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ÖNSÖZ 
 
Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) olarak, 
kuruluşumuzdan bu yana, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok çalışmaya hevesle 
imza attık. Yaptığımız çalışmaların, kadın istihdamıvegirişimciliğinin 
geliştirilmesi,kadınların ekonomik alanda daha fazla görünür olması ve güçlenmesine 
katkıda bulunduğunave yarattığı etkinin de karşılık gördüğüne inanıyoruz. 
 
Diyarbakır merkezli, Doğu ve Güneydoğu’da örgütlü bir sivil toplum kuruluşu olarak 
çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bölgede, farklı alanlarda kıymetli çalışmalar yürüten 
birçok kadın STK’da var ancak,kadın istihdamı ve girişimciliğine ilişkin üretilen 
politikaların azlığı, kadının temsil düzeyi ve buna paralelolarakkadınların karşılaştığı 
sorunlardan dolayı yeterince görünür olamadığımız için karar mekanizmalarında da 
yer alamıyoruz. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarında da yeterince etkin değiliz. Kadın 
sivil toplum kuruluşları olarak sadece kendi faaliyet alanlarımız üzerinden görünür ve 
var olmaya çalışıyoruz. Aynı sorun sadece Diyarbakır için değil, diğer bölge kentleri 
için de söz konusu. 
 
Buradan hareketle, derneğimizce hazırlanan ve İsveç Büyükelçiliği tarafından 
desteklenen ‘’Doğu ve Güneydoğu’da Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İş 
Birliğive Ağ Oluşturulması Projesi’’kapsamında,Diyarbakır, Mardin,Batman, Siirt, 
Şırnak, Van, Hakkâri, Muş, Şanlıurfa ve Tunceli'deki kadın kuruluşları, 
akademisyenler, farklı sivil toplum kuruluşlarında çalışan kadınlar ilekadın ve 
erkekgirişimcilerin katılımıyla düzenlediğimiz ortak akıl toplantılarında bir araya 
geldik.Ekonomik alanda kadının görünürlüğüve karar alma mekanizmalarına 
katılımını ve bunların önündekiengelleri, toplumsal cinsiyet algısı, ekonomik 
örgütlerde kadınların yer aldığı pozisyonları, STK, akademi, meslek kuruluşları, oda 
ve borsalardaki kadın temsil oranını konuşarak deneyimlerimizi paylaştık.Tespit 
edilen sorunların çözümünde güç birliği yapılmasının çok önemli olduğunun altını 
çizdik. 
 
Kuşkusuz, kadınlar bir araya gelince güçleniyor ve dayanışarak çoğalıyor.Bu 
kapsamda,projemizin raporu ve sahaaraştırmasının sonuçlarını paylaşıyoruz.Bir yıl 
süren çalışmamızda, toplantılarımıza ev sahipliği yapan Diyarbakır, Batman, Siirt, 
Şanlıurfa, Mardin, Muş, Van, Hakkâri, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ticaret ve sanayi 
odaları başkanlarına, değerli görüşlerini paylaşan kadın girişimciler, esnaf ve 
sanatkâr odaları, ticaret borsaları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve kadınSTK 
temsilcilerine, katkılarını ve desteğini esirgemeyen Prof.Dr. Şemsa Özar’a en içten 
teşekkürlerimizi sunarız. 

 
Ferda CEMİLOĞLU 

DOGÜNKAD Yönetim Kurulu Başkanı   
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GİRİŞ: 
 
Bu çalışma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş Kadınları Derneği 
(DOGÜNKAD)’ın Mart 2018 – Mart 2019 tarihleri arasında, İsveç Büyükelçiliği 
hibe desteğiile “Doğu ve Güneydoğu’da  Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Arasında 
İş Birliğive Ağ Oluşturulması Projesi” kapsamında yürütülen saha çalışmalarının 
somut çıktılarını içermektedir.  
 
Bölgelerde,Muş, Mardin, Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkâri, Tunceli, Şanlıurfa 
ve Şırnak illerinde yürütülen bu çalışma, iş dünyasındaki kadınların mevcut 
durumunu, var olan ihtiyaçlarını, karşılaştıkları engelleri ortaya çıkarmayı, bununla 
birlikte, katılımcı bir yaklaşımla, kadınların kendi ihtiyaçlarına yönelik çözümleri 
kendilerinin tartıştığı bir ortam yaratmak amacıyla uygulanmıştır. Bu kapsamda, 
yukarıda belirtilen illerde, karar alıcı gruplar, örgütler, mekanizmalar, aktivistler ve 
akademisyenlerle kadın perspektifinden iş dünyasına yönelik mevcut durum 
değerlendirilmesinin yapıldığı ve sorunların ele alındığı atölyeler ve eş zamanlı 
olaraksaha çalışmaları düzenlenmiştir. Atölyelerde, bir amaç kadınların iş 
dünyasında karşılaştıkları sorunları ve mevcut ihtiyaçlarını görünür kılmak olurken; 
diğer amaç ise atölyeye katılan tüm gruplar ve paydaşlar arasında networking 
geliştirme ve diyalog oluşturma süreçlerine destek olmaktır. Bununla birlikte, 
çalışmalardaki somut çıktılar ve tartışılan konular katılımcıların doğrudan kendi 
ifadeleriyle aktarılmaya çalışılmış, bu konudaki şeffaflığın özellikle korunmasına 
dikkat edilmiştir. 
Atölye çalışmalarına ek olarak, Diyarbakır’da ticari ve mesleki grupların dernek ve 
meslek odaları üyeleri özelinde, karma gruplardan oluşan “Toplumsal Cinsiyet 
EşitliğiSeminerleri” uygulanmıştır. 
 
Çalışma sürecinde öne çıkan noktalardan biri; bölgedeki iş kadınlarının karşı karşıya 
kaldıkları erk temelli iş dünyası kalıplarının aslında diğer bölgelerdeki kadınların da 
mücadele ettiği durumlarla benzer olmasıdır. Ancak, bu çalışmada görüldüğü üzere, 
bölgenin kendine özgü toplumsal yapı kalıpları ve sosyo-ekonomik dezavantajı iş 
dünyasındaki ve/veya iş dünyasına girmeye çalışan kadınlar için daha da zorlayıcı 
koşullar yaratmaktadır.Bölge özelinde 2015-2016 yılları arasında yaşanan çatışmalı 
süreç, bu özgün koşulları hem bölge halkı hem de iş kadınları ve kadın girşimciler 
özelinde daha da zorlaştırmıştır. Görüşmelerin yapıldığı bütün illerde, mevcut 
durumun etkilerinin hafifletilmesi ve yeni çalışmaların başlaması için kadınların bir 
arada olması gerektiğinin altı çizilmiş ve devlet mekanizmalarından,bölge özelinde 
alınması gereken desteklere dair talepler gündeme getirilmiştir. Özet olarak, yukarıda 
belirtilen iller ölçeğinde, iş dünyasındaki kadınları güçlendirecek mekanizmalar, 
ortak dayanışma alanları ve ağları oluşturmanın kadının ekonomik özgürlüğünü 
arttırmak ve eşit paydaşlar olmasını sağlamak için ne kadar elzem olduğunun bir  kez 
daha altını çizmektedir.  
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PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ 
 
Bu çalışma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kadınların ekonomik alanda 
güçlenmesi ve kadın sivil toplum kuruluşlarıarasındaki işbirliklerinin 
arttırılmasınakatkıda bulunmak amacıyla yürütülmüştür.Bu kapsamda, İsveç 
Büyükelçiliği’nin hibe desteği ile 10 ilde (Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, 
Van, Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Tunceli)ticari ve meslekikuruluşlar ve kadın sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği içinde faaliyetler gerçekleştirilmiştir.  
 
Bu Amaçla: 
 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, kadınların ekonomik alanda 

güçlenmesi ve görünürlülüğününarttılmasıhedefiyle ilgilikurumlar, sivil toplum 
kuruluşları, akademisyenler ve bireyler ile bir araya gelinmesi, temas kurulmasıve 
ortaklaşılması, 

 Bölgesel kalkınma çalışmalarının, yerel kalkınma pratiklerinin kadınlar açısından 
incelenmesi ve değerlendirilmesi, 

 Bölgedeki kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda yeterliliklerinin, 
derneğin temsil gücünün ve üye sayısının arttırılması, 

 Türkiye ve dünyadaki kadınların ekonomik alanda güçlenmesi için çalışan kadın 
STK’larının çalışmalarınıincelenmesi vebölgedeki kadın STK’ların kapasitelerinin 
ve işbirliği potansiyellerininarttırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. 

 
Hedef Gruplar: 
 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinnde yer alanDiyarbakır, Mardin, Batman, 

Siirt, Şırnak, Van, Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Tunceli illerindeki kadın STK’ları, 
kadın akademisyenler, farklı sivil toplum kuruluşlarında çalışan kadınlar, kadın 
girişimciler, ticarikuruluşlar bünyesinde çalışan kadınlar 

 5 farklı ilde bulunan DOGÜNKAD üyeleri 
 10 ildeki bölgesel kalkınma alanında çalışan kurumlar, yapılar, ticari\ekonomik 

kuruluşlar 
 Bölgede bulunan işveren örgütlerinin kadın komisyonları  
 
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlikler 
 10 İlde Ekonomik Kuruluşlar, Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kadın 

Akademisyenler ve Kooperatiflerin Katılımı ile AtölyelerinDüzenlenmesi 
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri 
 Saha Çalışmaları 
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1. TÜRKİYE’DE VE BÖLGEDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ, İSTİHDAMI VE 
KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIMI 
 
1.1.Türkiye’de Kadın Girişimciliği 
Bireylerin yeni bir iş kurmak için yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olduğunu 
düşünmeleri yeni bir işe başlamalarını etkileyen önemli bir faktördür. Son 10 sene 
içinde girişimcilik konusunda kendisine güvenen kişi sayısı artmıştır. 2006-2008 
yılları arasındaTürkiye’de yaşayan 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun %50,8’i yeni 
bir işe başlamak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu belirtirken; bu oran 
2013-2016 yılları arasında%55,3 seviyesine yükselmiştir. Ayrıca, girişimcilik 
konusunda, yeterli bilgi ve beceriye sahip olan kadınların oranında artış olmuştur1. 
 
Cinsiyet açısından değerlendirdiğimizde, son 10 sene içinde kadın girişimcilerin 
sayısında da önemli bir artış olmuştur. 2006-2008 yılları arasında, kadın girişimci 
endeksi %2,8 iken, bu oran 2013-2016 yılları arasında %8,7’ye çıkmıştır. Diğer bir 
deyişle, 2006-2008 yılları arasında her 100 kadından yaklaşık 3 kadın girişimci 
olurken, bu sayı 2013-2016 yılları arasında yaklaşık 9 kişiye yükselmiştir.2 
 
Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi (MIWE)3,kadın girişimci oranı ile kadın 
girişimciliğini destekleyen ve zorlaştıran faktörleri ülkeler bazında karşılaştırmalı 
olarak ortaya koymaktadır. Rapor bulguları kadın girişimciliğinin önündeki başlıca 
engellerin negatif kültürel tutumlar, finansal kaynaklara erişimdeki zorluklar ve iş 
ortamındaki genel zorluklar olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan yoksulluk ve 
ücretli iş olanaklarının eksikliği kadın girişimci oranını artıran faktörler arasında yer 
almaktadır.Rapora göre kadın girişimci oranının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla 
Gana (%46,6), Rusya (%34,5), Uganda (%33,8), Yeni Zelanda (%33,0), Avustralya 
(%32,1), Vietnam (%31,3) ve Polonya (%30,3). Türkiye ise %8,5 oran ile kadın 
girişimci oranının en düşük olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. 
 
Tüm faktörleri dikkate alarak, kadın girişimciler içinmevcut ortamı ölçen MIWE 
sıralamasına göre en yüksek puan alan ülkeler Yeni Zelanda, İsveç, Kanada, ABD, 
Singapur, Portekiz, Avustralya, Belçika, Filipinler, İngiltere ve İspanya olarak 
değerlendirilmektedir.Türkiye, 2018/2019 yılı Global Girişimcilik İzleme Raporu’na 
göre, erken aşama girişimcilik aktivitesi toplamında 48 ülke içinde 15. sırada yer 
almaktadır. 
 
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)’ne göre, Türkiye’de yapılan 
araştırmalar erkeklerin %45’inin, kadınların %40’ının girişimciliğe olumlu baktığını 
göstermektedir. Ancak kadınlardaki bu potansiyel gerçeğe yansımadığı için 

                                                             
1 “Türkiye’de Kadın Girişimciler”, Prof. Dr. Esra Karadeniz, Yeditepe Üniversitesi, 

http://iibf.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/ikt_ekonominotlari2.pdf 
2 Bkz. Dipnot 1 
3 Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi, https://newsroom.mastercard.com/documents/mastercard-index-

of-women-entrepreneurs-miwe-2018/ 

http://iibf.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/ikt_ekonominotlari2.pdf
https://newsroom.mastercard.com/documents/mastercard-index-of-women-entrepreneurs-miwe-2018/
https://newsroom.mastercard.com/documents/mastercard-index-of-women-entrepreneurs-miwe-2018/
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Türkiye’de kadın girişimci oranı %8,8’dir. KAGİDER tarafından hazırlanan Türkiye 
Kadın Girişimcilik Endeksi 2019 Araştırma Raporu’na göre Türkiye’de toplam 
girişimcilik aktivitesi yoğun ancak kadın girişimci sayısı istenilen seviyede değildir. 
Kadın girişimciler şirket kuruluş aşamasında borç almayı çok tercih etmemekte ve 
alınan borçta da aile ana kaynak olarak gösterilmektedir. Kadın girişimciler 
çoğunlukla kurdukları mevcut şirkete odaklanmaktadır ve seri girişimci olma 
eğilimleri düşüktür. 
Crunchbase’in (girişimciler için birincil veri tabanı kaynağı hedefi ile kurulan bir 
şirket) 2017 yılı Nisan ayında yayınladığı rapora göre tüm dünyada start-up 
ekosisteminde kadın girişimcilerin oranı %17 civarındadır. Start-up girişimlerini 
izleyip denetleyen startups.watch verilerine göre de Türkiye’de girişim ekosisteminde 
kadın girişimcilerin oranı %15 civarındadır. Uluslararası Ticaret Merkezi’nin “From 
Europe to the World; Understanding Challenges for European 
Businesswomen”raporunda, ticaret ve sanayi odalarının ve derneklerin kadınlar 
arasında en popüler iş ağı türleri olduğu ancak kadınların bu iş ağlarından yeterince 
yararlanamadığı, uluslararası ticarette kadınların yönettiği şirketlerin daha az yer 
aldığı belirtilmiştir. 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2017 yılında kadın esnaf 
ve sanatkârların toplam payı %15,72. En fazla iş yeri açtıkları meslek kolları ise;  

• Büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret 
• Lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri 
• Kadın kuaförlüğü 
• Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret 
• Giyim eşyası imalatı ve ticareti 

 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pilot olarak Diyarbakır iline baktığımızda, 
DTSO üyesi işletmelerin sadece %12’sinde kadınlar bulunmaktadır. DTSO 2018 
Haziran verilerine göre Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO)’na bağlı 1810 
firmada (1295 firma faal, 515 firma askı halinde) 2063 kadın işletme sahibi, ortağı ve 
yasal temsilcisi bulunmaktadır. 86 kadın 2 firmada, 12 kadın 3 firmada, 1 kadın 4 
firmada işletme sahibi, ortağı ve/veya temsilcisi olarak bulunmaktadır. Diğer 
kadınlar sadece bir firmada işletme sahibi, ortağı ve/veya temsilcisi olarak 
bulunmaktadır.  Buna karşın, kadınların işletme sahibi, ortağı, temsilcisi oldukları 
işletmelerin tamamını kadınlar yönetmemektedir. Bu işletmelerin %50’den 
fazlasında kadınlar sadece resmiyette yer almaktadırlar. 
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Tablo 1: DTSO kadın üyelerinin firmalarının sektörel dağılımı 
Sektör İşletme sayısı 
Hayvansal üretim ve besicilik 40 firma 

Tarımsal ürünler, ormancılık 73 firma 

Özel yapı inşaat 11 firma 

İnşaat malzemeleri satıcıları 60 firma 

Otomotiv, motosiklet, yedek parça satıcıları 21 firma 

Sağlık, idari ve destek hizmet faaliyetleri 246 firma 

Ulaştırma, lojistik, petrol, gaz ürünleri satıcıları 79 firma 

Gıda ürünleri satıcıları 39 firma 

Enerji, altyapı, inşaat taahhüt hizmetleri 74 firma 

Bilgi, iletişim, turizm otelcilik hizmetleri 121 firma 

Finans, sigorta, gayrimenkul ve kuyumcular 151 firma 

Tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri satıcıları 33 firma 

Dayanıklı tüketim malları ve mobilya 33 firma 

Taş ve toprağa, madene dayalı imalat 33 firma 
Özel eğitim, basım ve kırtasiye 61 firma 

İmalat 117 firma 

 
Türkiye’de ekonomik kuruluşlarda kadınların varlığı oldukça düşüktür. Özellikle 
Türkiye ve Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye 
Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) gibi üst ekonomik kuruluşlar bünyesinde, 
yönetim kademelerinde kadınların varlığı oldukça yetersizdir. 
 
İş dünyasında kadınların en fazla görünür olduğu yapı Türk Sanayicileri ve İş 
İnsanları Derneği(TÜSİAD) olup, yönetim kuruluna 3 kez kadın başkan seçilmiştir. 
2018 – 2019 döneminde 13 kişilik yönetim kurulunda 3 kadın üye yer almıştır. Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda ise 142 iş konseyinin 14’ünün başkanı kadınlardan 
oluşmaktadır.  
 
2007 yılında TOBB tarafından 81 ilde Kadın Girişimciler Kurulları kurulmuştur. 
Kadın Girişimciler Kurulları ile illerde girişimci kadınların oda ve borsa 
çalışmalarında etkinliklerinin arttırılması hedeflenmiştir. TOBB yapısına 
bakıldığında, 2017 yılında yapılan seçimlerde 1619 TOBB üst kurul delegesinin 
yalnızca 17’sinin kadın olduğu görülmektedir. 81 il ve 160 ilçede 2 yönetim kurulu 
başkanı ve 7 meclis başkanı kadın bulunmaktadır. Oda ve borsa meclislerinde yer 
alan kadın sayısı 27, meslek komitelerinde yer alan kadın sayısı yaklaşık 800’e 
ulaşmıştır. Ekonomik kuruluşlar kadınların iş fırsatlarına erişimi için önemli alanlar 
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olmasına rağmen, kadınların bu yapılarda karar alma süreçlerinde olmadığı ve 
yönetim kademelerinde temsil edilmedikleri görülmektedir.  
 
1.2.Türkiye’de ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bögelerinde Kadın 
İstihdamının Durumu 
2019 yılı Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de işsizlik oranı 
%13,7’dir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Van, Bitlis, Muş, Hakkari, 
Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak 
illerinin işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir.  Bununla birlikte, 
Türkiye’de kadın işsizlik oranı %16,5’dir. Yukarıda belirtilen illerin kadın işsizlik 
oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinden 
oluşan TRC3 bölgesi kadın işsizliğinin en yüksek olduğu bölgedir.  

 
Tablo2: Türkiye ve Düzey II Bölgelerinde İşsizlik Oranı (2019) 

BÖLGE 
KODU BÖLGE ADI Toplam 

Toplam 
/ Erkek 

Toplam 
/ Kadın 

15-24 / 
Toplam 

15-24 
/ 
Erkek 

15-24 
/ 
Kadın 

TR Türkiye 13,7 12,4 16,5 25,4 22,5 30,6 

TRA1 
Erzurum, Erzincan, 
Bayburt 11,2 12,3 8,4 25,6 28,7 18,6 

TRA2 
Ağrı, Kars, Iğdır, 
Ardahan 9,8 11 6,9 16,9 15,6 21 

TRB1 
Malatya, Elazığ, 
Bingöl, Tunceli 9,9 9 11,4 17,6 15,1 21,3 

TRB2 
Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari 25,9 25,5 26,9 34 31,9 39,9 

TRC1 
Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis 15,2 15 15,7 24,6 23,4 27,1 

TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 23,4 25,1 18,4 28,5 29,8 25,8 

TRC3 
Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt 30,9 27,1 42,1 45,2 41,9 50,9 

TR10 İstanbul 14,9 13 18,9 24,8 22,1 29,2 

TR21 
Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli 11 8,7 15,8 24,5 18,8 34,9 

TR22 Balıkesir, Çanakkale 8,3 6,6 11,4 19,4 15,1 27 
TR31 İzmir 16 13,2 21 27,7 21,4 37,4 

TR32 
Aydin, Denizli, 
Muğla 9,2 7,8 11,4 19,5 15,1 26,6 

TR33 
Manisa, Afyon, 
Kütahya, Uşak 9,8 8,8 11,9 23,8 19 33,4 

TR41 
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik 11,2 10,1 13,7 22 20,4 24,7 

TR42 
Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova 13,5 11,9 16,7 27,7 26 30,2 

TR51 Ankara 14,2 11,4 19,8 27,2 21,2 37,5 
TR52 Konya, Karaman 8 7,3 9,5 16,4 13,5 22,2 
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TR61 
Antalya, Isparta, 
Burdur 13,3 11,5 16,6 25,6 23,4 29,5 

TR62 Adana, Mersin 11,9 10,6 14,8 19,4 16,1 24,5 

TR63 

Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye 18,1 16,3 22,2 28,9 24 38,2 

TR71 

Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir, 
Kırşehir 13,3 11,3 17,4 27,9 23,3 36,8 

TR72 
Kayseri, Sivas, 
Yozgat 14,5 12,6 19,3 28,1 22,2 40,1 

TR81 
Zonguldak, Karabük, 
Bartın 9,6 7,5 13,1 26,4 22,8 32,1 

TR82 
Kastamonu, 
Çankırı,Sinop 7,6 6 10,1 18,4 13,8 25,7 

TR83 
Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya 8,3 8 8,7 17,3 16,3 18,6 

TR90 

Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize, 
Artvin, Gümüşhane 9,9 8,9 11,3 26,8 22,3 33 

 
2019 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de istihdam oranı %45,7, kadın istihdam oranı 
%28,7’dir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, 
Iğdır, Ardahan, Van, Birlis, Muş, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman illerinde kadın istihdam oranı Türkiye 
ortalamasının altındadır. Madin, Batman, Siirt, Şırnak illerinden oluşan TRC3 düzey 
II bölgesinde kadınların istihdam oranı tüm bölgeler içinde %12,4 ile en düşüktür.  
 
