sadece öğle yemeği vardır. Kadınların cep telefonu kullanmaları yasaktır. Aileleri 
acil durumlarda bile onlara erişemezler. Sadece ustabaşına erişilebilir. Kadınlar işi 



kaybetmemek adına sigortalı gösterilmedikleri halde itiraz etmezler, nasıl itiraz 
edeceklerini de bilmezler. Başkasının şikâyet etmesi lazım ki konfeksiyondaki kadın 
sigortalı çalışabilsin. Kendisi gidip sigortaya başvurması halinde kendi sigorta hakkının 
resmiyet kazanacağını bilemediğinden o 3-30 paralara çalışmak zorunda kalır. İşveren 
ihracat yaptığı dönemde işe alır. İş bitince süresiz işten çıkartır. Aylar sonra yine bir gün 
onu alabilir. İşçi eğitimleri çok önemli. Kadın özgü yapılması çok önemli.  
 
*Kooperatif ve girişimcilik eğitimleri almış kadınlar ama eğitim aldıktan sonra bu işten 
vazgeçmişler. Bu iş zor gelmiş. Bu işlerin kolaylaştırılmasına dair taleplerinin olduğunu 
ifade ettiler. Ancak bu teşviklerin iş güvencesinin ve istihdamın yerini alması eleştirildi. 
Üstelik akademisyenlerin de girişimcilik eğitimlerinde birer aracı haline gelmesi de 
önemli bir eğilimdir. Bu açıdan eğitimler de bir süzgeç olarak gösteriliyor. Kadınların iş 
buldukları halde çalışmamaları da görülüyor. Bundan kadınlar çalışmak istemiyor görüşü 
çıkıyor. Bunun yanlış olduğu ifade edildi. Çalışma koşullarının iyileşmesi kadın 
çalışmasının en önemli koşulu saptaması yapıldı. Kadınların iş kurmadan önce başkasının 
yanında çalışması çok önemlidir. İşverenler kendi işlerini erkek çocuklarına devrettikleri 
ifade edildi. Kadın bir kez iş hayatında başarısızlığa uğradığında iş hayatına bir daha 
giremiyor.  
 
*Samsun’da genç kız sığınma evi açılmasına ilişkin bir kurum tarafından toplantı 
esnasında imza toplandı.  
 
*İki kadın kendi girişimcilik çabalarını ve önlerine çıkan sorunları anlattılar. 
 
İlk gün toplantısı kreş kampanyası ve kreşe dair konuşmalar, fazla açımlanmadı.  
 
İkinci gün, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği ile KEİG Platformunun tanıtımı ile başladı. 
2 vali yardımcısı, İŞKUR müdürü, 1 milli eğitim müdür yardımcısı, 1 sendika yöneticisi ve 
Trabzon belediyesi başkan yardımcılarından biri yer aldı. Bürokrat katılımının yüksekliği 
nedeniyle yazın yaptığımız araştırmanın sonuçlarını anlatıp, kreşin önemi konusunda 
uzunca konuşabildik.  
 
Vali yardımcılarından biri konuşmaların seyrini de etkileyecek kadar olumlu bir konuşma 
yaparak, kadın istihdamının çalışma koşullarıyla ne derece ilişkili olduğunu ifade etti. 
Birlikte çalışılmak üzere çağrı yaptı. İŞKUR ve Sendika temsilcisi de oldukça olumlu 
konuştu. 
  
*İlk olarak konuşan Trabzon İŞKUR müdürü, ilk günkü toplantıda bahsi geçen meslek 
koçluğu çalışmasından bahsetti. Kursların verildiğinden dem vurarak, özellikle hasta 
bakımı kurslarının yoğun olarak verildiğini ancak kadınların kurs alıp çalışmadığını ifade 
etti. Kadınların rahat işler aradığını ifade etti. Ancak, İŞKUR müdürünün ifadeleri üzerine 
TÜRK-İŞ sendikasının temsilcisinin uzun çalışma saatleri, düşük ücret, kıdem tazminatının 
işletmeye geri ödenmesi gibi sorunlu çalışma pratiklerinin kadınlar için söz konusu 
olduğunu hatırlattı. 