Tablo3: Türkiye ve Düzey II Bölgelerinde İstihdam Oranı 

BÖLGE 
KODU BÖLGE ADI Toplam 

Toplam 
/ Erkek 

Toplam 
/ Kadın 

15-24 
yaş / 
Toplam 

15-24 
yaş/ 
Erkek 

15-24 
yaş / 
Kadın 

TR Türkiye 45,7 63,1 28,7 33,1 43,4 22,6 

TRA1 
Erzurum, Erzincan, 
Bayburt 42,5 61,3 24,5 23,2 30,6 15,8 

TRA2 
Ağrı, Kars, Iğdır, 
Ardahan 42,8 56,8 28 27,7 41,5 13,1 

TRB1 
Malatya, Elazığ, 
Bingöl, Tunceli 46,4 63,2 30,5 31,7 39 24,4 

TRB2 
Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari 37,8 55,4 20,1 27,1 41 13,4 

TRC1 
Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis 40,2 60,3 20,7 29 40,7 17,6 

TRC2 
Şanlıurfa, 
Diyarbakır 35,7 52,2 19,7 30,4 41 19,7 

TRC3 
Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt 30 49,4 12,4 19,5 29,4 11,4 

TR10 İstanbul 48,9 67,1 30,5 38,8 48,2 28,6 
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TR21 
Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli 53 71,3 34 39,4 51,1 25,7 

TR22 Balıkesir, Çanakkale 44,3 60,8 28,8 35 45,1 23,9 
TR31 İzmir 47,2 63,8 30,8 37,2 47,3 26,3 

TR32 
Aydin, Denizli, 
Muğla 51,2 65,2 37,5 37,9 48,3 27,3 

TR33 
Manisa, Afyon, 
Kütahya, Uşak 47,6 64,9 30,9 35 46,3 22,1 

TR41 
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik 45,5 62,6 28,5 33 41,4 24,3 

TR42 
Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova 46,8 65,4 28,6 34,5 42,3 26,8 

TR51 Ankara 45,3 63,7 27,6 28,9 39,4 18,4 
TR52 Konya, Karaman 46,9 67,7 27,6 37,7 53,5 22,6 

TR61 
Antalya, Isparta, 
Burdur 49,2 64,6 33,9 35,5 42,8 26,6 

TR62 Adana, Mersin 43,6 60,3 27,5 35,3 44,9 25,7 

TR63 

Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye 39,2 57,5 22,1 29,5 41,5 17,7 

TR71 

Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir, 
Kırşehir 44,5 62,9 27,4 32,8 44,5 20,4 

TR72 
Kayseri, Sivas, 
Yozgat 40,6 60,1 21,2 27,2 40,2 14,7 

TR81 
Zonguldak, 
Karabük, Bartın 46,2 61 31,8 28,2 33,6 22 

TR82 
Kastamonu, 
Çankırı,Sinop 49,3 63,2 36,1 44 54,7 32,2 

TR83 
Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya 49,4 65,2 34,6 38,6 46,7 30,7 

TR90 

Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize, 
Artvin, Gümüşhane 50,8 63,7 38,6 26 32 20,1 

 
2019 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye’de işgücüne katılım oranı %53, kadınlarda 
%34,4’tür. Kadınların ekonomiye katılımının önemli göstergelerinden biri olan 
işgücüne katılım oranında bölge illerinin büyük çoğunluğu Türkiye ortalamasının 
altındadır. Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman illerinden oluşan TRC3 bölgesi %21,4 ile 
en düşük kadın işgücüne katılım oranına sahiptir.  
 
 
Tablo4: Türkiye ve Düzey II Bölgelerinde İşgücüne Katılım 

BÖLGE 
KODU BÖLGE ADI Toplam 

Toplam 
/ Erkek 

Toplam 
/ Kadın 

15-24 
yaş/ 
Toplam 

15-24 
yaş / 
Erkek 

15-24 
yaş / 
Kadın 

TR Türkiye 53 72 34,4 44,4 55,9 32,6 

TRA1 
Erzurum, Erzincan, 
Bayburt 47,8 69,9 26,7 31,2 42,9 19,4 
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TRA2 
Ağrı, Kars, Iğdır, 
Ardahan 47,5 63,8 30,1 33,3 49,2 16,5 

TRB1 
Malatya, Elazığ, 
Bingöl, Tunceli 51,5 69,4 34,5 38,4 45,9 31 

TRB2 
Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari 51 74,4 27,4 41,1 60,2 22,3 

TRC1 
Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis 47,5 70,9 24,5 38,4 53,1 24,2 

TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 46,5 69,8 24,1 42,6 58,4 26,6 

TRC3 
Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt 43,5 67,7 21,4 35,5 50,6 23,3 

TR10 İstanbul 57,5 77,1 37,6 51,6 61,9 40,4 

TR21 
Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli 59,6 78,1 40,3 52,2 63 39,6 

TR22 Balıkesir, Çanakkale 48,3 65,1 32,4 43,5 53,1 32,8 
TR31 İzmir 56,1 73,6 39 51,4 60,2 42 
TR32 Aydin, Denizli, Muğla 56,4 70,7 42,4 47,1 56,8 37,2 

TR33 
Manisa, Afyon, 
Kütahya, Uşak 52,8 71,1 35,1 46 57,1 33,1 

TR41 
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik 51,3 69,6 33,1 42,4 52 32,3 

TR42 
Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova 54,1 74,3 34,3 47,8 57,2 38,4 

TR51 Ankara 52,8 71,9 34,5 39,7 50 29,4 
TR52 Konya, Karaman 51 73,1 30,5 45,1 61,8 29,1 

TR61 
Antalya, Isparta, 
Burdur 56,8 72,9 40,6 47,7 55,9 37,7 

TR62 Adana, Mersin 49,5 67,4 32,2 43,7 53,5 34 

TR63 

Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye 47,9 68,7 28,4 41,5 54,5 28,5 

TR71 

Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir, 
Kırşehir 51,4 70,8 33,2 45,5 58 32,2 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 47,5 68,8 26,3 37,8 51,7 24,5 

TR81 
Zonguldak, Karabük, 
Bartın 51,1 65,9 36,6 38,4 43,5 32,3 

TR82 
Kastamonu, 
Çankırı,Sinop 53,3 67,3 40,1 53,9 63,5 43,4 

TR83 
Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya 53,8 70,9 37,9 46,6 55,8 37,7 

TR90 

Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize, Artvin, 
Gümüşhane 56,3 69,9 43,5 35,6 41,2 30 
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Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim 
seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülmektedir.  
 
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; şirketlerde üst düzey ve orta kademe 
yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2016 yılında yüzde 16.7. 
 
TÜİK 2015 “Zaman Kullanım Araştırması”na göre; Türkiye’de hane halkı ve aile 
bakımı işlerine ayrılan günlük ortalama zaman erkeklerde 53 dakika, kadınlarda 4 
saat 35 dakikadır.Kadınların ev içi iş yükleri çocukları olduğunda çok daha 
artmaktadır. Türkiye’de kadınlarınev içindeki geleneksel rolleri işgücüne 
katılımlarında en büyük engeli oluşturmaktadır. Kadınların işgücüne katılırken daha 
çok geleneksel rolleri ile uyumlu iş alanlarına girdiği görülmektedir. 
 
EK 1’de, 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda Doğu ve Güneydoğu 
illerinin yer aldığı bölgeler için“Kadın Girişimciliği ve İstihdamı”üzerine yapılan 
tespitler ve geliştirilmesi için öneriler bulunmaktadır. 
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2. ATÖLYE SONUÇ RAPORLARI: 10 İLDE EKONOMİK KURULUŞLAR, 
KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, KADIN 
AKADEMİSYENLER,GİRİŞİMCİLERVE KOOPERATİFLERİN KATILIMI 
İLE DÜZENLENEN ATÖLYELER 
 
Bu bölümde,2018 yılının ikinci yarısında 10 ilde yürütülen atölye çalışmalarının 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirmede önce katılımcıların yaptığı 
tespitler ve çözüm önerileri kendi ifadeleriyle aktarılmakta, ardından DOGÜNKAD’ın 
atölyelerle ilgili gözlemleri yer almaktadır.  
 
Tablo 5: Atölye Programı* 
  Atölyelerin düzenlendiği 

il 
Tarih Katılımcı 

sayısı 
1 Mardin  14.12.2018 41 
2 Siirt 05.12.2018 41 
3 Batman 20.11.2018 35 
4 Şanlıurfa 09.11.2018 33 
5 Şırnak 06.11.2018 30 
6 Muş 20.10.2018 34 
7 Hakkâri 21.09.2018 32 
8 Tunceli 21.09.2018 32 
9 Van 16.07.2018 40 
10 Diyarbakır 21.06.2018 51 
*Toplam 369 kişi gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılım sağladı. 
 
 
2.1. Mardin Atölye Programı Sonuç Raporu 
Bu atölye, 14 Aralık 2018 tarihinde Mardin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda düzenlenmiştir. Atölye çalışmasına farklı kurum ve sivil toplum 
kuruluşlarından 41 kişi katılmıştır. 

 
 
Katılımcıların ifadeleriyle öne çıkan sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri: 
 Mardin’de ticaret odasının 3 bine yakın üyesi var. Aktif üyelerin sadece 20’si 

kadın. Yönetim ve mecliste kadın yok. Üst yapılara ulaşamıyoruz maalesef.  
 Bir kadının erilleşmeden erkek dünyasında varlığını sürdürmesi çok zor. 

Görüntünün kadın olarak gözükmesi kadın olduğu anlamına gelmiyor, erilleşmesi 
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gerekiyor. Bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de erilleşerek kendimize 
alan açmaya çalışmamız. 

 Erkekler iş kurarken, işlerini sürdürürken milyarlarca para kaybedebiliyor. 
Yeniden iş kuruyor ve bu önemli olmuyor. Ama bir kadının 1000lira para bile 
kaybetmesi çok büyük bir şey. 

 Bugüne kadar 300-400 kadına mesleki beceri kursları açtık. Kadının bir makinesi 
varsa bile bir dükkân açamıyor. Evde oturup dikiş dikmeyi tercih ediyor. Kirası 
var, vergisi var vb. Evde olduğu zaman aynı zamanda ev işini de yapıyor, yemek 
yapabiliyor. Bu şekilde kadın evde kalmayı tercih ediyor ve dışarıya çıkmaktan 
taraf olmuyor.  

 Kadın STK’lar eğitim ya da yerel ürünlerin üretimi ile ilgili çalışmalar yapıyorlar 
Türkiye'nin genelinde. Şu an yapılan bütün çalışmalarda görülen en açık nokta, bu 
çalışmalar sürdürülebilir olmuyorlar. Hakikaten çok küçük kazançlar elde 
ediyorlar kadınlar. Kadınları o işlerden çok farklı noktalara getiremiyoruz böyle 
bir problem var.  

 Türkiye kamu politikaları açısından girişimciliği çok tartışıyor. Bununla ilgili 
eylem planları hazırlanıyor, çok güzel destekler veriliyor. Kadın girişimcilere 
yönelik fonlar var KOSGEB ve benzeri kurumlarda. Bununla ilgili çalışmalar 
yürütülüyor ve her yere de mutlaka bir kadın kotası gibi şeyler konuluyor. 
Muhtemelen bundan sonra da bu mesele çok olacak. Ama kadın bunlara çok fazla 
erişemiyor. Kadın bunları çok fazla değerlendiremiyor. 

 Hem bilgiye hem de paraya ulaşmak gerekiyor. Sadece para tek başına yeterli 
olmuyor, bilginin de olması gerekiyor. 

 6-7 yıldır Mardin Ticaret Odası'nın üyesiyim. Fakat çok fazla bilmiyorum 
buradaki karar mekanizmalarına nasıl ulaşılır, nasıl gidilir, nasıl seçebilirim. Bir 
başkan ve yönetim kurulu var.  Fakat gerisini bilmiyorum. Bunları öğrenmemiz 
gerekiyor. Mardin Ticaret Odası'nın yaklaşık 250kadın üyesi var. Toplam üye 
sayısı da 2000 civarında. Peki, bu 250 kadının hepsi aktif mi? Hayır değil. 
Bunların büyük bir kısmı kadınlara yapılan pozitif ayrımcılık, teşvikler, KOSGEB 
destekleri nedeniyle annesini, eşini, kızını kullanarak iş yeri açan erkekler.  

 Siyasette olsun, ekonomide olsun, sivil toplum kuruluşlarında olsun kadın 
dayanışması çok az. Kadın da güçlü olmak istiyor ve gücü erkekte görüyor ve 
erkeğin yanında yer almayı tercih ediyor. 

 Kadınlar bir araya geldiği zaman ekonomik alanda genelde geleneksel ürünler ve 
kooperatifleşme konuşuluyor. Batıda daha gelişmiş kooperatifler var. Ama daha 
çok destek alarak bu noktaya geldiler. Bu bölgedeki örnekler hakikaten daha cılız 
ve daha kısa sürede bu işleri yapıyoruz. O yüzden sürdürülebilirliği daha düşük 
olabiliyor.  

 Kadınlar sadece el becerisi üzerine girişimcilik yapmamalı. Daha farklı alanlara 
kadınların mutlaka yönelmesi gerekiyor. Ayrıca erkekler, kadınların ekonomik 
alanda el becerileri ile üretim yapmalarını ve kooperatiflerde kalmasını istiyor. 
Çünkü esas büyük alanı zaten erkekler kaplıyor. Bu ciddi bir handikap. Kadınların 
pazar bilgisine ve diğer bilgilere haiz olması gerekiyor. 

 Kadınların hem sermayeye hem teknik desteğe hem de bilgiye ihtiyaçları var. 
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Gözlemler: 
 Toplantıya kadın sivil toplum kuruluşlarınınilgisi yoğundu. Kadın sivil toplum 

kuruluşları ağırlıklı olarak mesleki eğitim ve ev eksenli çalışmalar yürütmekteler.  
 Mardin TSO bünyesinde kadın girişimciler kurulu dışında kadınlara yönelik 

çalışmalar yok. Diğer ekonomik kurumlarda ve STK’lardade aynı durum göze 
çarpmaktadır.  

 Kadınlar ekonomik alanda sadece ev yemekleri, lokanta, kuaför gibi alanlarda 
varlar.  

 Kadın STK’larınilde geliştirilen projeler nedeni ile proje çalışmaları konusunda 
deneyimleri var. Ancak bu projeler sürdürülememiş.  

 Kadınların küçük üretimleri ve kooperatifleşmeleri çok konuşulan bir konu oldu. 
Üretilen ürünlerin pazarlanması için kadınların bir araya gelmesi ve 
kooperatifleşmenin öneminde bahsedildi.  

 Kadınlar Türkiye’nin batısına göre daha dezavantajlı olduklarını düşünüyorlar. 
Daha çok bilgiye, desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar.  

 Kadınların ekonomik alan ile ilgili bilgisi çok sınırlı. İş alanlarındaki deneyimleri 
de oldukça az. Bu nedenle iş kurma deneyimlerinde eşlerinin rollerinin daha fazla 
olduğu gözlemlenmiştir.  

 Mardin’de kadın STK’larprojeler üzerinden faaliyet yürütmektelerve proje bazlı 
bir yaklaşım hâkim görünmekte.  

 
 
2.2.Siirt Atölye Programı Sonuç Raporu 
Bu atölye, 05 Aralık 2018 tarihinde Siirt Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 
düzenlenmiştir. Atölye çalışmasına farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarından 41 
kişi katılmıştır. 

 
 
Katılımcıların ifadeleriyleöne çıkan sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri: 
 Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1311 üye bulunmaktadır. Bunların sadece 55’i kadın ve 

maalesef %4’lük bir azınlığı oluşturuyor. 
 Ticaret odası olarak toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu biliyoruz. 

Kadınların girişimcilik desteklerinden azami miktarda faydalanması adına 
girişimcilik eğitimlerini oldukça önemsiyoruz.  
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 Kadının, kadın emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kalkınma %30’lara varan 
geriliklerde seyretmiş. Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların tüm yaşam 
alanlarında etkin olmaları, yetki ve karar alma mekanizmalarında yer almaları ve 
üst düzey yöneticiliklerde sayılarını arttırmaları gerekiyor. 

 Her kadın bir ekonomist. Her kadın bir sihirbaz. Hayatın kendisini kurgulayan ev 
içinden tutun da dışına kadar aslında dizaynı sağlayan biz kadınlarız. Ama 
maalesef bu ekonominin temelini bizler yaratmamıza rağmen onunla ilgili 
kurumların ya da politikaların dizayn edilmesi süreçlerinde bizler yokuz.  

 Ticaret odasına bu toplantı vesilesiyle ilk defa gelen kadınlar var. Ticaret odaları 
ekonominin politikasının belirlendiği yerlerdir.  

 Toplumun yarısını oluşturan kadınlar üretimin içinde olmasına rağmen bu alanda 
söz sahibi değildir. 

 81 ilde kurulan ticaret odaları ve ticaret borsalarını incelediğimizde bugün bazı 
oda ve borsalarda bir ya da iki kadın meclislerde çalışmaya başlamıştır. Bunun 
nedeni geçmişten gelen kadın örgütlerinin gösterdiği çabalardır ve bu çabaların 
karşılığını bulmaya başladığının göstergesidir.  

 Ticaret ve sanayi odaları, ekonomik kuruluşlar, kadınların istihdam ve ekonomik 
gücünün oluşturulması konusunda en büyük desteğin alınacağı yerlerdir. Eğer 
buraların farkına varıp buraları oluşturma politikalarında sözümüzü, yerimizi, 
koltuğunuzu, temsiliyetimizi almazsak, ancak savunucu durumunda oluruz.  

 İş sahası bizim elimizde değil. İktidar, güç, para da bizim elimizde değil. Sayımız 
çok az.  

 Kendi hayatımda bir sürü şey yaşadım,bir sürü sektörde çalıştım. Ama son 1 yıldır 
Siirt Ticaret Odası'nda edindiğim deneyimi hiçbir yerde edinmedim. Ben sanki 
yeni ticarete atıldım. Hiçbir şey bilmiyorum, yeni şeyler görüyorum. Yeni 
yöntemler görüyorum. Hepsinden de işimizde uygularken inanılmaz destek 
alıyorum. 

 Ticaret odalarında yapılan toplantılarda kadınlar bilgilendiriliyor fakat katılım 
sağlanmıyor. 

 Kendime ait bir işyerinin olmasını çok istiyorum. Birinin benim elimden tutup 
çekmesini çok istiyorum. Bir türlü o cesareti bulamıyorum. Birkaç tane fikrim var 
ama bir türlü cesaret edemedim.  

 İlk girişimcilik belgesini bundan 6 sene önce aldığımda, ‘ne diye istiyorsun’ diye 
sordular, yemek üzerine dediğimde çok abes karşıladılar. İşyerimi açtığımda 
kendi insanımızdan destek görmedim. İşyerime sadece dışarıdan gelen insanlar 
geldiler. 

 Benim işimi açabilmem için 30.000 TL’ye ihtiyacım var. Benim 30.000 liram 
olursa ben kalkıp KOSGEB’ten desteği almam. Bana destek verecekseniz işi 
kurmaya başladığım esnada bana destek vermelisiniz. Ben işimi kurduktan sonra 
faturaları isteyip destek verince olmuyor ve zaten ödemeler de çok uzun sürüyor.  

 Bizim bölgemizde devlete gitmeye, kamuya gitmeye dair bir çekince var. 
İşbirliğine açık değiliz. En basitinden çok basit mekanizmalarla öğreneceğimiz bir 
konuyu ne yazık ki öğrenemiyoruz. 
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 Biz de bir yaklaşım var,eğer benim bir fikrim varsa, bir program varsa hızlı olması 
lazım ve meşakkatsiz olması lazım. Bu yaklaşımdan öncelikle vazgeçmemiz 
gerekiyor. Sizin yapacağınız girişim bugün sonuçlanabilir veya bir yıl sonra veya 
iki yıl sonra sonuçlanabilir. 

 Paramızın olması şart değil. Bazen sıfır lirayla da başlayabilirsiniz. Kredi alma 
yöntemleri var. Melek yatırımcı ağı var. Kimin fikri daha güçlüyse o 
kaynak/yatırım alır.  
 
Gözlemler: 

 Kadınların iş kurma sürecindeki finansal sorunları, kurumlardan destek alamama 
ve bilgi yetersizliği belirtildi. 

 KOSGEB desteğinin iş kurduktan sonra verildiği, kadınların zaten iş kurma 
sürecinde desteğe ihtiyaç duyduklarını ve bu nedenle sunulan desteklerin 
kullanılamadığı belirtildi.  

 Toplantıya katılan erkekler tarafından, kadınların rekabetin daha düşük olduğu ve 
daha nitelikli iş fikirlerine yönelebilecekleri, kredi ve melek yatırımcı gibi ağlardan 
yararlanabilecekleri belirtildi. Ancak kadınların bu tür alanlara oldukça yabancı 
oldukları görüldü. Bu alanların da kadınların mevcut ihtiyaçları ve ekonomiye 
katılım düzeyleri ile uyuşmadığı görüldü. 

 Odaların ve ekonomik kuruluşların kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri ve 
destek eğitimleri verdikleri ancak bunlar ile sınırlı kalan çalışmalar yapıldığı 
vurgulandı. 

 Siirt’te kadınların iş birliğinin ve kadın dayanışmasının ekonomik alanda düşük 
olduğu, kadınların bu alana çok yabancı oldukları görüldü. 

 Kadınlar bölgedeki diğer illerde olduğu gibi toplumsal değer yargıları (toplumsal 
roller) ile karşı karşıya kaldıklarını belirttiler.  

 Kadınlar iş kurmak ve ekonomiye atılmak için destek almaları gerektiğini özellikle 
vurguladılar.  

 
 

2.3.Batman Atölye Programı Sonuç Raporu 
Bu atölye 20 Kasım 2018 tarihinde Batman Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda düzenlenmiştir. Atölye çalışmasına farklı kurum ve sivil toplum 
kuruluşlarından 35 kişi katılmıştır. 

 
 



 
 

20 
 

 
 
Katılımcıların ifadeleriyle öne çıkan sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri: 
 Batman Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı kadın girişimcilerin bir kısmının 

dışında, çoğu eşlerinin ticari sicilleri bozulunca şirket açıyorlar ve böylece iş 
kadını gibi görünüyorlar. Yani odalardaki kadın girişimcilerin sayısı aktif kadın 
girişimcilerden oluşmuyor. 

 Kadınların ekonomik alanda, iş dünyasında yer almaması kadınların suçu değil. 
Kadınların bilmediği bir alana girmesi cesaret ister. 

 Hayatın bütün alanlarına dair politikalar paranın merkezinde belirlenmektedir. 
Yaşadığımız ilin merkezi de ticaret odaları, esnaf sanatkârlar odası, meslek odaları 
ve sanayi alanlarıdır. Kentin sermayesi bu alanlarda yönetilir. Kentin bütün 
politikaları da burada üretilir, bütün ekonomik güçler de burada doğar. Kadınlar 
olarak bu alanı boş bıraktık, fark etmedik. Erkekler hep bu alandan uzak 
kalmamıza memnun oldular. Çünkü bu koltuklar gücün, erkin oluşturulduğu 
alanlar. 

 Kadınların ticaret ve sanayi odalarına gelmelerini ve hizmet almalarını sağlayan 
bir mekanizma oluşmalı. 

 Kendi işini kurmak isteyen çok kadın var. Temel sorun iletişim eksikliği ve 
kadınların gerekli bilgilere ulaşamaması. Kurumlar bu açıdan yeterli hizmet 
vermiyorlar.  

 Sanayici bir iş kadınıyım. Oda seçimlerinde organize sanayi bölgelerindeki 
firmalardan oy istemem ve bunun için görüşmeler yapmam istendi. Gidip nasıl oy 
isteyeceğimi bilemedim. Erkekler gece gündüz seçim çalışmalarında farklı 
yöntemler kullanıyorlar. Seçim listeleri gece yapılan görüşmelerde belirleniyor ve 
erkekler seçimler için çok önceden hazırlık yapmaya başlıyor.  

 Kadınların istihdam olanaklarının geliştirilmesi, günümüzde tüm ülkelerin en 
temel sorunlarından biridir. 

 Projede ortak olarak ticaret ve sanayi odaları seçildi ve toplantılara bu alandaki 
STK’lar ve kurumlar davet edildi. Kadınlar bu alanlarda ve yönetim seçimlerinde 
ciddi engeller ile karşı karşıya kalıyorlar.  

 KOSGEB’e sunulan desteklerde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılıyor. 
Batman’da 1 yıl içinde 70 kadın KOSGEB desteği alarak kendi işini kurdu. 
Kadınların bu işleri aktif olarak yürütmeleri koşulunu koyuyoruz. Yani eşinin, 
abisinin desteğini alabilir ama kendisi işin başında olacak diyoruz. Bu şekilde işi 
öğrenmesi de mümkün oluyor.  

 Erkeğin egemen olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Bölge ve ülke olarak bu bizim bir 
gerçeğimiz. Ama bizim de biraz çabalamamız gerekiyor. Kadınların mağdur 
rolünden çıkması gerekiyor. 

 Batman Kadın Girişimciler Derneği olarak 2008 yılından beri kadınlara yönelik 
çalışmalar yapıyoruz. Ne kadar çabalasak da bazı şeyleri gerçekten aşamıyoruz. 
Girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Kadınlar genellikle bir danışmana ihtiyaç 
duyuyorlar. Bir yol gösterici, bir yol haritası istiyorlar. İşini kuran kadınlar oldu 
ama daha sonra yarı yolda bırakan, prosedürü aşamayan kadınlar da oldu.  
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 Kadın girişimciler kurulumuz kurulduğunda aslında çok hevesli, enerjik genç bir 
kadın topluluğundan oluşuyordu ve ciddi anlamda bir şeyler yapmak istiyorduk. 
Birkaç nezaket ziyareti gerçekleştirdik ve kendimizi tanıttık.  Batman Ticaret ve 
Sanayi Odası’na bağlı bütçesi olmayan bir kuruluz. Çalışmalarımızda maddi, 
manevi sıkıntılar yaşadık. Ancak kurulda yer alan kadınların evlilik, şehir 
değiştirme gibi sorunları nedeni ile sayımız çok azaldı.   

 Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çabaları ile kadınlar bir yerden bir yere 
gelebiliyor. Hakikaten çok ciddi emekler sarf ediliyor. Ama başarısızlık hikâyeleri 
çok daha fazla. Mesela yaşadığımız en önemli problem, kadınlar iş kuruyorlar 
fakat işiyürütemiyorlar. Hem sektörle ilgili bilgi yetersizliği hem de işlemler, 
süreçler ya da o işle ilgili pratik sahada pazarlama süreçleri ile ilgili sıkıntılar 
yaşıyorlar. Kurumlarda sorunlar ile karşılaşıyorlar ya da yeterince destek 
alamıyorlar.  

 Kadın kurumlarının yaptığı çalışmalarda özellikle belli sektörler üzerinden 
gidiliyor. Çünkü kadınların bildiği iş alanları sınırlı. Daha çok kuaför, hazır giyim, 
aşçılık vb. alanlar tercih ediliyor. Kadınlar evdeki işlerinin devamı niteliğindeki 
işlerde işlerini kurmaya yöneliyorlar. Diğer alanlara çok fazla giremiyorlar. Diğer 
alanlardaki işlerde de çok fazla başarısızlık örnekleri ile karşılaşıyorlar.  

 Kadın derneklerinin çok ciddi çabaları var. Ama kamu politikaları içerisinde, 
ticaret odası gibi kurumlarda esas çalışmalar arasında yer alması gerekiyor ki 
daha güçlü çalışmalar yapılsın ve sürdürülebilir olsun. 

 Kadınların ürettikleri ürünleri satılabilecekleri alanlar dahi yok. Kadınların eğitim 
aldıkları alanlarda ürettikleri ürünlerin satış merkezleri yok.  

 Derneğimize oto yıkama yeri açmak için bir kadın başvurdu. Ama toplumsal baskı 
sebebiyle, bu kadın işi değil erkek işi, elinin hamuruyla erkek işine bulaşma, o 
fiziksel olarak güç isteyen bir iştir şeklinde tepkiler aldı. Kadın iş hayatına 
girdikten sonra hem evdeki görevlerini yerine getirmek zorunda, hem de çalışma 
hayatında. Böyle bir çarkın içinde sürekli dönmek zorunda kalıyor. Bir süre sonra 
yılgınlık başlıyor ve aile, anne gibi roller devreye girdiği zaman kadın bir süre 
sonra yoruluyor, işyerini kapatmak durumunda kalıyor. 

 Batman’da evde oturan 100’e yakın inşaat mühendisi var. İnşaat gibi erkeklerin 
yoğunlaştığı alanlarda kadınların iş bulması veya kendi işletmesini kurması 
oldukça zor. Ben kendi işletmemi dondurma aşamasına geldim.  

 Türkiye'de yükseköğrenim mezunu kadınlarda işsizlik oranları en yüksek. 
Diğerleri işgücüne katılmadıkları için aslında düşük görünüyor.  

 Kadınların cinsiyeti işlerinin önüne geçiyor ve bu kadınların tercihi olmuyor. 
Bugün bir vatandaş rahatlıkla akşam vakti kadını arayıp işini soramıyor. Bunu bir 
engel olarak görüyor. Bir kadınla rahatlıkla bir öğle yemeğine çıkıp işini 
konuşamıyor. Bunu bir engel olarak görüyor. Garip bir şekilde erkeklerin her 
nasılsa bu işi kadınlardan iyi yaptıkları şeklinde bir inanç var. İnşaat sektöründe 
tercihler genellikle erkek çalışanlardan yana kullanılıyor. 

 Yönetimlerde, odalarda kadınlara hasbelkader bir teklif gelirse, bir çeşit bulunsun, 
o da olsun diye yapılan teklifler bunlar. Ama bu durumu da fırsat olarak 
değerlendirmek gerekiyor.  
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 İnşaat sektörü dışında gıda, metal vb. diğer iş alanlarında da kadınların 
çalışmasına ve kadınlardan hizmet alımına dair önyargılar var. Cinsiyet 
ayrımcılığına bakışın değişmesi gerekir.  

 
Gözlemler:  
 Batman ilinde ticaret ve sanayi odasının kadın girişimciler ile ilişkileri çok zayıf. 
 Kadınlara yönelik hizmet sunan STK’larda mesleki eğitim kursları ve girişimcilik 

eğitimleri yoğunlaşmış durumdadır. 
 Kadının iş hayatına katılımında akla ilk gelen ve sürekli dile getirilen destek, 

KOSGEB girişimcilik desteğidir. 
 KOSGEB desteğinden yararlanan kadınlar da geleneksel roller ile bağlantılı iş 

alanlarına yönelmiş durumdadır.  
 İşini kuran kadınlar ve mesleki eğitim çalışmalarında üretilen ürünler için de 

pazarlama ve sürdürülebilirlik sorunu var.  
• Yükseköğrenim görmüş kadınlar istihdam sorununu dile getiriyor ve kadınların 

eğitimden sonra iş bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor. 
• Kadınların tamamı kurumların verdikleri destekleri yeterli görmüyor.  
• Kadınların iş hayatına katılımındaki temel engeller ise toplumsal cinsiyetçi roller, 

kadınların bu alanlara dair bilgisinin olmaması ve bu eril alanlarda kadınlara 
yönelik desteklerin etkin olmayışıdır. 
 

2.4.Şanlıurfa Atölye Programı Sonuç Raporu 
Bu atölye 09 Kasım 2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda düzenlenmiştir. Atölye çalışmasına farklı kurum ve sivil toplum 
kuruluşlarından 33 kişi katılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katılımcıların ifadeleriyle öne çıkan sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri: 
 Türkiye'de başarı kaydetmek istiyorsak gerek üretimde gerek pazarda gerek 

satışta kadınların elinin mutlaka işin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ben 
her şeyi hanımıma soruyorum. Günlük hayatta yürümemde, kalkmamda, 
oturmamda, dünyaya bakış açımda bile hanıma sorduğumu sonradan fark ettim. 
Kadınların mutlaka iş dünyasında, ekonomi ve siyasi alanda olmaları gerekli.  

 Son 10 yıldır devletin kamu politikalarının tamamında kadın istihdamı ve 
girişimciliğinin artırılmasına yönelik sosyal politikalar anlamında da ciddi 
kaynaklar aktarıldığı gibi, bu kamusal politikaların değişmesi yönünde de 
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teşvikler var. Kadınların istihdama katılması anlamında da teşvik var, sosyal 
hayata katılımlarınadair de ciddi teşvikler var. Bütün kadın örgütleri 
başvurdukları takdirde, sosyal hayata katılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
projelerinin tamamı kamu politikaları düzeyinde ve devlet düzeyinde ciddi destek 
görmekte. Ancak bütün bu çabalara rağmen istediğimiz noktadadeğiliz. Ciddi bir 
hegemonya var. Erkek alanı olarak görülen bir zemindeyiz ve bunu aşıp bu 
zeminde yer almak hiç de kolay değil.  

 TSO’lar bölgesel ekonomik politikaların tespit edildiği, bireysel ekonominin de 
güçlendiği yerlerdir. Bizlerin ise eksikliği buralarda yer almamaktır. Bu anlamda 
sürdürdüğümüz çalışmaların tamamında kadın merkezli çalışma üzerinden 
gitmeye hep çalıştık ama bu alanı boş bıraktık.  

 Kadın girişimciler kurulları kermesler düzenleyen, fakir çocuklara yardım dağıtan, 
ekmek/yemek dağıtan kurullara dönüştü.  

 Sadece kadının sorununu kadınlarla tartışarak bir yol kat edemiyorsunuz. Bu 
tartışmanın içerisinde mutlaka erkeklerinde olması gerekiyor. İş hayatına giren 
kadın biraz daha dışarıda olmak zorunda kalıyor, biraz daha evinden kopmak 
zorunda kalıyor. Böyle olunca da erkek dünyası bu konuda çekingen davranıyor.  

 Ticari sahada güçlü olan kadınlar sivil hayatta da güçlü olabilir. Bu ekonomik 
özgürlük demek değil sadece, bu bir şeylere dokunabilmek, üretebilmek için 
sağlayacak ciddi bir ayaktır. 

 81 ilde örgütlenmiş bir kuruldan, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’ndan 
bahsediyoruz. Her ne kadar ismen var olsalar da çalışma usul ve esaslara sahip 
olsalar da kendi kontrollerinde bir bütçelerinin olmayışı, kendi kontrollerinde bir 
hareket alanlarının olmayışı onları kıt bir noktaya taşıdı.  

 Kadın girişimciler kurulunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bir 
toplantısına katılmıştım. Çalışma usul ve esaslarının değişikliği ile ilgili kadınlar 
konuştular ama başkan beyin ifadesi şuydu; “yerelde kendi yönetiminiz ile bir 
şeyler yapmaya çalışın”. Sadece, bakın biz kadınları önemsiyoruz işte orada bir 
başkanımız var demek yeterli olmuyor. 

 Dernekler İl Müdürlüğü’nde âtıl durumda olan pek çok kadın derneği var. 
Bunların âtıl oluşunun sebebi muhtemelen bütçe, yer, mekân, proje 
yürütememek. Yani âtıl durumda olan o derneklerin bir an önce tasfiye edilip 
birkaç güçlü dernekle ya da bir federasyon şeklinde yönlendirilmeleri,proje 
üretme noktasında bir araya gelmeleri bana göre daha mantıklı. Biraz da sahada 
güçlenecek, sahada güç kazandıracak kadınlar lazım. DOGÜNKAD burada belki 
bir öncülük yapar.   

 Kadınlarımıza girişimci olun diyoruz ama maalesef o kadar çok prosedür 
karşılarına çıkıyor ki ondan dolayı hepsinde bir korku oluşuyor. Nihayetinde 
%90’ının hatta %95'inin kendi ellerinde bir bütçeleri yok maalesef. Eğitimli 
kadınlar bir yerde bir memurya da başka bir şey olarak çalışıyor. Fakat girişimci 
olanların çoğunun eğitim seviyesi düşük olduğu için direkt bir cesaretleri ve 
özgüvenleri de yok. Böyle olunca da bir kısır döngüye giriyor. Belki birçok başvuru 
olmuştur. Ama geri dönüşlerine baktığımızda başarı oranının çok düşük olduğunu 
gördüğümüzde, açıkçası biz onları bu konuda desteklemiyoruz.  
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 Desteklerle bir yere kadar gidebiliyor ama kurumsal bazda bir şeyler olmuyor. 
Kurumlarda da kişilerin inisiyatifine kalıyor. Mesela birçok kurum diyor ki; biz 
devletin şu desteğini uyguluyoruz, şu projeleri uyguluyoruz ama kırsaldaki 
kadının bundan ne kadar haberi var ya da bu desteklere ulaşması ne kadar 
mümkün. 

 Urfa tarım şehri. Güneydoğu'daki birçok il gibi. Kadınlar tarımda üretim yapıyor. 
Onu satacak. Fakat devlet diyor ki Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıt olman lazım. 
ÇKS kayıt için tapu istiyor. Hangi kadının acaba tarla tapusu var. 

 Kadının en büyük sorunu yoksulluk. Dezavantajlı mahallelerde mevsimlik çok 
tarım işçisi var. Ya eş çalışıyor ya da çalışmıyor ya da böyle geçici işlerde 
inşaatlarda çalışıyor. Çok kalabalık ailelerde yaşıyorlar. Tarlada çalışıyorlar. Bence 
biraz artık fabrika demeyelim. Çünkü gerçekten kadın gidemiyor. Gitse bile 
çocuğunu bırakacak bir yer bulamıyor. Evde bir sürü iş onu bekliyor. Bence biraz 
tarımı iyileştirelim, onların ayağına tarımı getirelim.  

 Urfa'nın en büyük ihtiyacı bir İŞGEM merkezinin kurulması. Ticaret ve sanayi 
odamız bu konuda bir öncülük yapabilir. Bir girişimcinin, özellikle yeni bir 
girişimcinin, bir kadının zaten sermaye sıkıntısı varken, işyerlerine ödeyecekleri 
kira onların en büyük korkulu rüyası haline gelmiş durumda.  

 Kırsal kesimde birçok el becerisi olan, tarımdan elde ettiği geliri sahaya, pazara 
sürebilecek birçok kadın girişimcimiz var. Bunları bir kooperatif bünyesinde ya da 
ticaret odasının öncülüğünde pazara sunma konusunda öncülük yapılabilir. Aksi 
takdirde kırsaldaki kadına ürettiğini gel sat diyemeyiz. Zaten öyle bir becerisi olsa 
bize ihtiyacı kalmayacak. Onlara geniş bir pazar ağı oluşturulması konusunda 
yardımcı olmamız gerekiyor. 

 Kooperatif bizim öngörümüzdü. Ticaret ve sanayi odası ile de görüşüldü. Kadınlar 
tüzel kişiliğin bir parçası olmaktan korkuyorlar.Kadın üretmek istiyor. Ama tüzel 
kişiliğin vermiş olduğu sorumluluktan da korkuyor. Mesela, bir verginin gündeme 
gelmesinden, bir muhasebe sistemi gerekliliğinden, bir maliyetin olması 
gerektiğinden kadın çekingen davranıyor.  

 Biz 8 yıllık bir kooperatifiz. Yerelden hiç destek almadık. Geçen sene Ticaret ve 
Gümrük Bakanlığı bizi tanıtım fuarına çağırdı. Yereldekiticaret odasından, 
belediyelerden, ajanslardan destek istedik ama alamadık.  

 Kentimizdeki kurumlar bizi yereldeki etkinliklerine davet etmezlerken, Tekirdağ 
Kiraz Festivali'ne bizi davet ediyorlar. 

 ÇATOM’ları (çok Amaçlı Toplum Merkezleri) kurdukları dönemde karşı çıktım. 
Çünkü bir sürü şey öğretiyorlar ve havada kalıyor. Onları pazarlayacak, onları 
geliştirecek, girişimci ruha sahip olacak kadın kalmıyordu.  

 Bir network oluşturulabilir. Bu network,kaç kadın kooperatifi/derneği 
olduğunu,ne ürettiklerini, ne kadar ürettiklerini ve birbirlerine nasıl katkı 
sağlayacakları konularında yardımcı olabilir. 

 Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) ile beraber çalışıyoruz. Konak 
Belediyesi beni tanıyor Urfa beni tanımıyor. Şanlıurfa’da kadınlar çok arka planda 
kalıyor. 
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 Devasa fabrikaların sahipleri rol model olarak gelip markalarını tanıtıyorlar, 
kendilerini tanıtıp gidiyorlar. Biz bölgede kalkınmamızı kendimiz yapacağız, yani 
kendi aramızda kendimiz dayanışacağız. 

 Kadınların güçlenmesi için bir adım sonrasını da düşünmek lazım. Yani, onu 
kurumsallaştırdığın zaman güçlüsün ve başarılısındır.  

 
Gözlemler: 
 Şanlıurfa’da kadın kooperatifler başarısız deneyimlerini, yaşadıkları sorunları 

paylaştılar. Özellikle yerel kurumlardan hiç destek görmediklerini, Türkiye’nin 
batısındaki kadın kooperatiflerinin kurumlar ile iş birliğinin daha güçlü olduğunu, 
kendilerinin de batıdaki kurumlar tarafından daha çok tanındıklarını belirttiler. 

 Yerel kurumların kadınları destekliyoruz söyleminin sürekli var olduğunu ancak 
pratikte bir destek almadıklarını, kurumlara destek için yaptıkları başvuruların 
kabul edilmediğini belirttiler. 

 Şanlıurfa’da kadınların tarım sektöründe çalıştığını ve yoksul olduklarını, 
ürettikleri ürünlerin satışı için desteğe ihtiyaçduyduklarıbelirtildi.  

 Kadınların iş kurma prosedürlerinden çekindikleri, prosedürlerin yoğun olduğu 
ve kadınların buna dair bilgilerinin olmadığı vurgulandı. 

 Eğitimi daha iyi olan kadınların iş aradıkları, iş kurmak için daha çok eğitimi 
düşük olan kadınların başvurdukları ve bu nedenle belirli iş alanlarında 
yoğunlaştıkları ve desteğe ihtiyaç duydukları belirtildi.  

 Kurumlar bünyesinde kadınları destekleyecek mekanizmaların yetersiz olduğu 
vurgulandı. 

 Şanlıurfa’da ataerkil toplum yapısının diğer bölge illerine göre daha güçlü olduğu 
ve kadının dışarı çıkmakta çok zorlandığı belirtildi.  

 
 
 
2.5.Şırnak Atölye Programı Sonuç Raporu 
Bu atölye, 06 Kasım 2018 tarihinde Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda düzenlenmiştir. Atölye çalışmasına farklı kurum ve sivil toplum 
kuruluşlarından30 kişi katılmıştır. 
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Katılımcıların ifadeleriyle öne çıkan sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri: 
 Bölgede ciddi bir eksiklik olan kadın girişimciliğinin artması birçok alana katkı 

sunar. Ailelerin gelişmesinden, çocukların eğitimine kadar. Bu konuda, başta 
ekonomi alanında çalışan örgütler olmak üzere, tüm kesimlere ciddi görevler 
düşüyor. 

 Güç birliği yaparak sorunların üstesinden gelebiliriz. Özellikle de kırsal bölgelerde 
yaşayan kadınların iş sahibi olabilmeleri için mesleki eğitimlerle desteklenmesi 
gerekiyor. 

 Doğu ve Güneydoğu’da çok az kadın girişimci var. Kadınlar iş dünyasının dışına 
itilmiş.  

 Şırnak Üniversitesi olarak kadın girişimcilere bütün olanakları açtık. Yaklaşık 180 
kişiyi işe aldık, 120 tanesi kadın. Bu belki de Türkiye’de rekordur. Şunu da 
söyleyeyim kadınlar daha disiplinli, daha net iş yapıyorlar.  

 Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak fark etmeksizin kadınlara mal paylaşımı yapmayan 
bir toplumuz. Bu nedenle miras hukuku önemli.  

 Kadınların karşısına ataerkil toplumun getirdiği engeller başta olmak üzere, 
cinsiyet ayrımı, ekonomik ve sosyal birçok engeller çıkmaktadır. 

 Dünyada toplumsal cinsiyet uçurumu raporuna göre 144 ülke arasında 130. 
sıradayız. Haliyle, erkek ve kadın arasındaki uçurumdan bahsettiğimiz zaman 
toplumda yer edinme konusunda maalesef Ortadoğu toplumları kadar geri 
seviyedeyiz. 

 Kadınlardan ziyade erkeklerin toplumsal cinsiyet kavramı konusunda 
bilinçlendirilmesi gerekiyor. 

 Kadınların işgücüne katılmasından ziyade sürdürülebilirlik hususu önemli.  
 Kadın konusuna evrensel olarak baktığımızda, dilin ya da dil üzerinden üretilen 

kodların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öteki tarafta olmanın ya da 
ayrımcılığın en çok hissedildiği alanlardan biri.   

 Bir kadını güya yüceltmek adına bayan kelimesi kullanılıyor. Bu da toplumsal 
cinsiyet rollerini yeniden üretime sokuyor. O zaman yaptığınız şeyin çok bir 
anlamı kalmıyor.  

 İş hayatına girmek isteyen bir sürü kadın var. Ancak finans yönünden sıkıntı 
çektikleri için çok fazla aktif olamıyorlar. Girişimcilik kursları veriliyor. 
Girişimcilik kursundan sonra diyorlar ki işletmenizi kuracaksınız biz ondan sonra 
size parayı veriyoruz. Kadın benim param olsa kendim açarım,size başvurmam 
şeklinde tepki gösteriyor. Maddi sıkıntıdan dolayı kadını çok fazla aktif 
göremiyoruz. 

 Kadınlar ekonomik olarakçok zayıf. Esnaf ve sanatkârlar olarak Şırnak’ta 600-700 
tane kaydımız var. Bunlardan 30- 35 tanesi kadın. Bunlar da aktif olarak 
çalışmıyorlar. İşletme bir şekilde eşleri tarafından kendi adlarına kayıtlı. Kadınlar 
yine evlerinden çıkmıyor. Önce bunu aşmamız gerekiyor. 

 Önemli olan zihniyet dönüşümü. Kadınlardan ziyade erkekte zihniyet dönüşümü 
yaratabilmek önemli. Kadını güçlendiriyoruz, eve gidiyor ama erkek aynı erkek, 
zihniyet aynı zihniyet. Bu sefer çatışmalar yaşanıyor. Kadın zorlukla başardığı pek 
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çok şeyi mecburen istemese de fedakârlık yaparak başkasına vermek zorunda 
kalıyor. 

 Şırnak sessiz bir deprem yaşadı. Şırnak'ın %65’i yerle bir oldu. Biz 8 ay evimizden, 
işimizden, okullarımızdan olduk. İş ve esnaf camiamız bu işin en fazla sıkıntısını 
çeken insanlar oldu. Yaşanan sıkıntılardan dolayı borç defterini kapattı. 30-40 
yıllık kredi imkânını kaybetti. Bankalarla olan diyalogunu kaybetti. Toplantının 
ilgi alanı değil ama yaşadıklarımızı paylaşmakta yarar görüyorum.  

 Şu an bölgeden Adana, Mersin, Antalya’ya çok büyük bir göç var. Buradan giden 
bacılarımız orada seracılıkta çalışıyor. Bölge insanımız burada çalışmaktan 
çekiniyor ama başka yere gidiyor çalışıyor.  

 Bizim toplumumuzda kadın yapamaz, kadın zayıftır, kadın incinir. Bu bakış 
açısını değiştirmemiz lazım.  

 Sahada, özellikle ekonomik alanda yeterince görünür değiliz. Karar 
mekanizmalarında yer almıyoruz. Dolayısıyla erkekler bizim için karar veriyor. 
Yeterince yönetici olamıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yakıcı 
yaşandığı yer de elbette ki iş dünyası. İşveren dünyasına baktığımız zaman 
öncelikle erkek tercih ediliyor. Kadın ne yazık ki ikinci planda.   

 Kadının önce ailede söz hakkı bulması gerekiyor. Ekonomik destekten önce 
kadının toplumda bir birey olduğu, evde çocuklar üzerinde söz hakkına sahip 
olduğu benimsetilmeli. Buna yönelik eğitimler verilmeli. Bir şey istemediği zaman 
reddetme hakkının olduğunu benimsetmemiz gerekiyor.  

 
 
 
Gözlemler: 
 Şırnak ilinde toplantıya yakın dönemde ilde yaşanan olayların etkileri yoğun 

olarak görüldü.  
 İldeki sivil toplum kuruluşlarının büyük çoğunluğu dağılmış, kamu kurumları ve 

diğer yapılar yeniden oluşan yeni koşullara göre düzenlenmiş durumdaydı. 
 Kadınların toplumsal rolleri ve ekonomiye katılımları ile ilgili farklı 

değerlendirmeler yapıldı. Kadının ev içi rolleri vurgulandı ve sermayeye 
ulaşamadığı için iş kurmakta zorlandığı ifade edildi.  

 İlde erkeklerin de iş bulmakta, iş kurmakta zorlandıkları, toplumun genel 
sorunlarının kadınların ekonomik hayata katılımını da olumsuz etkilediği 
belirtildi. 

 Kadınların toplumsal hayata katılımının önünde toplumsal değer yargılarının, aile 
yükümlülüklerinin önemli engeller oluşturduğu belirtildi.  

 Şırnak ilinde yaşanan göç nedeniyle kadınların geçinmek içinbatı bölgelerinde 
ekonomiye katılmaya çalışmaları vurgulandı.  

 Ekonomik kurumlara kayıtlı kadınların işletmelerinin de erkekler tarafından 
yönetildiği belirtildi.  

 Şırnak ilinde yoğun olarak bölgede yaşanan olayların ve kadına dair toplumsal 
engellerin öne çıktığı görüldü. 
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2..6.Muş Atölye Programı Sonuç Raporu 
Bu atölye 20 Ekim 2018 tarihinde Muş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 
düzenlenmiştir. Atölye programına farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarından 34 
kişi katılmıştır. 

 
Katılımcıların ifadeleriyle öne çıkan sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri: 
 Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyadaki işlerin 

%66’sı kadınlar tarafından yapılıyor. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam 
gelirin ancak %10’una sahipler. Dünya'daki mal varlığının ise %1’ine sahipler. 

 Dünyadaki iş gücü piyasaları, farklı üretim araçlarının ve modellerinin gelişmesi, 
değişen toplumsal ve siyasal koşullar gibi faktörlerin etkisiyle sürekli bir yeniden 
yapılanma süreci içinde olmuştur. Bunların en önemlilerinden biri de kadının 
istihdamdaki yeri konusundaki değişimdir. Kadının iş hayatındaki yeri ve önemi 
artmış, konumu ve yaptığı iş değişmiştir. Buna bağlı olarak iktisatçılar, kadının 
istihdamının ülke ekonomileri için önemine vurgu yapmaya başlamış ve bu 
alandaki çalışmalar hız kazanmıştır.  

 Bölge olarak, kadın istihdamı ve ekonomiye katılımı konusunda istenilen 
seviyenin çok altındayız. Kadın istihdamını bölge olarak ele aldığımızda, kadının 
toplumsal rolüne ilişkin geleneksel bakış açısı, yani ev kadını rolü kadın 
istihdamının önünde büyük engel teşkil etmektedir. Eğitim ve meslek edinme 
noktasında kadınların gerekli donanıma sahip olmaması, bazı iş kollarında kadın 
istihdamına engel teşkil etmektedir.  

 Kadınların istihdamının yanında girişimci olarak ekonomiye katılımlarını 
sağlamak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oluşturulan kadın 
girişimciler kurulları var. Muş ilinde kadın girişimci sayısındaki yetersizlik bizler 
için dezavantajlı bir durum.  

 Kadınların ekonomik hayata katılımı süreçlerindeki öz kaynaklara ulaşma 
noktasındaki sıkıntılar, ayrıca mal varlıklarının erkek üzerinde olması önemli 
sorunlar. Bu alanlarda kadın temsiliyeti olmaması, sürdürülebilirliği önünde de 
çok ciddi engeller teşkil ediyor. 
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 Üretilen politikalarda sözümüzün olmayışı, politikaların hayata geçmesi 
konusunda sıkıntılar yaratıyor. Yani hem ekonomik hayata katılım zorunlu ve 
elzem olurken, diğer yandan söz-yetki-karar mekanizmalarında olmak da 
gerekiyor. Doğru bir strateji çizmek ve ortaya koymak için. Tek başına ekonomik 
hayatta yer almak yetmiyor. Yani siz ticaret odalarında yetkili değilsiniz, işte bu 
ekonomik politikaların üretildiği yerlerde yoksanız, istihdam politikaları 
oluşturulurken orada sözünüzü söyleyemiyorsanız, bu politikaların uygulanması 
da mümkün olmuyor.  

 Kadınlar kendileri ile ilgili platformlardan hep uzakta kalıyorlar. Biz bunu yıllardır 
aşmaya çalışıyoruz.  

 Şu ana kadar girişimcilik bazında 500 tane girişimiz var. Ortalama kadın oranımız 
%10. Daha fazlasını istiyoruz. Ama ana iş sermayesinde sıkışıyorlar. Şöyle bir şey 
var, herkes desteği devletten bekliyor. Ama kendi öz sermayesi, işletme sermayesi 
olmayan kişilerin ticarete atılması çok zor. Kadınlar da bu sorunu yaşıyor. Önemli 
olan kendi sermayenizin de olması.  

 Ben 2000 yılında iş yeri açtım. O zaman açtığımda bir yıl kapatayım mı açayım mı 
dedim. Ama götürmeye çalıştım. Ben ilk desteğimi sosyal yardımlaşmadan aldım. 
İşyerimi kurduğum zaman onların desteğiyle atölyemi kurdum. Şimdi hiçbir 
destekten haberimiz olmuyor. Başvursak da geri dönüyor. 19 yıldır işletmem var. 
Kaç sene önce daha iyiydi işler. Ben mefruşat üzerine, ev tekstili üzerine 
çalışıyorum.  

 Ne iş kuracağını bilmeden KOSGEB'e başvurmak başarısızlığa götürüyor. Bir de 
elde avuçta hiçbir şey olmadan sadece KOSGEB'den alacağı desteğe güvenerek bir 
işletme açmak da başarısızlığa götürüyor. Herhangi bir riskle karşılaştığın zaman 
onu finanse edecek sermayen de olmalı.  

 Söz ve karar mercilerinde yeterince söz sahibi olamıyorsak o zaman bizimle ilgili 
kararlar hep eksik oluyor.  

 97 yılından beridir ticaret hayatındayım. Arçelik, Beko yetkili servisiyim. 
Toplumdaerkek işi olarak görülmesi nedeniyle zorluk içinde çalışıyoruz. İlk 
açtığımız dönemlerde bakış açısı ile şu anki bakış açısında çok farklılık var. İlk 
açtığımızda toplumda, “siz böyle bir işi nasıl yaparsınız, insanlar ile nasıl diyalog 
geliştirirsiniz” düşüncesi hakimdi. Bizim işimiz zaten %100 insanlarla diyalog 
halinde olmak. İnsanlar ile diyalog halinde olan bir iş olduğundan dolayı çok 
zorluğunu çektik. Sen kadınsın bu işi yapamazsın lafları ile karşılaştık. Sonuçta 
insanlar kabullendiler.  

 Devlet size destek verse deiş programınız, sürdürülebilir bir stratejiniz, yol 
haritanız, güçlü girişimci ruhunuz yoksa bunun sürmesi imkânsız. 

 Karar aşamalarında kadının bu kadar az olması, çıkan kararların kadınların 
aleyhine çıkmasına neden oluyor. Bu durumu düzeltebilmek için bütün kurum ve 
kuruluşlarda kadınlar olarak özellikle karar aşamalarında yer almak için çaba sarf 
etmeliyiz. Birinci önceliğimiz bu olmalı. İkinci olarak tabii ki ilimizde de ülke 
genelinde olduğu gibi aslında bir zihniyet sorunu var.  
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Gözlemler: 
 Muş toplantısında kadınların karar mekanizmalarına katılım sorunu ve bölgedeki 

özgün sorunlar yoğun olarak dile getirildi.  
 Kadınların geleneksel roller ile uyumlu iş alanları dışında iş kurmak istediklerinde 

toplumsal önyargılar ile karşılaştıkları belirtildi.  
 Kadınlar karar aşamasında olmadığında çıkan kararların kadınlar açısından 

uygulanması, etkinliği ve sonuçlarının yetersiz kalacağı vurgulandı. 
 Devletin kadın istihdamı ve girişimciliğine yönelik destekleri olduğu, ancak bu 

desteklerin erkekler tarafından belirlendiği ve erkekler tarafından kullanıldığı 
ifade edildi. Kadınların bu desteklere erişiminin zorluğu vurgulandı.  

 İş kurmak için sermaye sorunu çok vurgulandı. Girişimcilik desteklerinden 
yararlanmak için de sermaye olması gerektiği belirtildi. Ancak kadınların 
sermayelerinin olmadığı, bu yüzden sadece o destek ile iş kurmaya çalıştıkları ve 
başarısız oldukları vurgulandı.  

 Muş Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Birliği’nde kadın üyelerin 
çoğunun görünürde var olduğu, işletmelerin aslında erkeklere ait olduğu belirtildi.  

 Toplantıda yoğun olarak istihdamdaki sorunlar, desteklere ulaşımdaki sorunlar ve 
ilin özgün koşulları vurgulandı. Kurumlar da sundukları destekleri ve projelerini 
aktardılar. Ancak projelerin ve çalışmaların sonuçları üzerinden etkin olup 
olmadıklarına dair bir çalışma yapılmadığı görüldü.  

 
 
2.7.Hakkâri Atölye Programı Sonuç Raporu 
Bu atölye, 21 Eylül 2018 tarihinde Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda düzenlenmiştir. Atölye programına farklı kurum ve sivil toplum 
kuruluşlarından 32 kişi katılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katılımcıların ifadeleriyleöne çıkan sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri: 
 Türkiye’deki genel algı yuvayı dişi kuş yapar yönündedir. Kadının misyonu ev 

temizliği, çocuk, aile ve eş olmak. Bu tür toplumsal baskı ve dayatmalar nedeni ile 
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kadınlar evden çıkamıyor. Çıktığında ise ekonomik alanda sınırlamalar ile 
karşılaşıyor. 

 Kadınlar Hakkâri’de KOSGEB Girişimcilik desteklerinden faydalanarak iş 
kuruyorlar. Kurdukları işlerin başında öncelikli olarak, yöresel ev yemekleri 
üreten lokantalar, yöresel kıyafetlerin dikildiği atölyeler geliyor.  

 Söz-yetki-karar mekanizmalarında kadının sesi olmadığı sürece ve kadınlar 
yaşadıklarını anlatamadığı sürece kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda 
politika üretmeleri zor. 

 Kadın girişimciler kurulunun ilk adımı 2007’lerde atıldığı zaman büyük bir 
umutla, hepimizin büyük beklentisi ile kurulan bir yapıydı. Ancakyetkileri, 
bütçeleri yok ve odaların diğer organlarında yer almıyorlar. Sadece kurul olarak 
var. İhtiyaç duyuldukları zaman çağırılırlar. Kürsüde konuşmalar yaptırılır 
sembolik olarak. Kendilerine ait bir odaları ve temsiliyetleri yoktur.  

 11.Kalkınma Planında kadınlar sadece alt başlıklarda yer alıyorlar. 
 Sanayi alanlarında çalışanların %99’u erkektir. Kadınları almaya çalışıyoruz ama 

kadınları çalışma alanı içerisinde tutmayı reddeden bir yapı var. Erkek egemen 
yapı kadınların sahip olduğu, çalıştığı fabrikalarda da egemen.  

 Ekonomik alanda kadının olması için özel politikalar olması lazım. Bu yerel kamu 
politikaları içinde böyle. 

 Ekmeği eve götürüp kazandığını eve bırakmak paylaşmak demek değildir. O 
ekmeği beraber kazanmak şiddeti de azaltacaktır. Bir sürü sorunun önüne 
geçebilecek yöntemi bize sunacaktır.  

 Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği adına buradayım. Biz üç temel 
alanda çalışıyoruz. Birincisi kadın insan hakları eğitim programı kısa adı ile 
KİHEP diyoruz. Yasal haklar ile ilgili ve bireysel güçlenme ile ilgili bir program bu. 
İkincisi özellikle kadın örgütleri ile birlikte çeşitli faaliyetleri ortak yapmak adına 
savunuculuk faaliyetlerimiz var.  Ağ oluşturma gibi.  Üçüncüsü de yayın ve 
makaleler üretiyoruz. Eğitim çalışmalarımız ve savunuculuk çalışmalarımız için.  

 Kadınların bu bölgelerde ekonomik güçlenmesi ve istihdama katılımları 
noktasında Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği olarak şöyle bir 
deneyimimiz oldu. Bakım yükümlülükleri kadınların üzerinde olduğu sürece 
kadınların istihdama katılımı çok kısıtlı oluyor. İstihdamda kalmaları da çok 
sıkıntı oluyor. Ayrıca hakları ile ilgili özellikle yasal hakları ile ilgili genel bir 
bilgisizlik olduğu zaman kadınlar haklarını savunma ve bulunduğu işyerinde 
kalma, terfi alma, kariyerini geliştirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. En 
basitinden, eşit işe eşit ücret talep etme konusunda bile çok zayıf kaldıklarını 
çeşitli araştırmalar yaparak, akademisyenler ile görüşerek gördük ve özellikle 
2010'dan sonra İŞKUR ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile bu konuda 
çalışmak üzere çok yoğunlaştık. Yani kadınların yasal haklarını bilmedikleri 
noktada istihdama katılmaları ve istihdamda kalmaları çok zorlaşıyor. 

 Kadınlar deneyimlerini birbirlerine aktardıkları sürece güçleniyorlar.  
 Hakkâri’nin en büyük problemi pazar alanı. KOSGEB'den girişimcilik desteği ve 

mikro kredi kullanan kadınlar var.  İş yeri açtılarama sonra desteklenmediler. 
Yalnız kaldılar. Kurulan işletmeler sürdürülebilir olmadı.  
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 Kadınlarda öncelikle bir özgüven eksikliği var. Biz erkek ve kadın olmayı nasıl 
öğreniyoruz. Daha doğar doğmaz aslında bize roller biçiliyor ve bu yüzden aslında 
biz şu an canla başla kadın olarak bir yerlerde var olmaya çalışıyoruz. Aslında bu 
bizim hakkımız, bunu konuşmuyor bile olmamız gerekiyor. Ama biz kendimizi var 
etmeye çalışıyoruz.  

 İstihdamda Hakkâri’de yetersiz kalıyoruz. Kadınlar şiddet mağduru, çok sıkıntısı 
var, çocuğu ile gelmek zorunda kalıyor. Boşanma davası var. Psikolojik destek 
veriyoruz ama o kadının tekrar şiddet gördüğü yere dönmemesi için bir işe 
ihtiyacı var. Kendini bir birey olarak var etmeye ihtiyacı var. Birey olarak okumuş 
olsa bile kendini yetersiz hissediyor. Maalesef istihdam edecek bir yer 
bulamıyoruz.  

 Kadınlar işyeri açıyorlar ama eğitim konusunda sıkıntıları var. Resmi bir kuruma 
gitmekten çekiniyorlar, resmi bir evrak almaktan çekiniyorlar. Genelinde böyle bir 
problem var. Özgüven eksikliği var maalesef. Girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra iş 
açan kadınlara resmî kurumlarda nasıl bir işleyiş olduğu hakkında yönlendirme 
yapmak gerekiyor.  

 Bizim atadan, dededen gelen bir sanayi geçmişimiz yok. Ticari geçmişimiz yok. 
Sınır illeri olduğumuzdan kaynaklı küçük sınır ticaretleri ile var olabilmeyi 
sürdürmüşüz. Sürdürülebilir bir ekonomik hayat oluşmamış durumda.  

 Ben yıllardır kadın çalışması yapıyorum ve bu özgüven konusu hep çok gündeme 
geliyor. Bu gerçek meselenin bana göre üstünü kapatan bir şey. Dolayısıyla buna 
çok dikkatle yaklaşmak lazım. Ben bunun özgüven meselesinden çok bir cinsiyet 
meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani meselenin adını böyle koymayı daha 
uygun buluyorum.  

 Şimdiye kadar 15 binden fazla kadın KİHEP programına katıldı. Yaptığımız 
değerlendirmelerde bizim için en çarpıcı sonuç, kadınların %94’ü özgüveninin 
arttığını belirtmiş. Yani kadınlar yasal haklarını bildiklerinde kendilerini daha 
güçlü hissediyorlar. Ama bu bilgiyi kullanmak çok önemli.  

 Kadınlar cinsellik ile ilgili konuşamadıkları sürece ve paylaşıp bunu aşamadıkları 
sürece özgüven sorunu yaşanıyor. Doğurganlık hakları, kendini ifade etme hakkı, 
siyasete katılma, örgütlenme vb. sorunlar yaşıyorlar.  

 Bu bölgelerde ana dil sorunu da var. Kürtlerin, Kürt kadınlarının özgüven 
meselesinde Türkçe dilini kullanamamaları da çok etkili, Zazaca ya da Arapça da 
olabilir. Türkçeyi sonradan öğrenen veya öğrenemeyen, kendi dilini her alanda 
konuşamayan bir insan, kadın veya erkek özgüvensiz olur.  

 Kadın Girişimciler Kurulu'nun çözüm olmadığını düşünüyoruz. Yani sözü, yetkisi, 
kararı olmayan kurumların şekli olduğunu ve onun bir anlamda “burada dur, 
lazım olduğunda seni konuştururuz’’ modeli olduğunu düşünüyoruz.  

 Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 1100 firma var. Kendi işini yürüten 
kadın sayısı 10’un altında. Genelde erkek kendi eşinin adına şirket açmış, kendisi 
idare ediyor.  