*Trabzon Belediye başkan yardımcısı, bir ailede erkeğin çalışmasının kadının çalışmasına 
gerek bırakmadığını ifade etti. Ataerkil yapıyı korumalarının kendileri için önemli 
olduğunu söyledi. Ancak, yerel eşitlik birimlerinin oluşturulduğunu, kadın dostu kent 
olduklarını, kadın çalışması için gerekeni yaptıklarını, isteyen “bayan kardeşimizin” zaten 
kurslara katılım için ödenen harçlığı almak üzere kurslara geldiklerini ifade etti. Örneğin 
hasta, yaşlı ve çocuk bakımı için verilen kurs çok talep görüyormuş ama “bayan 
kardeşlerimiz” kurs sonrasında sertifikalarını aldıkları halde bu işi yapmak istemiyorlarmış. 
Başkan yardımcısı kadınların evdeki işlerini yapmaması, geleneksel kadın rollerini 
oynamaması ve ev işlerini erkeklere devretmesi konusu üzerine endişelerini bildirdi. 
 
*Kırdan kente göç eden kadınların istihdama katılımı ile kentte yaşayanların sorunları 
arasında olgusal farklar var. Öncelikli sorun kadının çalışmasına izin verilmemesi, ikincisi 
ise bakım yükümlülüğü. Bunu BM mahalle çalışmasını da böyle yapıyorlar. Yaşadıkları 
yere aidiyet duygusu geliştirmeme ve komşuluk ilişkileri kuramama gibi sorunları ortaya 
çıkıyor. İstihdam çok uçuk bir fikir gibi geliyor, bu kadınlara. Henüz yaşadıkları mahalleden 
merkeze adım atmamış kadınlar olduğundan bahsetti. Kendi yaptıkları bir proje ile 
girişimci yetiştiriyorlarmış. Bu bağlamda Turkcell girişimcisi seçilen bir kadının örneği 
anlatıldı. Birkaç hafta önce ÇSGB ile ASPB arasında bir protokol imzalandı ve bir ağ 
koordinasyon sistemi kurulmuş. İki haftadır başvuru alıyormuş. Özellikle ekonomik 
durumu düşük olarak gelen kadınların şu an sadece istihdamla ilgili eğitimler 
veriyorlarmış. Kadınların çalışma istemlerinin önündeki en önemli engel olarak bakım 
işleri görülmekteymiş. Özellikle istihdam edilmesi için gelir düzeyi düşük kadınlar için özel 
kreşlerden %20 bedelsiz yararlanmaları için kontenjan ayrılması gibi bir anlaşma 
yapmışlar. Kontenjan hızla dolmuş ama hala kayıt alıyorlarmış. Kreş bir sorun ama 
kreşten önce kadınların sosyal hayata katılması çok daha önemli bir sorunmuş. KİHEP 
eğitimlerinin oldukça önemli olduğuna dair doğrudan gözlemlerini aktardı. Kamunun 
ciddi anlamda çalıştığını anlattı. Ekonomik anlamda da çok ciddi destek sağlanıyormuş. 
Yerel eşitlik de bu anlamda oldukça ciddi bir gelişme sağlamış. (ASP Eşitlik birimi) 
 
*Taşımalı eğitim konusunda ilk günkü toplantıda konuşulan bilgiler aktarıldı. Bakım 
hizmeti eğitimi alan kadınların çalışmaması üzerine bir dizi laf çevrildi. Genel olarak bu 
tür işlerde kadının çalışması evden çıkmasını sağlamıyor, evde yaptığı işleri çalışmak 
üzere de yeniden yapıyor, denildi.  
 
* Kamunun yaptığı çalışmaların fazla olduğunu ama bunların yeterli olmadığını vali 
yardımcısı ifade etti. Artık yönetimlerin de bu konuda daha duyarlı olduğu ifade ediliyor. 
Cuma günü kadınlarla toplantı yapacaklarmış.  
1 kahve molası verdik ve sonra vali yardımcıları, milli eğitim temsilcisi ve belediye başkan 
yardımcısının ayrılmasının ardından sohbete ve bölgenin ve tüm kadınların sorunlarını 
konuşmaya devam ettik. 
 