 Bir çalışma için Hakkâri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne gittik. Kadın 
üyelerin listesini aldık. 70 kadın kayıtlı. Ama telefon açtığımızda karşımıza erkek 
çıktı. Kuaförlerin dışında. Hiçbir aktif kadınla karşılaşamadık.  
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 Erkek yöneticiler bize yardım etmezse çok zorlanırız. Kadınların gücü tek başına 
bazen bir şeylere yetmiyor. Erkeklerin desteğini, erkek dostların desteğini almak 
gerekiyor. Yani kadınlara özel bütçe, ayrı bir meclis tabii ki olsun. Ama erkekler 
işin içinde olmadı mı marjinalize oluyoruz.  

 Eşitlik meselesi sadece kadınların sorunu olamaz. Pozitif ayrımcılık istiyoruz.  
 Kadın annedir, kadın eştir, kadın duygusaldır, kadın erkek kadar güçlü değildir 

fiziksel olarak, kadın ticaret yapamaz. Kadın sürekli kendini ifade etme, anlatma 
sorunu yaşıyor. 

 Burada bir meclis kurulabilir. Buradaki kadın arkadaşlarımıza bir mekân 
verilmesini talep ediyoruz, bütün sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini 
sürdürebilmeleri ve ortak çalışmaları için.  

 Hakkâri’nin ilk kadın esnafıyım. 2001 yılında bir kadın çalışması oldu. Ev Eksenli 
Kadın Dayanışma Derneği’ni kurduk,arkasından valiliğe gittik. Makine ve yer 
istedik. Valilik bize destek verdi. 15 tane makine ve 2 yıllık kiramızı verdiler. 
Kadınlar ile birlikte bir süre çalıştık.  

 Bir lokanta açtım. Açtığımda bayağı bir tepki aldım kendi abimden. 2 sene 
boyunca abim kapımın önünden geçtiğinde kafasını çevirdi. Sanki çok yanlış bir 
adım atmışım gibi geldi. Şimdi kendi işyerim var. Lokanta işletiyorum.  

 Anne olarak rolümüz var diyoruz. Erkeği de biz yetiştiriyoruz, kız çocuğunu da. En 
büyük yanlışı da aslında orada yapıyoruz. Ayrıma evde başlıyoruz. Zaten 
toplumsal olarak kadının var olması engelleniyor erkekler tarafından. Biz de anne 
olarak bu sefer o çocukları yetiştirelim derken ilk ayrımı evde yapıyoruz. Kız ve 
erkek çocuklarına cinsiyet ayrımcılığını evde öğretiyoruz.  

 Sanki kadın sürekli yemek yapmak zorunda. Medyanın da burada çok büyük rolü 
var. 

 Özellikle yetki, karar mekanizmalarında ya da yerel siyasetin belirlenmesinde, 
genel siyasetin belirlenmesinde hep erkek gibi düşünen kadınlarla karşı karşıya 
kalıyoruz. Erkek siyaseti yapan kadınlarla karşılaşıyoruz.  

 Ben şahsen iş hayatında on yıllardır çalışıyorum ama HakkâriTicaret Odası’na 
girdikten sonra dedim ki eyvah biz ne yapmışız. Kadın örgütü çok önemlidir. Ama 
biz oralarda boğulduk. Biz erkeklerin ne yaptığını, nasıl bir yöntem izlediklerini, 
nasıl geliştiklerini, nasıl ticareti paylaştıklarını, ticari bilgilerini birbirlerine nasıl 
aktardıklarını, çekin günü geldiği zaman iki rakibin birbirine nasıl dayanışma 
gösterdiğini, nasıl hesabına para çıkardığını gördük.  

 Sermayenin olduğu her yer bizim hayatımızı belirliyor. O sermaye de bizim 
sözümüz yok. Yetkimiz yok. Kararımız yok. Hatta adamlar, erkekler bize dair 
oluşturulan politikaları bile elimizden alıp kullanıyorlar.  

 Biz Ortadoğu coğrafyasında yaşıyoruz. Çok kritik bir yerde yaşıyoruz. Daha derin 
etkileniyoruz. Çok ataerkil yapılar içerisinde yaşıyoruz. Bu noktada gıdım gıdım 
ilerliyoruz Avrupa'ya göre, diğer taraflara göre. Dolayısıyla her yaptığımız çalışma 
mutlaka anlamlıdır. Hemen akabinde spesifik bir sonuç elde edemeyebiliriz ama 
bir kişinin daha farkında olmasını sağlarız.  

 Kadınlar kamusal alana girmekte zorlanıyor çünkü okuma yazma ve dil 
problemleri mevcut.  
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 Ben bir gazeteciyim. Bu bölgede çalıştım. Siz de bilirsiniz ki, ne yazık ki pek çok 
tatsız olay yaşadık,patlamalar vs. Ben her türlü patlamayı, toplumsal olayı takip 
ettim. Ama haber takibi için fotoğraf makinemi elime alıp çıktığım zaman 
müdürüm bile “sen makineyi bırak, bir erkek arkadaşımız gitsin. Patlama var” 
diyebildi. Bu benim yeteneksiz olduğum anlamına gelmiyordu elbette. “Hayır, ben 
gidiyorum’’ dedim Gaz da yedim, cop da yedim, iteklendim, saldırıya da uğradım 
yani meslek yaşamımda her türlü iş kazasına maruz kaldım. Ama asla pes 
etmedim. Mücadelenizle bir süre sonra aynı işi yapan erkek arkadaşınızdan bir 
adım öne bile geçiyorsunuz. 

 Ben inşaat mühendisiyim. Kamu kurumundayım. Belki kadın erkek arasındaki o 
farkın en çok ön plana çıktığıalandayım. Bizim bölgemizde kadın erkek arasında 
mesleki alanda ayrım var. Kadın çalışırsa masa başı işinde çalışır. Kadın çalışırsa 
yemek yapar, lokanta açar. Kadın girişimcilik konusunda çok fazla bir alanda yer 
almıyor.  

 Kadın insan hakları eğitim programında kadınlar arası çekememezlik, rekabet 
meselesini tartışıyoruz. Kadınların çocukları büyütüp aslında ayrımcılığı 
kadınların yaptığı ya da erkek gibi düşünen kadınları tartışıyoruz. Bunlar bizim 
enerjimizi alıyor. Bir kere bu binlerce yıllık bir ataerkil sistem. Bütün kurumları 
ile, bütün zihniyeti ile, bütün vücudu ile oluşmuş ve bunun ile mücadele etmek 
çok zor. 

 
Gözlemler: 
 Toplantıya kadınların ilgisi yoğundu ve kadınlar bir araya gelmek, bir şeyler 

yapmak istediklerini sürekli vurguladılar. 
 Hakkâri’nin bulunduğu bölge, toplumsal yapı ve yaşanan siyasal sorunların 

kadınlar üzerinde de yoğun etkisi gözlemlendi. 
 Kadınların diğer bölgelere göre eğitim, sosyal hayata katılma ve ana dilini 

kullanamama gibi sorunlar nedeni ile daha geri kaldıkları ifade edildi.  
 Ekonomik kuruluşlarda kadınların hiç olmadığı, kadınların ortak oldukları veya 

kadınlar adına kurulan şirketlerin de erkekler tarafından yönetildiği belirtildi. 
 Kadınların girişimcilik desteği alarak iş kurma deneyimleri aktarıldı. Bu 

deneyimlerin sürekli olmadığı, pazar sorunları yaşadığı ve geleneksel roller ile 
uyumlu iş alanlarında işlerin kurulduğu belirtildi.  

 Kadınların bir araya gelmek, ortaklaşmak için istekli oldukları, ancak hangi 
alanda, nasıl ortaklaşacakları konusunda bilgi ve yöntem için destek istedikleri 
görüldü.  

 Kadınların özgüven sorunu ve bilgi eksikliği, geleneksel rolleri ve bakım 
yükümlülükleri yoğun olarak dile getirildi.  
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2.8.Tunceli Atölye Programı Sonuç Raporu 
Bu atölye, 21 Eylül 2018 tarihinde Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 
düzenlenmiştir. Atölye programına farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarından 32 
kişi katılmıştır. 

 
Katılımcıların ifadeleriyleöne çıkan sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri: 
 Türkiye genelinde işverenlerin içerisinde kadınların oranı %8. Kadınların da iş 

gücüne katılım oranı %20; direktör, üst kademe yöneticisi ve müteşebbislerde 
kadınların oranı %7, serbest meslek çalışanlardan kadınların oranı %30, yüksek 
öğrenim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı ise %70. Bu durum kadınların 
ekonomiye katılımının eğitim ile arttırılabileceğini işaret etmekte. Eğitilmiş 
kadının karar alma mekanizmalarında daha çok yer alabildiğini görüyoruz. 
Eğitimsiz kadınlar ne yazık ki daha çok kayıt dışı istihdam ile beraber işçi 
statüsünde çalışabiliyorlar. Buda çok görünür değil.  

 Türkiye’de genel algı yuvayı dişi kuş yapar yönünde olduğu için eğitim alanında da 
eşitsiz bir durum ile karşı karşıyayız. Kadının misyonu ev temizliği, yaşlı, hasta, 
çocuk bakımı ve eş olmak. Bu tür toplumsal baskı ve dayatmalar nedeniyle 
kadınlar evden çıkamıyor. Çıktığında da ekonomik alanda çeşitli sınırlamalar ile 
karşı karşıya kalıyor.  

 Bölgemizde inancımız gereği kadına büyük önem verilmektedir. Kız 
çocuklarımızın okuma oranı ve kadınlarımızın iş hayatına katılımlarının 
sağlanması konusunda ülkemizde ilimiz ilk sırada yer almaktadır. 

 İş hayatında etkin bir şekilde çalışan kadının bireysel olarak kendine kattığı değer, 
aile ve sosyal hayatı da etkiliyor. Çalışan kadın, güçlü aile, güçlü ekonomi ve güçlü 
sosyal hayat anlamına geliyor.  

 Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, kadınların işgücü piyasasına katılımlarının 
önündeki engelleri kaldırmak için kaliteli istihdama erişim, ayrımcılıkla 
mücadele, eğitimde fırsat eşitliği, iş-aile yaşamı uyumu gibi pek çok alanda daha 
iyi politikalar geliştirilmesi gerekiyor.  

 Tunceli TSO tek meclis üyesi olarak eğitimci kimliğim ile buradayım. İlimizde 
kadın girişimciliği açısından çok ciddi potansiyel var. Ama bu potansiyelin öne 
çıkması, cesaretlendirilip adım attırılması konusunda sıkıntılar var.  

 Hükümetin teorik anlamda gündeme getirdiği şeylerin pratiğe dökülmemesinden 
kaynaklı da eksikliğimiz var. Çünkü iş gücüne dayalı istihdam, kreş, çocuklarını 
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verebilecekleri yani sonuçta çocukların ve evdeki bütün yükün kadınlara 
yüklendiği bir toplumda kadınların kendilerini sınırlı sayıda iş ortamında 
gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Bunların önüne geçmek için çok fazla girişimlerde 
bulunsak da pratikte maalesef bunun karşılığını alamıyoruz.  

 İş dünyası erkek ağırlıklı bir dünya. Biz kadınlar güçlerimizi birleştirmediğimiz, 
güç birliğini yapmadığımız, deneyimlerimizi birbirimize aktarmadığımız sürece 
karar mekanizmalarında yer almıyoruz. Karar mekanizmalarında yer almadığımız 
zaman politikaların üretilmesine de katkıda bulunamıyoruz. 

 2007 yılında oluşturduğumuz kadın girişimciler derneği vardı. Çok ciddi faaliyet 
yürüttü gerçekten. Valilik yok sizin yanınızda, ticaret odası sizi desteklemiyor, 
esnaflar yok. Belediye yok sizin yanınızda ve bütün çalışmalar da yalnız 
kalıyorsunuz. Ve bir süre sonra bu sizi yılmaya götürüyor. Destek alamadığınız 
için. Bütün yükü siz alıyorsunuz. Bu yükü paylaşacak gruplar olamayınca bir süre 
sonra pes etmek zorunda kalıyorsunuz.  

 Türkiye’nin en iyi balını üretiyorum. Öyle bir iddiam var. Gerçekten bal 
üretiyorum. Ama kadına destek sunma anlamında konuştuğumuzda biz böyle bir 
desteğe asla ve asla sahip değiliz.  

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 596 milletvekilinin 492’si erkek 104’ü kadın. 
Bakanlıklarda ise, yeni hükümet sistemi diyelim, 16 bakandan sadece 2 kadın 
bakanımız var. Siyasette de, şehirde de ticarette de en çok çalışan kadınlar. Ama 
sonuç görev dağılımına geldiğinde en sonda da kadınlar var. 

 Kadınlar çok becerikliler, fikirleri çok güzel sadece kendine olan güvenleri yok.  
 Kız meslek lisesinin altında ufak bir gözleme dükkânı açtım. Benim eşim emekli, 

maddi durumum iyi değil açık söylüyorum ve gururla bunu söylüyorum. Ben çok 
çalıştım başkalarının kapılarında sonra ufak bir yer açmayı düşündüm. Şimdi 
belediye ruhsat al diyor. İl tarım burayı onayla diyor. Benim de yapacak gücüm 
yok.  

 Ben küçük bir üreticiyim. Sorunlu olarak başladım ama çok büyük keyif alıyorum. 
İhraç edildim. Öğretmendim. 17 yıllık öğretmenlikten sonra görevden atıldım. 
Şimdi kendi memleketimde arıcılık yapıyorum.  

 Kadın ekonomik açıdan güçlü olunca ilk önce evde güçlü oluyor. Evde her türlü 
kararda kadının gücü artıyor.  

 Kadının kamusal alana girince eksik anne olarak da eleştiriliyor. Annelik rolü, 
yaşlı bakım rolü, ev temizlik rolü bütün bu alanlarımız ile birlikte aynı zamanda 
bu alanlarda da var olmak istiyoruz. Toplum çalışan kadına yetersiz anne olarak 
bakıyor. Rollerini yeterince yerine getiremediği için toplum ona belirli roller 
biçmiş ve o rolleri yerine getirmek zorunda.  

 Doğu ve Güneydoğu illerinin yanı sıra, diğer illerden daha farklı ve daha iyi bir 
yerde olduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla kadın erkek ayrımının gözetilmediği, 
çok daha rahat ve özgür yaşadığımız bir ilde olduğumuzu düşünüyorum. 
Birbirimizi çok daha iyi ifade edebiliyoruz.  

 3 tane gariban kadın, sermayesi olmayan kadın nasıl gelip iş yürütecek Tunceli’de 
diye düşünüyorum. Çok önü açık bir düşünce olarak görmüyorum onu. Kadın 
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güçlenmesinde size katılıyorum. Sermayesi varsa, iyi bir işyeri varsa, güçlü bir 
yerlerde duruyor kadın. 

 Kadınlar birlikte güç birliği yapabilmeli. Sorunlarını gündeme getirebilmeli, 
bunları tartışmalı ve çözüm için birlikte hareket etmeli diye düşünüyorum. Yoksa 
ekonomik olarak Tunceli’de kadınlar bir araya gelsin birer şirket kursunu 
düşünmüyorum.  

 Neden kadın kurslarında çocuk bakıcılığı, yaşlı bakımı, hasta bakımı, takı kursu 
vardır. İç mimarlık, parke dizayn, kepçe operatörü yoktur.  

 İstihdamı bile yine kadın rolleri üzerinden düşünüyoruz. Biz bunu içselleştirmişiz. 
Doğduğumuzdan beri bize toplum, ailemiz, çevremiz, okulumuz, işyerimiz bize 
senin kimliğin bu, senin cinsiyet rollerin bu demiş. İlk önce evimizi 
değiştirmeliyiz. O rolleri erkekler ile paylaşmalıyız.  

 
Gözlemler: 
 Tunceli, Doğu ve Güneydoğu illeri arasında eğime katılma oranı, kadınların sosyal 

hayata katılımı gibi verilerde diğer illerden farklı olarak öne çıkıyor. Kadınlar 
erkekler ile eşit haklara sahip olduklarını ifade ediyorlar. Ancak kadınların 
toplumsal rollerinin değişmediği görülüyor. Kadınlar toplumsal rollerini yerine 
getirmediğinde ‘eksik anne’ olarak nitelendiklerini belirtti. 

 Eğitim düzeyi, ekonomik durumu ve sosyal hayata katılımı ne olursa olsun, 
çalışan kadın, ev kadını, girişimci kadın, tüm kadınlarda aile içindeki rollerin 
değişmediği görüldü. Kadınlar, farklı alanlara açılmak istediklerinde ve ek roller 
edinmek istediklerinde ise ancak aile içindeki sorumluluklarını yerine getirdikten 
sonra bunu gerçekleştirebiliyorlar. 

 Tunceli’de tarımsal alanda belediyelerin de desteği ile kadınların üretim 
yaptıkları, kendi ürünlerini satışa sundukları görüldü. Ancak bu üretim ve satış 
sürecinde diğer illerde olduğu gibi bürokratik süreçler ile karşılaştıkları ifade 
edildi.  

 İş kurmak için sermayenin gerekliliği özellikle vurgulandı. Özellikle sermayesi 
olmayan kadınların bir araya gelmesi ve iş kurmasının zorluğu ifade edildi. Bu 
konuda verilen desteklerin kullanımının yeterli olmayacağı vurgulandı.  

 Ekonomik alana katılan kadının ev hayatını da değiştirebileceği belirtildi. 
Toplumsal roller, eksik anne sorununu dile getiren kadınların yanında, kadın ve 
erkeklerin evdeki rolleri paylaşması gerektiği ve kadının bu roller paylaşılınca 
ekonomiyedaha rahat katılabileceği vurgulandı.  

 Kadınların ilde daha önce kadın örgütlenmesi açısından sorunlar ve başarısızlıklar 
yaşadıkları ve yeniden işbirliği ve ortaklığın sağlanması konusunda isteksiz 
oldukları görüldü. Toplantı bu dayanışma ve işbirliğinin gerekliliğinin 
vurgulanması ve yeni bir heyecan oluşturma konusunda etkili oldu.  
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2.9.Van Atölye Programı Sonuç Raporu 
Bu atölye, 16 Temmuz 2018 tarihinde Van Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 
düzenlenmiştir. Atölye programına farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarından 40 
kişi katılmıştır. 

 
Katılımcıların ifadeleriyle öne çıkan sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri: 
 Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Kadın anadır, kadın bacıdır, kadının elinin 

değmediği bir işten hayır gelmez. Fiziki alanda belki zayıflar ama yürekleri çok 
güçlüdür. 

 Bölge zor dönemlerden geçti. Bu dönemden en çok kadınlar etkilendi. Kadınlar 
hem ekonomik yapılar içinde yoklar hem de çok yalnız kalıyorlar. Aynı zamanda 
kadın STK’lar da kentteki karar alma mekanizmalarına çok fazla katılamıyorlar. 
Bunu en yoğun ekonomik alanda görüyoruz. 

 Türkiye’de kadın girişimciliği ile ilgili çok çalışma yapılıyor. Destekler de var. 
Kadın istihdamı her zaman gündemde olan bir konu. Ama bu kadar desteğe, bu 
kadar çalışmaya rağmen bu konuda sonuçlar elde edemiyoruz.  

 Marmara bölgesindeki kadın ile ya da Ege’deki iş kadını ile aynı sıkıntıları 
yaşamıyoruz.  

 Kadın girişimciliği ile ilgili birçok destek var. Sivil toplum olarak bir aradayız, 
toplumda ki, ildeki, birçok dinamik kadın girişimciliğini çok önemsiyor. Ama 
üretilen sonuçlar oldukça yetersiz. 

 Kadına işyerini açtırıyoruz.  Hibeyi aldırıyoruz. Destekleri alıyor. Bu kez pazar 
bulma sıkıntısı baş gösteriyor. Pazar bulma noktasında üyelerimize yardımcı 
olamıyoruz. Pazara erişemeyen kadın bin bir zorlukla açtığı işyerini bir yıl sonra 
kapatmak zorunda katılıyor. 

 Kadının ekonomik hayata katılımından çok sürdürülebilirliğinin oluşması lazım. 
Güç birliği kadınlar için çok önemli. 

 Ataerkil bir yapı içindeyiz. Genellikle 100 erkeğin arasında 3 kadın oluyoruz veya 
10 erkeğin arasında 1-2 kadın oluyoruz. Maalesef siyasette, iş hayatında, ticaret 
odalarında vesaire de kadın sayısı çok az.  

 Yani bir erkek gibi istediğimiz zaman kapıyı çarpıp evden çıkamıyoruz. İstediğimiz 
zaman eve dönemiyoruz. Evde ki sorumluluğumuzu dışarıda ne olursa olsun 
yerine getirmek zorundayız.  
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 Kadınların ekonomik alana katılımı erkeklere oranla çok gerilerde. Hatta o kadar 
gerilerde ki sanırım %10’larla ifade ediliyor. Üstelik tamamen niteliksiz işlerde ya 
da düşük pozisyonlarda çalıştırılıyoruz. Erkekler kadınları yönetici kademelerine 
uygun görmüyor. Oysa yaşamı idare eden kadın bir kurumda neden idareci 
olmasın. 

 Özgüven sorunumuzu aşmamız lazım. Bunun içinde kadının niteliksiz iş kavramı 
yerine önemli pozisyonlarda çalışabilme cesaretini göstermesi gerekiyor. Bunun 
da tek yolu eğitimden geçiyor. 

 Van Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı 749 üye var. Kadın üye konusunda 
Ticaret Sanayi Odası’na nazaran daha iyi durumda. 

 Bu coğrafyada girişimcilik boyutu ile bazı şeyleri elde etmek, çalışmak ve 
mücadele etmek çok zor. Bugün de hepimiz bir arada bir şeyler yapmaya 
çalışıyorsak büyük mücadeleler vererek bunu yürütmeye çalışıyoruz. 

 Gürpınar ilçesinde Heva Sor Kadın Kooperatifimizde birçok alanda üretim yaptık. 
Ne yazık ki şuan aktif değil. Ekolojiyi esas alan 5 çeşit deterjan ilk defa kooperatif 
bünyesinde üretildi. Ürünlerin pazar ayağını oluşturmak için bütün kurumlarımız 
ile birebir görüşmelerimiz oldu. Burada pek destek göremedik. Bugün hangi 
kooperatifin üretimi olursa olsun pazar oluşturmada birbirimize katkı sunmalıyız. 

 14 yıl önce ilk toplumsal cinsiyet seminerine üniversitede başladığım zaman, 
erkekler yine mi kadın erkek eşitliği diyerek salonu terk ediyordu. Bugün artık 
gayet güzel konuşabiliyoruz ve artık üniversitemizde toplumsal cinsiyet eğitimi 
dersi zorunlu ders statüsüne alındı. 

 20 yıla yakın hem kadın istihdamı hem de kadına yönelik şiddet konusunda 
çalışmalar yaptım. 2012 yılında araştırma yaparken kadın istihdamı Türkiye’de 
%29 civarındaydı. Ama biz yaptığımız çalışma sonunda gördük ki Van’da kadın 
istihdamı %7 çıktı.  Araştırmada işverenler, “Kadınlar çok iyi iş yapıyorlar, çok 
disiplinliler ama kadın çalıştırmıyoruz. Çünkü kadınlar çok izin alıyorlar. Çünkü 
kadınların sorumlulukları çok ağır. İş yaşamında eğitimleri yeterli değil, 
vasıfsızlar” gibi bir sürü bahaneler duyduk. Raporumuzun sonunda özetle 
kadınların toplumsal, kültürel nedenlerle çalışmadığının altını çizdik.  

 Kadınlara baktığımız zaman cinsiyetçi mesleklerde çalışıyorlar. Terzilik, hemşire, 
çaycılık, kuaförlük gibi. Bu sadece burada değil Türkiye’nin her yerinde, belki 
dünyanın birçok yerinde böyle.  

 Diyarbakır’da, Van’da durum aynı. Kadınlar olarak sektör, pazar, finans gibi 
konularda bilgilerimiz yetersiz.   

 Girişimcilik eğitimlerini çok tehlikeli ve kadınların var olan sorumluluklarını 
denizde boğmak olarak adlandırıyorum. Son umutlarını girişimcilik eğitimlerinde, 
30.000 lira ile sonsuza kadar mezara gömüyorlar.  

 Kadınlar hayatımızın her alanında varlar. Olmak zorundalar. Bizden daha 
üstünler. Biz bir defa olaya böyle bakıyoruz. Kadınlar bizden daha düşük, daha 
basit, daha aciz değiller. Fakat toplumda kadınlar kendilerine öyle bir pozisyon 
çizmişler ki sanki sürekli ezilen, hakaret edilen…  

 Kadınlarımızın en büyük zafiyetleri bana göre, bütün kadınlarımızın kafasında bir 
kamuda çalışayım düşüncesi var. Doğurayım işte sonrasında 3 ay doğum izni 
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alayım, 1 ay süt izni alayım, 2 ay şu izni alayım. Yani toplumdan kendilerini 
soyutluyorlar. Mesela özel sektörde kadınlar çalışamıyor. Şimdi biz özel sektörde 
işe kadın alamıyoruz. Kadınlar kamuda çalışmak istiyor. Özel sektörde bir eleman 
çalışsa bundan %100 verimlilik istersiniz. Bu yüzden buralarda kadın eleman 
bulamıyoruz. Kadınların erkeklere göre dezavantajları var. Kadınlar annedir, 
sorumluluk sahibidir. 

 Evde bütün sorumluluklar kadınların üzerinde. Mesela erkekler sabah kalkıp 
giyinip çıkıyor. Kadın evi temizliyor, çocuğu planlıyor, işe gidiyor. Erkekler gönül 
rahatlığı ile gece geç saatte dönüyor. Kadınlar akşam 7’den sonra eve dönmek 
zorunda kalıyor. Yani işveren kadın da olsa bu roller değişmiyor.  

 Kadın hekimler, daha çok kadınlarla özdeşleştirilen cildiye, fizik tedavi gibi 
alanlarda yer alıyor. Çünkü toplumsal cinsiyet kavramı ile ilgili olan bir şey.  

 Kadın işveren sayısını artırmak, pazar payı yaratmak, bunlar yapılabilecek şeyler. 
Ancak, 10-15 yıl, 20 yıl sonrasını düşünerek kadının evdeki rolünü topluma 
açmaya, sorgulatmaya açmak gerekiyor.  

 Yerelde üreten kadının nasıl örgütlenmesi gerektiği konusunda kafa yormak 
lazım. Kooperatifler zincirini nasıl oluşturabiliriz? 

 Kadınları örgütlerken yapmamız gereken en önemli şey bilgilendirme, 
bilinçlendirme ve cesaretlendirme. Bölgedeki en büyük eksiğimiz maalesef 
kurumlardan destek alamıyoruz. Yerel yönetimlerden destek alamıyoruz. Kadın 
STK’lar olarak bazen yetersiz kalabiliyoruz. Bunun için kurumların da desteği çok 
önemli. Kadın derneğiyiz ama biz o kadınlara iş imkânı sağlayamıyoruz. 

 Bilgi eksikliği, lobi faaliyetlerin eksikliği, kadınların ekonomik alanda bilgi sahibi 
olmaması, cinsiyetçi rollerden kaynaklı engeller temel sorunlarımız. 

 Özellikle ekonomi kuruluşlarında kadınlar ile ilgili çalışma var. Ama bu 
çalışmalara kadınlar niye katılamıyor sorusunu daha çok sormamız gerekiyor. 
Kuruluşlar da bu konuda çalışma sarf ediyorlar. Kadınlar da bunun eksikliğini 
ifade ediyorlar ama bu sorun çok çözülemiyor. 

 Kadınların belli alanlara gelebilmeleri için güç birliği yapmaları gerekiyor. Başka 
türlü ilerleyemiyoruz. Bu hem kadın işverenler hem üretken kadınlar açısından 
böyle. Güç birliği şirketleri de olabilir, kooperatifler de olabilir. Ama tabi başarısız 
deneyimlerimiz de var. Artık kooperatiflere, kadın STK’lara, ekonomik alandaki 
kadın çalışanlara ve girişimlere bakarken sürdürülebilirlik boyutu ile bakmak ve 
oradan doğru okumak çok önemli. 

 Kadınlara sadece eğitim çalışmaları ve farkındalık desteği vermek yeterli değil. 
Bugün gördüğümüz en önemli sorunlardan birisi bu oldu. Biraz daha aktif ara 
mekanizmalara ihtiyaç var.  

 
Gözlemler: 
 Van ilinde kadınların kooperatif deneyimleri öne çıktı. Bölgede son yıllarda 

yaşanan olaylardan etkilendikleri aktarıldı. 
 Ekonomik kuruluşlar kadınlara yönelik çalışmalarda sadece mesleki eğitim ve 

girişimcilik eğitimleri desteği gibi çalışmalar ile sınırlı kalıyorlar. 
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 Kadın STK’lar ekonomik alanda çalışma yapmakta zorlandıklarını belirtiyorlar. 
Ekonomik kuruluşların çalışmaları ve desteğinin önemini vurguluyorlar.  

 Kooperatif ve kadın derneklerinde üretilen ürünler pazar sorunu ile karşı karşıya 
kalıyor ve kadın örgütleri bu soruna çözüm üretemiyorlar.  

 Kadınlar kurumlardan yeterli desteği alamıyorlar.  
 Kadınların geleneksel rolleri ekonomik alana katılımlarında en büyük engel. 

İşveren kadınlar içinde durum aynı.  
 Kadınlar ekonomik alanda bilgi yetersizliği, lobi çalışmalarını bilmemeleri vb. 

sorunlar ile karşı karşıya kalıyorlar.  
 Ekonomi kuruluşlarında etkin erkekler ise kadınların geleneksel rollerini temel 

görev olarak görüyor. Bu nedenle kadınların erkekler gibi iş kurmakta ve 
yönetmekte yetersiz kalacağını ifade ediyorlar.  

 Ekonomik yapılarda kadınlara yönelik yaklaşım ve kadınların geleneksel 
sorumlulukları önemli engeller.  

 Ekonomik yapılar ve kamu kurumları, kadınlara destek sunduklarını ancak 
kadınların bu desteklerden yararlanmadıklarını ifade ediyor. Ancak kadınlar da 
özellikle kooperatiflerde destek alamadıklarını belirtiyorlar.  

 
 

2.10.Diyarbakır Atölye Programı Sonuç Raporu 
Bu atölye, 21 Haziran2018 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın desteği ile düzenlenmiştir. Atölye programına farklı kurum ve sivil toplum 
kuruluşlarından 51 kişi katılmıştır. 

 
 
 
Katılımcıların ifadeleriyleöne çıkan sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri: 
 Kadın erkek eşitsizliğinin yoğunlaştığı ve kadının güçsüz bırakıldığı en önemli 

alan ekonomik alandır. 
 Kadınlar iş dünyasında da dezavantajlı durumda ve iş hayatına da eşitsiz ve adil 

olmayan koşullarda başlıyorlar.  
 Kadın sivil toplum kuruluşlarının temel gündemi kadın ve dayanışmak için bir 

araya geliyorlar. Ancak bu dayanışma ile güçlü politikalar üreterek, sahadaki 
eşitsizliğe karşı dayanışma ağı kurabilirler.  

 Sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı en temel sorunlardan biri kadına yönelik 
politika oluşturamama ve karar alma süreçlerine katılamamasıdır. Bu tür yapılara 
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ve karar alma mekanizmalarına güçlü olarak katılamadıkları için de orada 
değiştirici ve dönüştürücü unsur olmaktan çok, süreci izleyen ve dahil olmaya 
çalışan bir duruma düşüyorlar. 

 Kadın sivil toplum kuruluşları sadece kadınlara yönelik çalışmalarda akla geliyor. 
Diğer ekonomik ve sosyal alanlarda kadın sivil toplum kuruluşları en son sırada 
yer alıyor. 

 Kadın denince niteliksiz iş gücü olarak algılanıyor. Aile sorumlulukları olan, bu 
nedenle de profesyonel olsa dahi arka planda kalması gereken, yönetici olamayan, 
erkeğe göre aynı pozisyonlarda ücretler için daha fazla mücadele etmesi gereken 
ve daha çok güçsüz bireyler olarak görünüyorlar. 

 Kadınlar ticaret odaları gibi ekonomik kuruluşlarda neredeyse hiç yoklar ve bu 
alanlarda olmadıkları için temsil edilemiyorlar.  

 Kadın girişimciler ekonomik alanda kurulan komisyonlarda yetki ve söz sahibi 
olmakta zorlanıyorlar. Ekonomik alanda kurumlar ve sivil toplum kurumları 
bünyesinde kadınların geliştirdiği çalışmalar, erkeklerin oluşturduğu üst 
yönetimler tarafından değerlendirilerek kararlar alınıyor. Uygun görülürse 
onaylanıyor. Bu yaklaşım Türkiye’de hâkim bir tutum.  

 2018 yılında yapılan seçimlerde 81 il ve ilçelerde seçilen 1619 TOBB üst 
delegesinin sadece 17’si kadındı. Diyarbakır’dan giden kadın yoktu. Türkiye’de 
sadece 2 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanı kadın. (İzmir TSO, Erdek TSO). 
365 oda ve borsada 7 kadın da meclis başkanı seçilmiş durumda. Yani kadınların 
hem başkan hem de üst yönetim için delege olma oranı çok düşük. 

 Türkiye genelinde her ilin oda ve borsasına bağlı kadın girişimciler kurulu 
olmasına rağmen buralardaki yetki ve karar alma mekanizmaları kadın 
girişimciler kurulunda değil, bağlı olduğu oda ve borsanın yönetim kurulundadır. 
Kadın girişimciler kurulu, aldığı her kararı oda ve borsa yönetimine götürür ve 
yönetim kurulu onaylarsa uygular. Dolayısıyla bütçesi yoktur, güçsüzdür ve karar 
alma mekanizmasında yoktur.  

 Kadınlar toplumsal yaşamda var olmak için mücadele ederken ekonomik alanda 
geri kaldılar. Bu alanda örgütlü değiller. 

 Yerelde ekonomik kuruluşlar ve STK’lar, kadınların daha fazla katılım sağladığı, 
görünür olduğu kadın alanları yaratmak gibi bir sorumlulukla karşı karşıyalar. 
Söz, yetki, karar mekanizmalarında yer almak için ciddi bir politika üretmenin 
yanında o sahalarda olmak gibi bir sorumlulukları var.  

 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçim sürecinde kadınların oda organlarına 
seçimi ve etkin olarak katılımı için çalışma yapıldı. Oda meslek komitelerine 7, 
meclisine 2, yönetim kuruluna bir kadın seçildi. Oda yüksek istişare kurulunda 22 
kişilik yapıda 3 kadın yer aldı. Bu rakamlar düşük ancak önceki dönemde oda 
meclisine sadece 1kadın seçilmişti. Daha önceki dönemlerde ise oda organlarında 
hiç kadın yoktu.  

 DTSO’nun bu dönemki önemli en hedeflerinden biri kadın meclisini kurmak.  
 Kadınlar iş dünyasında lobi faaliyetlerini yeteri kadar etkin yapamadıkları için bu 

tür kurumlarda temsiliyet oranları da düşük oluyor.  
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 Kadın sivil toplum kurumları bu tür toplantıları genelde salt kadın katılımı ile 
yapıyorlar. Ekonomik kuruluşlar ilgi göstermiyor. Bugün ilk defa kentin ekonomik 
kurumlarının büyük çoğunluğu, kadınların temsiliyet sorununu tartışmak için 
toplantıya katıldılar. 

 Özellikle bölge açısından çok sıkıntılı bir dönemde DOGÜNKAD’ın böyle bir 
projeye başlaması ve bu toplantıları düzenlemesi oldukça kıymetli ve 
ümitlendirici. 

 Sivil toplum kurumları şuan ülkede belki de en sıkıntılı dönemlerini yaşıyorlar. 
Ülkenin batısını bu bölgeden ayıran, batıdaki STK‘ların güçlü olması ile bu 
bölgedeki STK’ların güçsüz olmasının, özgürlük alanının ve hukuki korumalarının 
olmamasından kaynaklıdır. Yani STK’ların yeniden güçsüzleştirmeye ve 
kriminalize edildiği bir notaya gidiyoruz.  

 Sivil toplum ağları doğru bir yöntem ile başlayıp iyi bir ivme kazandırılırlarsa 
büyük başarılar elde eder. Kadınların tam da buna ihtiyacı var. Öncelikle bölge 
illerindeki STK’lar ile bu işe başlamak çok önemli.  

 Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan barışa da en önemli katkıyı yine 
sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ağlar verecektir. 

 Kadına yönelik şiddeti, kadının karşılaştığı farklı sorunları sosyal alanda çok daha 
rahat konuşabiliyoruz. Daha rahat tartışılan, konuşulan ve bu alanda çalışan çok 
farklı yapılar var Türkiye’de. Ama ekonomik alanı konuşmakta zorlanıyoruz.  

 Son bir iki yılda sivil toplumun yaşadıkları ve bu tarihte meslek örgütlerindeki 
gelişmeye baktığımızda, bir kaosun hakim olduğunu görüyoruz. Bu kötü havanın 
dağılması ancak siyasi bir barış ortamının oluşması ile mümkündür. Buna aracılık 
edecek olan herhangi bir siyasi parti değildir. Sivil toplum kuruluşlarının ta 
kendisidir.  

 Ülkede katılımcı demokrasinin konuşulması ve sürdürülmesi açısından sivil 
toplum kuruluşları kimi zaman devlet ve hükümetten daha fazla rol üstlenerek o 
ülkenin siyasetinde etkin ve belirleyici rol oynamaktadır. Yani STK’ların siyaset 
üzerinden önemli demokratik baskı aracı olduklarını söyleyebiliriz.  

 Kadın girişimciler kurulunun üye sayısı, bulunduğumuz ilin oda ve borsalarındaki 
meclis üye sayısına göre belirleniyor. Bir bütçesi yok. 2016 yılında TOBB 
bünyesinde yapılan toplantılarda yönetimde kadın kotası ilk defa konuşuldu 
ancak bir gelişme olmadı.  

 Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’mizin (DİTAM) toplumsal barış ağı 
çalışması var. Bu ağı yürütürken toplantılarda kadın katılımcı konusunda ciddi bir 
eksiklik gördük. Toplumsal Barış Ağı toplantılarımızda, çatışmaların 
önlenmesinde, barışın tesisinde kadınların önemi vurgulanarak barışın 
sürdürülmesi için kadınların katılımının önemi vurgulandı ve dünya örnekleri 
verildi.  

 25 yıldır iş hayatındayım ve yaklaşık 18 yıldır yöneticilik yapıyorum. Kadının 
temsiliyetinin bu yüzyılda tartışılmaması gerektiğine inanıyorum. Ancak maalesef 
bulunduğumuz coğrafya itibari ile bunu çok uzun yıllar tartışacağız.  

 Kadınların çocuk, yaşlı, engelli bakım sorumlulukları var. Bu sorumluluk devam 
ettiği sürece kadınların iş hayatına katılımı zor. Erkekler dışarıda para kazanılan 
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alanda, kadınlar evde yemek, temizlik, çocuk bakımı yani evde para ödeyerek 
tuttuğunuz bir yardımcı varsa bile onun organizasyonu dahikadının 
sorumluluğunda oluyor.  

 Yapılan toplantının saati bile önemli oluyor. Bu tür sorunların erkek egemen 
STK’lar tarafından düşünülmesi lazım. Yoksa kadınları çekmek mümkün değil. 

 Ekonomik kuruluşlar teşvik edilebilir. Mesela kurumlara toplumsal cinsiyet 
eşitliği ödülü vermek gibi. 

 İşte ödüllendirmek, desteklemek veya bir şekilde tüzüğe madde koyarak teşvik 
edilebilirler. Ama bunlar yine erkek tarafından yapılacak ve erkeğin izin verdiği 
noktaya kadar gidecek.  

 Kadınlar kamuya erkekler ile eşit şartlarda giriyor. Ama erkekler üst yönetimlere 
geliyor kadınlara göre. Devlet politikalarında da ekonomik politikalarda da erkek 
yükseliyor, öncelik onlara veriliyor.  

 Kadınlar eğitimlerini tamamladıktan sonra da eve dönüyor. Çünkü bir toplumsal 
girişimi alacak cesareti bulamıyor, hissedemiyor, kendinde ve bütün eğitim 
sisteminde bunu hissedemediği için eğitimi bittikten sonra evine 
dönüyor,güçsüzleşiyor.  

 Kadını eve mahkûm etmenin bir yolu da çok çocuk doğurmakla pekiştiriliyor. 
Çocuklarımız var, kreş bulamıyoruz okulumuzda, kurumlarda, çalıştığımız iş 
yerlerinde oradan buraya çocuğu yetiştirme telaşıyla ve iş hayatı arasında gidip 
gelip yoruluyoruz. Yani kendimizden kaybediyoruz ve planlarımız, projelerimiz, 
hedeflerimizden gitgide vazgeçmeye başlıyoruz. Zamanla öğretilmiş çaresizlik, 
yani git gide yaşanan şeylere duyarlılığımızı yitirmiş oluyoruz. Bir süre sonra hak 
vermeye çalışıyoruz ve en iyisi ben çocuğuma zaman ayırayım deyip kendimizi 
ekonomik hayattan, iş hayatından ve sosyal hayattan çekiyoruz.  

 TOBB seçiminde 15 yönetim kurulu üyesinin çektiği fotoğrafın tamamı 
erkeklerden oluşuyordu. Sosyal medyada çok konuşuldu ve tepki aldı. TOBB 
savunma yaptı ve suç bende değil suç göndermeyenlerde demeye başladı.  

 Son 2 yılda epey bir dernek kapandı. Epey bir STK kapandı. Diyarbakır bu konuda 
en çok STK’nın kapandığı şehir. Dolayısıyla sivil toplum alanı bir anda bu açıdan 
örgütsüz kaldı. Yılların STK birikimi kayboldu ortadan. Fakat yaklaşık bir yıllık bir 
afallamanın ardından yeniden insanlar bir araya gelip yeni STK’lar kurdular. 
Başka yerlerde deneyen insanlar yeniden yeni STK’ların çatısı altında bir araya 
geldiler. 

 Bu proje bu döneme iyi geldi. Bu işin öncülüğünü kadınların yapıyor olması, 
girişimci kadınların da bir araya geliyor olması, bu işe Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
destek veriyor olması önemli. 

 Çoğu zaman yeterli donanıma sahip olmayan erkekler, büyük şirketlerin CEO’su 
oluyor veya yönetim kademelerinde yer alıyor. Ama kadınlar için sürekli donanım 
yetersizliği belirtiliyor. 

 2012 yılında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kadınlara yönelik 
projeler yürütülüyordu ve belediyelerin de aktif kadın merkezleri vardı. Kadın 
platformu ile ilgili bir çalışma yapıldı. Tek başına bir derneğin üretebileceği 
çalışmalar, tek başına bir belediyenin yapacağı çalışmaların çok etkili olmadığı 
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belirtilerek, bütün bu çalışmaların birleştirilerek ortak bir sinerjinin yaratılması 
gerektiği ifade edildi ve kadın platformu kuruldu. Kadın platformunun da ilk 
görevi; Diyarbakır’da kadınlar üzerinden yapılan çalışmaları bir araya getirmek, 
kadına dokunan, kadına dair proje üreten çalışma yapan, kadınla ilgili hassasiyeti 
olan tüm yapılarla temas kurmak ve ortak bir sinerji yaratmaktı. Tabi koşullar çok 
değişiyor. Sonra çok mümkün olmadı. Hem odaların yapıları değişti, 
belediyelerde farklı süreçler yaşandı hem de sivil toplum kuruluşları hakikaten 
geçmişe göre aynı noktada durmuyor.  

 Ekonomik alanla ilgili bilgi üretmekte zorlanıyoruz. Çoğu kez bilgimiz yetersiz 
kalabiliyor ve kadın budonanımına sahip değil gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. 
Ama erkeklerde böyle bir şey söz konusu değil. Çoğu kez erkekler bilgi sahibi 
olmadan da belirli alanlarda çok etkin bir şekilde yer alabiliyorlar.  

 Kalkınma planlarında eskiye göre kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadının 
karar alma mekanizmalarına katılım meseleleri var. Hatta STK’lar eskisine göre 
bu planların belirlenmesinde çok daha fazla yer alıyorlar. Ama bunlar çok 
uygulanan planlar değil. 