*Sendikalarda kadınların örgütlenmesinin ne derece önemli olduğu konuşuldu. Kadınlara 
mesai ücreti ödemeden uzun çalışma saatlerinin dayatıldığı, kıdem tazminatının 
kadınların hesaplarına yatırıldığını ama *işe giriş işten çıkış yapılıyormuş, her yılbaşında 



işçiler 11 ay çalıştırılıyormuş+ işe yeniden girmek için bu tazminatı işveren iade ediyormuş. 
Kamuya personel alınırken kadı erkek fark etmezsen, taşeronla çalışmada taşeron firma 
erkek işçide ısrar ediyor. Bir başka konu da asgari ücretin altında bir ücretle çalışmak 
üzere anlaştığında asgari ücret hesaba yatıyor. İşçi anlaşmaya dahil olan ücreti alıp, 
fazlasını işverene geri veriyor. Yaptırımı da buradan elde ettiği gelirde daha düşük olduğu 
için ceza verilmiyor. Taşeron firmada 3 yıl çalışmak için 3000 tl para ödeyenler de 
olabiliyor. Ancak bunları ispatlamak zor olduğu için ceza pek alınmıyor. Kadınların 
önündeki engellerden biri de buymuş.  
 
*Sığınma evinde kalan kadınlara dönük bir bilgi verildi. Mesleki eğitim verilmekteymiş. 
  
*İşe başvurmak için gelen kadınların hepsinde kreş ihtiyacı ortaya çıktı. İŞKUR’la bağlantılı 
olarak sığınma evindeki kadınlara yönelik süreli iş sağlanması için işverenlerle toplantı 
yapılıyormuş.  
 
*Valiliğin iş adamlarından destek alarak yaptırdığı kreşler varmış. Bunlardan biri engelli 
çocuklar için organize edilecekmiş. Bir kreş havaalanında (ve ya havaalanı yakınında) 
varmış. Aileleri hastaneye giden çocukları bırakmak için kreş düşünülmüş. 2007’den 
sonra kamu kurumlarının kreşleri kapanmış. Valinin girişimiyle iş-insanlarının desteklediği 
iki kreş açılmış şimdiye kadar biri de hazırlanıyormuş. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi 
ASP’den alacağız.  
 
*Kamunun yaptığı tüm projelerin anlamlı olmasına rağmen etkilediği kadın grubunun çok 
az olması yüzünden de kadınların bu projelere inanmadığını ifade edildi. Dolayısıyla 
kadınların bu işlere sıcak bakmadıkları ifade edildi. Ayrıca bu durumun sadece bir 
inanmak veya farkındalık sorunu olmadığı projelerin gelip geçici ve küçük ölçekli 
olmasının, topyekün bir kadın politikasının olmamasının bu çabaların anlamsızlaşmasına 
ve bir değişim yaratmamasına neden olduğu eleştirisi getirildi. 
 
Toplantı sonrasında, bölge toplantılarının içeriğini ile birlikte toplantılarda hem ortak 
dertlerimizi hem de bölgesel özgüllüklerimizden oluşan deneyimlerimizi paylaşma 
yöntemleri üzerine konuşmaya karar verdik. Böylelikle birbirimizle ilişkilerimizi nasıl daha 
iyi kurabileceğimize dair fikir elde edilebileceğini düşündük. Bu bağlamda daha fazla 
konuşmak ve tartışmanın yollarını oluşturmak üzerine hem bölge toplantılarının biçimini 
değiştirmeyi öneriyoruz. Şöyle ki yaptığımız bölge toplantılarını şimdiye kadar iki toplantı 
halinde sağlıyorduk. İlki üyeler ve sadece kadın örgütleri ile birlikte yaptığımız iç toplantı 
iken, ikincisi bir sunuşla başlayan ve bölgedeki tüm kurum yetkililerini davet ettiğimiz bir 
açık toplantı oluyor. Şimdi ise bu iki toplantının sonuna kendi üyelerimizle yaptığımız bir 
değerlendirme toplantısı öneriyoruz. Sonrasında ise toplantıdaki tüm konuları ayrı ayrı 
değerlendirdiğimiz yazılı ya da sözlü geri bildirim yapabiliriz. Bunların kitapçıklarda 
toplanması ise bizler için yol gösterici olabilir.  