 Sivil toplumun en temel görevi kamusal alandaki boşluğu doldurmak. Ya da 
kamusal alandaki hataları biraz etkin çalışmalar yürüterek açığa çıkarmak. 

 2014-2023 Bölge Kalkınma Planı’nda kadınlar için özel bir bölüm var. Kadının 
kentsel hayata katılımının güçlendirilmesi, ekonomik hayata katılımının 
güçlendirilmesi yer alıyor. Bunun altında eylem boyutunda 3 tane faaliyet var. 
Birisi kadın girişimcilik merkezinin kurulmasıdır.  

 11. Kalkınma Planı çalıştayları yapıldı ve Türkiye’de ilk defa bir kalkınma planı 
hazırlanırken yerelde toplantılar yapılarak katılım sağlanılmaya çalışıldı. 3 temel 
alanda toplantılar yapıldı. Kadın, gençlik ve yerel paydaş toplantıları. Kadınların 
iş hayatına katılımı, ekonomik hayata katılımı ve sosyal ve kentsel hayata katılımı 
tartışıldı.  

 Bölge olarak, Türkiye ortalamasının altında bir oranda kadınlar gayrimenkul 
sahibiler. Gayrimenkuller ve varlıklar erkeklerin tekelinde.  

 Muhtemelen birçoğumuzun babasının veya eşinin bir şirketi vardır. Bu şirketlere 
kaçımız ortağız ve ortak olduğumuzda da yüzde kaç ortaklığın içerisindeyiz.  

 Feminist hareket, kadın hareketi çok büyük mücadeleler verdi. Bu bölgede diğer 
bölgelerden daha çok mücadele verildi. Değişik siyasi geçmişlerden gelebiliriz, 
değişik siyasi bakış açılarımız olabilir ama bunlar dayanışmaya engel olmamalı. 
Kadın STK’lar birlik olmak zorunda değil, aynı görüşte olmak zorunda değil. Hatta 
kadın mücadelesinde bile farklı görüşler olabilir. Ancak STK’larda kadın sayısını 
çoğaltmak hedefi için dayanışma sağlanmalı.   

 Girişimcilik konusunda şimdiye kadar çok fazla şey yapıldı. Yani Türkiye bir kadın 
girişimciliği eğitimi ve eylem programları çöplüğüne döndü. 2000’lerde, TOBB’un 
verdiği kadın girişimciliği eğitimleri vardı. Ama hiçbir sonuç yok. Avrupa Birliği 
En İyi Kadın Girişimciliği Eğitimi ödülü aldılar. Şu kadar kadına eğitim verdim 
denince o kadınlar girişimci olmuyor.  

 Kalkınma planlarının çok bir anlam ve yetkisi kalmadı. Eyleme geçilmiyor, yani 
sivil toplumdan bekleniyor eylem, ama sivil toplum o kadar güçlü değil. Üstelik 
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son dönemde korkunç darbe yemiş baskı görmüş durumda. Çoğumuz davaları 
süren bir sürü insanın oluşturduğu sivil toplumdan bahsediyoruz. 
 

Gözlemler: 
 Diyarbakır toplantısına ekonomik kurumların katılımı ve ilgisi, geçmişte yapılan 

kadın toplantılarına göre daha iyiydi. 
 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin tamamlanması, oda yönetim 

organlarında kadınların yer alması, seçim vaatleri arasında kadın meclisi 
kuruluşunun yer alması ve seçim sonrasında kadın meclisi ile ilgili çalışmanın 
başlatılması toplantıda ilgi gördü. 

 DTSO’ya kayıtlı 16.000 üyenin içinde 2000 kadın üye yer alıyor. Ancak sadece 
dörtte biri aktif girişimci kadınlardan oluşuyor. 

 Diğer illerde olduğu gibi kadın yetkililerin yer aldığı şirketlerin çoğuna erkekler 
hakim. 

 Kalkınma planlarında eski planlara göre kadınlara yönelik çalışmalara yer 
veriliyor ancak bu planlar uygulanmıyor. 

 Kadınlar karar alma mekanizmalarında yer almıyor, temsil edilmiyor ve sadece 
kadınlara yönelik çalışmalarda yer almaları gerektiğine dair yargılar var.  

 Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle sivil toplum kuruluşları etkinliklerini yitirdi ve 
çoğu STK kapandı. Batıya göre bölgede sivil toplum kuruluşları farklı zorluklar ile 
karşılaşıyorlar. 

 Kadınların geleneksel sorumlulukları iş dünyasına katılımlarını olumsuz etkiliyor. 
İş dünyasında aldıkları roller aile sorumluluklarının üzerine sorumluluk ekliyor. 
Geleneksel roller çözülmeden kadının iş dünyasında etkin olması zor. 

 Kadınların ekonomi alanına dair bilgileri yetersiz. Ekonomik kuruluşlardaki 
görev, yetki, seçim ve yönetim yapılarına hâkim değiller. Erkeklerin hâkim olduğu 
alanlara girmekte zorlanıyorlar.  

 Kadın girişimcilerkurulu sadece kadınlara yönelik çalışma yapıyor, bütçesi ve 
karar yetkisi olmayan bir kurul. Oda yönetimlerine bağlı durumdalar. Kadın 
meclisi olarak önerilen modelde kadınların meslek kuruluşlarındaki tüm süreçlere 
katılımı ve ayrı bütçe almaları tartışılıyor. Bu model ilk defa DTSO seçimlerinden 
sonra konuşuldu ve DTSO bünyesinde kadın meclisi kuruluşu için meclis kararı 
alındı.  
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3.SAHA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 
 
Bu çalışma kapsamında yapılan saha çalışmaları doğrultusunda aşağıdaki gruplara 
yönelik anketler düzenlenmiş ve uygulanmıştır: 
1. Kadın girişimciler saha çalışması 
2. Kadın sivil toplum kuruluşları saha çalışması 
3. Karma ekonomik kurumlar saha çalışması  
 
 
3.1.KADIN GİRİŞİMCİLER SAHA ÇALIŞMASI 
Saha çalışması kapsamında 263 kadın girişimci ile anket yapılmıştır. Yapılan 
anketlerin illere göre dağılımı aşağıda yer almaktadır. 
 
Tablo 6: Görüşme yapılan kadın girişimcilerin illere göre dağılımı 

Sıra No İl Anket Sayısı Oran 
1 Adıyaman 11 4,18 
2 Gaziantep 6 2,28 
3 Batman 21 7,98 
4 Siirt 5 1,90 
5 Şırnak 25 9,51 
6 Mardin 12 4,56 
7 Diyarbakır 117 44,49 
8 Şanlıurfa 7 2,66 
9 Ardahan 2 0,76 
10 Kars 1 0,38 
11 Bingöl 3 1,14 
12 Malatya 1 0,38 
13 Tunceli 12 4,56 
14 Bitlis 1 0,38 
15 Hakkari 17 6,46 
16 Muş 6 2,28 
17 Van 8 3,04 
18 Erzurum 8 3,04 

 Toplam 263 100 
 
263 anketin 117’si Diyarbakır’da, 17 anket Hakkâri’de, 25 anket Şırnak’ta, 21’i 
Batman’da, 12’si Tunceli’de, 12’si Mardin’de yapıldı.  
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Tablo 7: Görüşme yapılan kadın girişimcilerin Düzey 2 bölgelerine göre 
dağılımı 

Sıra 
No Düzey 2 Bölgesi 

Anket 
Sayısı Oran 

1 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 17 6,46 

2 TRC3 (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) 63 23,95 

3 TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) 124 47,15 

4 TRA2 (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) 3 1,14 

5 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 16 6,08 

7 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) 32 12,17 

8 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 8 3,04 

Toplam 263 100,00 

 
Tablo 8: Görüşme yapılan kadın girişimcilerin coğrafi bölgelere göre 
dağılımı 

Coğrafi Bölge 
Anket 
Sayısı Oran 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi 

204 77,57 

Doğu Anadolu Bölgesi 59 22,43 
Toplam 263 100,00 

 
Anketlerin %77,57’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, %22,43’ü Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde uygulandı.  
 
Tablo 9: Görüşme yapılan kadın girişimcilerin mesleki faaliyet alanları  

Genel 
Faaliyet 
Alanı Alt Faaliyet Alanı 

Girişimci 
Sayısı 

Oran 
(n=210) 

Hizmet / 
Ticaret 

Avukat 2 0,95 
Banka / Finans 1 0,48 
Basın Yayın 2 0,95 
Bilişim 4 1,90 
Elektrik Elektronik Hizmetleri 1 0,48 
Güzellik Salonu 17 8,10 
Çiçekçilik Hizmetleri 2 0,95 
Danışmanlık Hizmetleri 3 1,43 
Eğitim Hizmetleri 7 3,33 
E-ticaret 1 0,48 
Mali Müşavir 10 4,76 
Güvenlik Hizmetleri 4 1,90 
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Halı yıkama 4 1,90 

Harita Mühendisliği, Şehir Planlama 2 0,95 
Hırdavat 1 0,48 
Organizasyon Hizmetleri 3 1,43 
Yeme içme sektörü, lokanta 
hizmetleri 5 2,38 
Turizm Acentesi 6 2,86 
İklimlendirme hizmetleri 2 0,95 
İlaçlama 1 0,48 
İnşaat 17 8,10 
Spor Merkezi 5 2,38 
Kuru Temizleme 1 0,48 
Kuaförlük hizmetleri 33 15,71 
Kargo Hizmetleri 2 0,95 
Otomotiv Servis, bakım, yedek parça 
satış 3 1,43 
Peyzaj Hizmetleri 2 0,95 
Özel Sağlık Hizmetleri 6 2,86 
Sigortacılık Hizmetleri 8 3,81 
Mimarlık Hizmetleri 1 0,48 
Yapı Denetim 2 0,95 
Medikal 3 1,43 
Gıda satış 4 1,90 
Kırtasiye ürünleri satış 1 0,48 
Kuyumculuk 1 0,48 
Mobilya satış 2 0,95 
Tuhafiye 2 0,95 

İmalat 

Hazır Giyim - Dikim Evi, Terzi 21 10,00 
Gıda üretimi 7 3,33 
Gümüş İşleme 1 0,48 
Kimya / Boya üretimi 1 0,48 
Kilim üretimi 1 0,48 
Madencilik 2 0,95 
Metal aydınlatma direkleri üretimi 1 0,48 

Tarım Tarım ve Hayvancılık 5 2,38 
 
Kadın girişimcilerin büyük çoğunluğu (%81,43) hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet 
göstermektedir. %16,19’u imalat, %2,38’i tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. 
Hizmet sektörü içinde kuaförlük, güzellik salonu işletmeciliği, mali müşavirlik ve 
inşaat alanı öne çıkmaktadır. İmalat sektöründe ise, hazır giyim ve terzilik en çok 
yapılan işler arasındadır.  
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Tablo 10: Görüşme yapılan kadın girişimcilerin işletme kuruluş 
tarihleri 

İşletmelerin Kuruluş Yılları 
İşletme 
Sayısı Oran 

1990 ve öncesinde kurulan 
işletmeler 7 3,47 
1991-2000 arasında kurulan 
işletmeler 22 10,89 
2001-2005 arasında kurulan 
işletmeler 12 5,94 
2006-2010 arasında kurulan 
işletmeler 23 11,39 
2011 - 2015 arasında kurulan 
işletmeler 66 32,67 
2016 yılında kurulan işletmeler 17 8,42 
2017 yılında kurulan işletmeler 26 12,87 
2018 yılında kurulan işletmeler 29 14,36 
Toplam 202 100,00 

 
İşletmelerin %68,32’si 2011 ve sonrasında kurulmuş  yeni girişimlerdir.  
 
Tablo 11: Görüşme yapılan kadın girişimcilerin işletmeleri bünyesinde 
çalışan sayıları  

Çalışan Sayısına Göre 
İşletmeler 

İşletme 
sayısı Oran 

10 ve altı çalışanı olan (Mikro 
işletme) 173 86,93 
11-50 arası çalışanı olan (Küçük 
işletme) 18 9,05 
51-250 arası çalışanı olan (orta 
büyüklükteki işletme) 5 2,51 
251- ve üzeri çalışanı olan (büyük 
işletme) 3 1,51 
Toplam 199 100,00 

 
Kadın girişimcilerin işletmelerinin büyük çoğunluğu mikro ölçektedir.  
 
Kadın girişimcilere ekonomik sivil toplum kuruluşlarınaüye olup olmadıkları 
sorulmuştur. 263 kadın girişimciden 158’i üye olmadığını belirtmiştir. Ekonomik sivil 
toplum kuruluşlarınaüye olduğunu belirten kadınların 41’i kadınlar tarafından 
kurulan iş kadınları dernekleri, kadın girişimci kurullarına üyedir. Sadece 8 kadın 
ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, mühendis odaları, mali 
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müşavirler odası gibi üyeliğin zorunlu olduğu ekonomik kuruluşların dışında karma 
ekonomik sivil toplum kuruluşuüyesidir.  
 
Kadınlara ekonomik kadın sivil toplum kuruluşlarına neden üye olmadıkları 
sorusuna, 55 kadın girişimci yanıt vermiştir. 14 kadın girişimci katılmak için 
zamanlarının olmadığını, 16 kadın girişimci kadın sivil toplum kuruluşları konusunda 
bilgi sahibi olmadıklarını, 5 kadın girişimci ilk kez kadın girişimcilerin katılım 
sağladığı bir toplantıya katıldıklarını belirtmişlerdir. 2 kadın girişimci ailesinden ve 
eşinden habersiz katılım sağlayamayacağını aktarmıştır.  
 
Görüşme yapılan kadın girişimcilerden 58 kadın, üye olduğu kadın sivil toplum 
kuruluşlarınasorunlarını aktarabildiğini, 56 kadın ise aktaramadığınıbelirtmiştir.  
Kadın sivil toplum kuruluşlarındanherhangi bir destek aldınız mı sorusuna 51 kadın 
olumlu yanıtvermiştir. 
 
Tablo 12: Kadın Girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarından aldıkları 
destekler 

Ne tür destekler sunulmaktadır? Kadın 
girişimci 

sayısı 
Kadın girişimci olarak yaşanan sorunların çözümü için destek 14 
Hukuksal destek 1 
Danışmanlık desteği 5 
Destek sunulmuyor 4 
Düzenlenen etkinlik ve programlara katılım sağlayarak 
(fuarlar vb.) 

5 

 
Kadın girişimcilere üye oldukları kadın sivil toplum kuruluşlarına hangi alanda, nasıl 
katkı sundukları sorusuna 52 kadın yanıt vermiştir.  
Kadın girişimcilerin üyesi oldukları örgütlerden yeterince destek almadıkları ve sivil 
toplum kuruluşlarınadestek verenlerin de sayısının yüksek olmadığı görülmektedir.  
 
Tablo 13: Kadın girişimcilerin STK’larda sundukları destekler 

Kadın girişimcilerin STK’larda sundukları destekler Kadın 
girişimci 

sayısı 
Mesleki ve teknik bilgim ile  7 

Saha çalışmaları ile 3 

Rol model olarak 4 

Eğitim programları, projeler ve etkinlikler ile 24 

Kurumlar ile iletişim ağı oluşturarak 2 
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Sadece üyeyim, talep halinde destek veriyorum 5 

Kadınların ürettikleri ürünlerin satışını destekleyerek 4 

Aktif destek vermiyorum 3 

 
Kadın sivil toplum kuruluşlarındakisorunları aşmak için neler yapılmalıdır sorusuna 
53 kadın yanıt vermiştir. 
 
Tablo 14: Kadın STK’lardaki sorunları aşmak için yapılması gerekenler 
STK’lardakisorunları aşmak için neler 
yapılmalıdır? 

Kadın 
girişimci 

sayısı 
Dayanışma sağlanmalı 15 

Eğitim programları ile kadınların güçlenmesi sağlanmalı 12 

Diğer kurumlar ile işbirliği yapılmalı 8 

Rol modeller geliştirip, deneyimleri paylaşılmalı 2 

Karma yapılarda kadın temsiliyeti arttırılmalı 3 

Kadını ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirecek çalışmalar 
yapılmalı 

3 

Kadın girişimcilere teşvikler sunulmalı 7 

Kadınların örgütlülüğü geliştirilmeli 3 

 
Kadın girişimcilere, erkeklerin de olduğu ekonomik sivil toplum kuruluşlarında 
karşılaştıkları sorunlar sorulmuştur. 56 kadın karşılaştıkları sorunlarda kendilerine 
destek olunduğunu, 49 kadın ise hiç destek almadığını belirtmiştir.  
Kadın girişimcilere ekonomik sivil toplum kuruluşlarına katılımı arttırmak ve bu 
örgütlerin etkinliğini arttırmak için neler yapılabileceği sorulmuştur. 216 kadın 
girişimci bu soruyu yanıtlamıştır.  
 
Tablo 15: Kadınların ekonomik kuruluşlara katılımını arttırmak için 
yapılması gerekenler 

Kadınların ekonomik kuruluşlara katılımını 
arttırmak için neler yapılmalıdır? 

Kadın 
girişimci 

sayısı 
Kadın istihdamı için projeler geliştirilmeli 25 
Kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri 65 
Eğitim programları 18 
Kadınların aile yükümlülüklerinin (çocuk bakımı vb.) 9 
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hafifletilmesi 

Daha fazla kadına ulaşılması 25 
Karar mekanizmalarında kadınların yer alması 14 

Güçlü ve kapsamlı bir iletişim ağının kurulması 18 

Devlet destekleri 42 
 
Kadın girişimciler kadınların ekonomik kuruluşlara katılımını arttırmak için 
yapılması gerekenlerin arasında en çok kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri 
yapılmasını vurgulamaktadır. 
 
 
3.2.KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARISAHA ÇALIŞMASI 
Bu saha çalışması kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 28, Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde 15 sivil toplum kuruluşuile anket yapılmıştır. Görüşme yapılan sivil 
toplum kuruluşlarından16’sı 50 ve altı üye ve gönüllü sayısına, 7’si 51-150 arası 
gönüllü sayısına, 4’ü 150 üzeri üye ve gönüllü sayısına sahiptir. 
 
Tablo 16: Kadın STK’larınil, düzey 2 ve coğrafi bölge açısından dağılımı 

Adıyaman 1 2,33 
TRC1 3 6,98 

Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi 

28 65,12 

Kilis 1 2,33 
Gaziantep 1 2,33 

Batman 2 4,65 

TRC3 11 25,58 Siirt 0 0,00 
Şırnak 4 9,30 

Mardin 5 11,63 
Diyarbakır 1 2,33 

TRC2 14 32,56 
Şanlıurfa 13 30,23 
Ardahan 0 0,00 TRA2 1 2,33 

Doğu 
Anadolu 
Bölgesi 

15 34,88 

Kars 1 2,33 
Bingöl 0 0,00 TRB1 3 6,98 
Tunceli 3 6,98 

Bitlis 2 4,65 

TRB2 9 20,93 Hakkari 2 4,65 
Muş 2 4,65 
Van 3 6,98 

Erzurum 2 4,65 TRA1 2 4,65 
Toplam 43 100   43     43   

 
 
Sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amaçları incelendiğinde; 
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Sivil Toplum Kuruluşu Çalışma 
Alanı 

Sivil Toplum Kuruluşu Sayısı 

Ekonomik Alan 25 sivil toplum kuruluşu 
Sosyal Alan 15 sivil toplum kuruluşu 
 
Sivil toplum kuruluşlarına neden sadece kadınlara yönelik faaliyet gösterdikleri 
sorulmuştur. 42 sivil toplum kuruluşu bu soruyu aşağıdaki gibi yanıtlamıştır: 
 Kadınların ekonomik alanda yer almasını desteklemek 
 Kadınları ekonomik alanda desteklemek için ilgili kurumlar ile iletişim kurmak ve 

kadınları yönlendirmek 
 Kadınların güçlenmesini sağlamak için özgün eğitimlerdüzenlemek 
 Kadınların cinsiyetçi roller dışında toplumdaki statüsünü güçlendirmek için 

destek sunmak 
 Kadın emeğini görünür kılmak 
 Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek 
 Kadınların karar alma mekanizmalarında yer almasını desteklemek 
 Kadının örgütlenmesini desteklemek 
 İş dünyasında kadın sayısını arttırmak ve kadınları görünür kılmak 
 
Sivil toplum kuruluşlarına, aynı alanda faaliyet gösteren erkeklerin de yer aldığı 
işveren sivil toplum kuruluşlarına üye olup olmadıkları sorulmuştur. 12 sivil toplum 
kuruluşu evet yanıtını, 30 sivil toplum kurululu ise hayır yanıtını vermiştir.  
Erkeklerin de yer aldığı STK’laraüye olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri; 
 Kadınların özgüven sorunlarını aşmak 
 Pozitif ayrımcılık yapmak 
 Uzmanlaşmak amacıyla kadınların yer aldığı bir sivil toplum kuruluşu 

kurduklarını belirtmişlerdir.  
 

Sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlara karma sivil toplum kuruluşlarında 
kadınların karşılaştıkları sorunlar sorulmuştur. 35’nin verdiği yanıtlar aşağıdaki 
gibidir:  
 Erkekler bu yapılarda baskın ve kadınlar görünür değil 
 Kadınların karma yapılara katılımı sadece belgelerde ve fotoğraflarda kalıyor, 

kadınlar etkin olamıyor 
 Karar alma süreçlerinde kadınlar yer almıyor ve kadınlara söz hakkı verilmiyor 
 
Kadın sivil toplum kuruluşunun temsilcilerine karma STK’larda karşılaştıkları 
sorunlar nedeni ile mi özgün kadın sivil toplum kuruluşu kurdukları veya içinde yer 
aldıkları sorulmuştur. 26 kadın bu soru evet yanıtını vermiştir. 5 kadın STK temsilcisi 
hayır yanıtını vermiştir.  
Kadınlara karma STK’larda karşılaştıkları sorunları aşmak için neler yapılabileceği 
sorulmuştur. 32’sinin verdiği yanıtlar aşağıdaki gibidir: 
 Kadınlara destek sunacak merkezlerin kurulması 
 Kadınların istihdam edebileceği alanların açılması 
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 Kadınların güçlendirilmesine yönelik eğitim desteklerinin sunulması 
 Kadın sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi 
 Karma ekonomik yapılar bünyesinde kadın meclislerinin kurulması 
 
Sivil toplum kuruluşlarına yereldeki karar alma süreçlerinde yer alıp almadıkları 
sorulmuştur. Karar alma süreçlerinde yer aldıklarını belirten 5 STK, kent konseyi, 
kent meclisi gibi yapılara katılım sağladıklarını belirtmişlerdir. Karar alma 
süreçlerine katılım sağlamadığını belirten 12 STK davet edilmediklerini belirtmiştir.  
STK’ların yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgi istenmiş olup, 7’si eğitim programları 
düzenlediklerini, 20’si yerelde işbirliği içinde etkinlikler organize ettiklerini ve 
katıldıklarını aktarmışlardır. 25’i kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet eğitimleri 
düzenlediklerini aktarmıştır.  
 
Sivil toplum kuruluşlarının 5’i başka sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinin 
olmadığını, 7’si sadece il bazında ilişkilerinin olduğunu, 15’i bölgesel düzeyde, 15’i 
ulusal düzeyde, 3’ü uluslararası düzeyde ilişkilerinin olduğunu belirtmişlerdir.  
Kadınların ekonomik kuruluşlarda üye ve yönetim organlarına katılımını arttırmak 
için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili 32 sivil toplum kuruluşunun verdiği 
yanıtlar aşağıdaki gibidir: 
 Kadın girişimci sayısını arttırmak 
 Kadınları güçlendirecek, özgüvenlerini arttıracak eğitim programları düzenlemek 
 Kadın istihdamını öncelemek ve istihdamı geliştirecek çalışmalar yapmak 
 Kadınlara yönelik devlet desteklerini arttırmak 
 Kadınların özgün örgütlülüğü ve işbirliği için platform kurmak 
 
Bölgede kadın kuruluşlarını güçlendirmek için bir koordinasyon ağı kurulmasının 
yararlı olup olmayacağı ilgili soruya 34 sivil toplum kuruluşu temsilcisi evet yanıtını 
vermiş, 32 STK temsilcisi kurulacak koordinasyon ağına destek vereceğini 
belirtmiştir. Koordinasyon ağının kuruluşunun yararlı olmayacağına dair bir 
geribildirim alınmamıştır. Network ile ilgili yapılan değerlendirmelerde daha önce 
böyle bir ağın oluşturulmadığı, deneyim sahibi olmadıkları özellikle vurgulanmıştır.  
 
 
3.3. KARMA EKONOMİK KURUMLARSAHA ÇALIŞMASI 
Bu saha çalışması kapsamında,Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 17 kurum, Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde ise 21 kurum ile anket yapılmıştır.  
 
Tablo17: Karma ekonomik kuruluşların il, düzey 2 ve coğrafi bölgelere 
göre dağılımı 

Adıyaman 2 5,26 
TRC1 4 Güneydoğu 

Anadolu 
Bölgesi 

17 
Gaziantep 1 2,63 

Kilis 1 2,63 
Batman 2 5,26 TRC3 9 
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Siirt 1 2,63 
Şırnak 3 7,89 
Mardin 3 7,89 

Diyarbakır 3 7,89 
TRC2 4 

Şanlıurfa 1 2,63 
Ardahan 2 5,26 

TRA2 7 

Doğu 
Anadolu 
Bölgesi 

21 

Kars 2 5,26 
Ağrı 2 5,26 
Iğdır 1 2,63 

Bingöl 1 2,63 

TRB1 4 
Tunceli 1 2,63 
Elazığ 1 2,63 

Malatya 1 2,63 
Bitlis 2 5,26 

TRB2 7 
Hakkari 2 5,26 

Muş 1 2,63 
Van 2 5,26 

Erzurum 2 5,26 
TRA1 3 

Erzincan 1 2,63 
Toplam 38 100,00   38   38 

 
Tablo 18: Görüşme yapılan kurum türü ve sayısı 

Kurum Tipi 
Kurum 
Sayısı Oran 

Esnaf ve 
SanatkârlarOdası 20 52,63 
Ticaret ve Sanayi Odası 15 39,47 
Kalkınma Ajansı 2 5,26 
KOSGEB 1 2,63 
Toplam 38 100 

 
Görüşme yapılan kurumların 15’i Ticaret ve Sanayi Odası, 20’si Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası, 2’si Kalkınma Ajansı, 1’i KOSGEB’dir.  
 
Tablo 19: Görüşme yapılan kurumların üye sayıları 

Kurum üye 
sayısı 

Ticaret ve 
Sanayi 
Odaları 

Esnaf ve 
Sanatkârlar 

Birliği Toplam Oran 
1.000 ve altı 3   3 8,82 
1.001-5.000 8 6 14 41,18 
5.001-10.000 1 5 6 17,65 
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10.001 - 
15.000 1 3 4 11,76 
15.001 ve üstü 2 5 7 20,59 

 
Kurumların üye sayılarına bakıldığında %41,18’i 1.0001-5.000 üye sayısına sahip 
firmaların çoğunlukta olduğu görülmektedir.  
 
Tablo 20: Kurumların kadın üye sayıları 

Kurumkadın 
üye sayısı 

Ticaret ve 
Sanayi 
Odaları 

Esnaf ve 
Sanatkârlar 

Birliği Toplam 

%1'in altı 4 2 6 
%1=>….<%5 4 2 6 
%5=>….<%10 1 5 6 
%10=>….<%15 3 4 7 
Cevap 
vermeyen 3 7 10 
Toplam 15 20 35 

 
Kurumların kadın üye sayılarına bakıldığında 7 kurumun kadın üye sayısının toplam 
üye sayısının %10-15’ini oluşturduğu, 6 kurumun kadın üye sayısının toplam üye 
sayısının %5-10’ini oluşturduğu, 6 kurumun kadın üye sayısının toplam üye sayısının 
%1-5’ini oluşturduğu, 6 kurumun kadın üye sayısının toplam üye sayısının %1’inin 
altında olduğu görülmüştür.  
 
34’ü ticaret ve sanayi odası ile esnaf sanatkârlar odalar birliği yönetim kurulu 
başkanlarının kadın olmadığını belirtmişlerdir. 1 esnaf ve sanatkârlar odaları birliği 
bünyelerindeki odalardan birinde kadın başkan olduğunu belirtmişlerdir.  
29’u ticaret ve esnaf odalar birliği bünyelerinde kadın başkan yardımcısı olmadığını 
belirtmişlerdir. 3 esnaf ve sanatkârlar birliği bünyelerinde 1 kadın başkan yardımcısı 
olduğunu belirtmişlerdir. 23’ü ticaret ve sanayi odası ve esnaf ve sanatkârlar birliği 
bünyelerinde kadın yönetim kurulu üyesi olmadığını belirtmişlerdir.  
Şanlıurfa ve Diyarbakır ticaret ve sanayi odalarında yönetim kurulunda bir kadın yer 
almaktadır. Diyarbakır, Iğdır ve Hakkâri esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri oda 
yönetimlerinde 2 kadın, Van 3, Adıyaman 4, Siirt 5, Malatya 7 kadın yer aldığını 
belirtmişlerdir.  
12’si ticaret ve sanayi odasının meclis üyeleri arasında kadın yer almamaktadır.  
Şanlıurfa ve Tunceli ticaret ve sanayi odalarında mecliste 1’er meclis üyesi, 
Diyarbakır’da 2 kadın meclis üyesi bulunmaktadır.  
30’u bünyelerinde kurdukları komisyonlarda kadınların yer almadığını 
belirtmişlerdir. 2’si 1 kadının komisyonlarında yer aldığını, 1 kurum ise 2 kadının 
komisyonlarında yer aldığını belirtmişlerdir.  
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Tablo 21: Ekonomik kuruluşlarda yönetim organlarında kadın üye 
olmamasının sebepleri  

Yönetim organlarında kadın 
varlığının düşük olmasının 
sebebi Sayı Oran 
Kadın üye sayımız çok düşük 18 64,29 
Kadınlar kurum çalışmalarımıza 
katılmak istemiyorlar 3 10,71 
Kadınlara ulaşamıyoruz 1 3,57 
Kadınlar yönetime talip olmuyorlar 10 35,71 
Diğer 6 21,43 
Cevap vermeyen 10   

 
Yönetim organlarında kadın sayısını arttırmak için kadınlara yönelik çalışmalar 
yapıyor musunuz sorusuna 15 kurum evet, 20 kurum hayır cevabını vermiştir.  
Karma ekonomik kuruluşlara kadınlara yönelik ne tür faaliyetler yürüttükleri 
sorulmuştur.  
 İşkur desteği ile alınan kişilerde kadınlara öncelik verilmesi 
 KOSGEB girişimcilik eğitim programlarında sadece kadınların katılım sağladığı 

eğitim gruplarının oluşturulması 
 Kadın girişimciler kurulunun faaliyetlerinin desteklenmesi 
 Kadınların ekonomiye katılımı konusundaçalıştay ve etkinliklerin düzenlenmesi 
 Mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi 
 
Bir ticaret ve sanayi odası kadın meclisi kurduğunu, bir ticaret ve sanayi odası da 
kadın meclisininkurulması için çalışma yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu doğrultuda: 
 1’i çağrı merkezi yatırımı yaptığını ve kadınların istihdama katılımını 

desteklediğini 
 8’i dönem dönem kent genelinde ve ihtiyaçlar doğrultusunda farkındalık 

çalışmaları ve toplantılar yapıldığını 
 7’si girişimcilik eğitim programları düzenlediklerini 
 5’i meslek edindirme programları yaptıklarını 
 1’idış fonlardan destek alarak kadın istihdamı için proje uyguladıklarını 
 1’i araştırma çalışması yaptıklarını belirtmişlerdir 
 
33 ekonomik kuruluş bünyesinde toplumsal cinsiyet eğitim ve bilgilendirme 
seminerleri düzenlemediğini, 5 kuruluş düzenlediğini (2’si toplumsal cinsiyet eğitimi, 
3’ü genel bilgilendirme semineri) belirtmiştir.  
İl ve bölgede ekonomik alanda çalışan kadın örgütleri ile ilişkileri olup olmadığına 
dair sorulan soruya 18 ekonomik kuruluş var olduğu, 18 ekonomik kuruluş ise 
ilişkilerinin olmadığı yanıtını vermiştir.  
 
Tablo 22: Ekonomik kurumlarda kadın üye ve yönetim organlarına 
katılımını arttırmak için yapılması gerekenler 
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Yapılması gereken çalışmalar Ekonomik 
kuruluş sayısı 

Girişimci kadın sayısının arttırılması 6 
Bilinçlendirme faaliyetleri (toplantılar, seminerler vb.) 6 
Aile şirketlerinde kadınlara yer verilmesi 1 
Kadınlara özgü eğitimler düzenlenmesi (özgüven, yöneticilik 
vb.) 

2 

Kadınların hak arayışı 1 
Kadın girişimcilere özgü devlet destekleri 9 
Toplumsal normların değişmesi, kültürel değişim 2 
Kadınların seçim sürecinde aktif olması, seçim için destek 
almaları 

4 

 

 
4. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİSEMİNERLERİ 
Proje kapsamında 2 adet toplumsal cinsiyet eşitliğisemineri düzenlendi. Seminerlere, 
85 kadın ile Diyarbakır Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği üyelerinden 15 erkek olma 
üzere toplam 100 kişi katıldı. 
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5.SONUÇ 
 
Bir yıllık proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki23 ilde kadın 
girişimciler, kadın sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkâr 
odaları, ticaret borsaları ve işveren STK’larile iletişim kurulmuş, proje kapsamındaki 
atölye, eğitim ve saha çalışmalarına katılımları sağlanmıştır.  
 
Projede hedeflendiği gibi Muş, Mardin, Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkâri, 
Tunceli, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, ticaret ve sanayi odaları ev sahipliğinde atölye 
etkinlikleri düzenlenmiştir. Düzenlenen atölye programlarına toplam 369 girişimci, 
kurum ve sivil toplum kuruluşutemsilcisi katılım sağlamıştır. 
 
Proje kapsamında düzenlenen 2 adet toplumsal cinsiyet eşitliği seminerine85’i kadın, 
15’i de erkek olmak üzere toplam 100 kişi katıldı. 
 
Saha çalışması kapsamında 23 ilden kadın girişimciler, ekonomik kuruluşlar ve kadın 
sivil toplum kuruluşu ile iletişim kurulmuş ve hazırlanan bilgi formları analiz 
çalışmasına katkı sağlanmıştır. Saha çalışması kapsamında 263 kadın girişimci, 43 
kadın sivil toplum kuruluşu ve 38 karma ekonomik kuruluş ile görüşme yapılmıştır.  
 
Bu doğrultuda, proje kapsamında elde edilen sonuçlar: 
 Karma ekonomik kuruluşlar bünyesinde kadınlar karar alma mekanizmalarında 

yer almamaktadır. Kadınların bu kuruluşlardaki temsil gücünün düşük olması 
kadınlara yönelik geliştirilen faaliyetleri de olumsuz etkilemekte, sürekliliği 
sağlanan ve kadınların katılımı ile geliştirilen faaliyetlerin oldukça sınırlı olduğu 
görülmektedir.  

 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ekonomik kuruluşlara üye kadın 
girişimci sayısı Türkiye oranı ile benzerlikler göstermektedir. Kadınlar belirli iş 
alanlarında yoğunlaşmakta, kadınların sahibi ve ortağı oldukları işletmelerin 
büyük çoğunluğu pratikte erkekler tarafından yönetilmektedir.  

 Ekonomik kuruluşlarda yaygın olarak kadın girişimci sayısının az olduğu ve 
kadınlar talepte bulunmadıkları için kadınlara yönelik çalışmaların sınırlı olduğu 
belirtilmiştir. Kadınların ekonomik kuruluşların seçim süreçleri, faaliyetleri ve 
lobi çalışmalarına dair bilgilerinin sınırlı olması bu tür kuruluşlarda yer 
alamamalarının en temel sebepleri olarak görülmüştür. 

 Oda ve borsalar bünyesinde her ilde kadın girişimci kurulları bulunmaktadır. Bu 
kurullar kadınların katılımı ile oluşmakta, faaliyetleri oda ve borsa yönetim 
kurullarınca onaylanarak gerçekleştirilmektedir. Kadın girişimci kurulları kadın 
girişimcilerin bir araya gelmesi, ortaklaşması açısından avantajlar sağlamakla 
beraber, bu yapıların oda ve borsa yönetimlerinin onayı ile faaliyet gösterdikleri 
görülmektedir. Bu şekilde oda ve borsaların karar alma süreçlerinde yer 
almamaktadırlar. Diyarbakır ilinde kadın girişimciler tarafından bir Kadın 
Meclisi’nin kurulması ve kendi bütçesi, kendi özgün çalışmaları ile faaliyet 
göstermesi hedeflenmiştir.  
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 23 ili kapsayan bölge planları ve kalkınma planları incelendiğinde Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kadının ekonomiye katılımı ile ilgili tüm 
göstergelerde diğer bölgelerden daha geride olduğu görülmektedir. Bölge 
planlarında ağırlıklı olarak kadın işgücüne, kadının istihdama katılımına 
değinilmiş ve her iki bölgedeki kültürel yapı ve toplumsal normların kadınların 
istihdamını olumsuz etkilediği ifade edilmiştir. Bölge planlarında olduğu gibi 
kalkınma planında kadın istihdamının geliştirilmesine yer verilmiş ve kadın 
girişimciliğinin kadının ekonomiye katılımı için geliştirilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Bir kısım bölge planlarında kadınların tekstil, el sanatları gibi 
cinsiyetçi rollerinin devamı niteliğinde iş alanlarında istihdamı ve girişimciliğinin 
desteklenmesine yer verilmiştir. Kadın istihdamının geliştirilmesi için de 
işverenlere yönelik teşviklerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu tür 
strateji ve hedefler kadının cinsiyetçi rollerini sürdüren ve nitelikli bir şekilde 
istihdama katılımını engelleyen hedefler ve stratejilerdir.  

 Atölye çalışmasında ve saha çalışmasında kadınlardan alınan geribildirimlerde 
kadının güçlendirilmesi, kadınlar arasında dayanışmanın sağlanması, 
bilinçlendirme, eğitim programları, mali destekler sunulması gibi hususlar öne 
çıkmıştır. Kadınlar tarafından yapılan yorumlar değerlendirildiğinde, bölgede 
kadınların şiddet, sosyal yaşam, siyaset gibi alanlarda daha etkin oldukları, 
ekonomi alanına katılımlarının ve bilgilerinin daha az olduğu görülmüştür. 
Kadınların bu alanda eğitimi ve desteklenmesi gerektiği atölye katılımcıları ve 
saha çalışmasında görüşülen kadınların büyük çoğunluğu tarafından dile 
getirilmiştir. Ancak kamu politikaları incelendiğinde kadın girişimciliğine yönelik 
desteklerin son 10 yıldır var olduğu, kurumlar ve STK’lar tarafından kadın 
istihdamına yönelik pek çok mesleki eğitim programı yürütüldüğü görülmektedir. 
Bu programlardan elde edilen sonuçlar oldukça yetersizdir ve bu programlar 
yerelde de kadınların yer almadığı yapılar tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle 
kamusal planlarda yer alan ve hali hazırda uygulanan destekler ve eğitim, 
danışmanlık desteklerinin etkin sonuçlar üretmesi için kadınların ihtiyaçlarına 
göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  

 Ekonomik kuruluşları bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin bilinmediği, bu 
alanda eğitim programlarının düzenlenmediği görülmüştür. Kadın sivil toplum 
kuruluşlarının büyük çoğunluğunda bu alanda eğitimler gerçekleştirilmiştir. 
Ekonomik kuruluşların kadınlara yönelik faaliyetlerde kadın STK’larile işbirliği 
yaptığı atölye programlarında ve saha çalışmasında alınan geri bildirimlerde 
görülmüştür. Kadın STK’larve ekonomik kuruluşların işbirliğine açık olması ve 
hali hazırda işbirliklerinin mevcut olması network ağının kurulmasını ve 
sürdürülmesini desteklemektedir.  

 Proje ile birlikte sağlanan iletişimin proje sonrasında güçlendirilmesi ve bir 
networkün kurulması, bu ağ üzerinden deneyim paylaşımının ve ortak 
çalışmaların geliştirilmesi mümkündür. Alınan geri bildirimlerde kadın 
STK’larınve ekonomik kuruluşlarının network kurulmasını olumlu karşıladıkları 
ve desteklemek istediklerine yer verilmiştir.   
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EK 1. KAMU PLAN VE PROGRAMLARINDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE 
İSTİHDAMI  
 
1. 11. Kalkınma Planı 

Kalkınma planında; 
• Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın 

tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve 
güçlenmelerini sağlamak temel amaç olarak belirlenmiştir. 

• Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her 
düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edileceği belirtilmiştir. 

• Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar 
yapılacak, projeler yürütülecek, eğitimler verileceğine yer verilmiştir. 

• Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için kadın girişimcilere iş 
geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak, bu alandaki 
desteklerde kadınlara öncelik verileceği yer almaktadır. 

• Kadının ekonomik yaşama etkin katılımının artırılması konusunda illerin farklı 
işgücü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, eğitim, staj, işbaşı eğitimi gibi 
uygulamaların etkin olarak devam etmesinin sağlanacağı belirtilmiştir. 

• Kadınların özel sektörde yönetim ve karar organlarında daha yüksek oranda yer 
almalarını sağlayacak, farkındalık artırıcı ve teşvik edici yöntemler uygulanacağı, 
kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer 
almalarını sağlayamaya yönelik farkındalığın arttırılacağı, yönlendirici ve teşvik 
edici yöntemler geliştirileceği belirtilmiştir. 

• Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmaları 
sağlanacağı belirtilmiştir. 

11. Kalkınma planında 2018 yılında %29,4 olan kadın istihdam oranının 2023’de 
%39’a, işgücüne katılım oranının %34,2’den %38,5’e çıkarılması 
hedeflenmiştir.Kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranının %17,8’den %20’ye, 
işveren olarak çalışanlar içindeki kadın oranının %8,7’den %10’a çıkarılması 
hedeflenmiştir.  
 
2. TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) Bölge Planı 
Bölge Planına göre, TRC2 bölgesinde gençler ve kadınlar ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayata yeterince dahil olamamışlardır. Göçün, Yoksulluğun ve Gelir Eşitsizliğinin 
Azaltılması için, bölgede dezavantajlı grupları oluşturan kadınların, gençlerin, 
engellilerin ve yoksulların kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve istihdam 
edilebilirliğin artırılması yoluyla fırsat eşitliğinin sağlanması, gelir dağılımının 
iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması için yoksullukla mücadele stratejileri 
geliştirilmesi, bu vesileyle Bölgeden yaşanan göçün azaltılması amaçlanmıştır.Kentsel 
nüfusun yığıldığı Diyarbakır ve Şanlıurfa merkezlerinde istihdam alanlarının 
yetersizliği ve işgücünün yeterli donanıma sahip olmaması, kadınların işgücüne 
katılımının yetersiz olması nedeniyle ekonomik hayatın etkin çalışmadığı 
belirtilmiştir. Bölgede girişimciliğin desteklenmesi ile başta kadınlar olmak üzere, 
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akademik ve iş dünyasından girişimcilerin ekonomiye kazandırılmasının 
hedeflendiğine yer verilmiştir.  
Bölgede kadınların ve gençlerin kendi işlerini kurması için eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına, girişimciliği destekleyecek proje ve programlar 
uygulanmasına, bölgenin öne çıkan sektörlerinde istihdam olanakları yaratılarak bu 
kesimlerin işgücü piyasasına erişiminin kolaylaştırılmasına ihtiyaç duyulduğu, kadın 
– erkek fırsat eşitliğinin sağlanması için kadınların istihdama ve karar alma 
mekanizmalarına daha aktif katılımını destekleyecek güçlendirme programları 
uygulanmasına, kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yer 
verilmiştir. Kadınların kentsel, ekonomik ve toplumsal yaşama katılımlarını 
desteklemek üzere, eğitim,finansman, danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve kadın 
girişimciliğinin desteklenmesi stratejisi altında;  

- Kadınların ekonomik hayata ve kentsel üretime katılımları konusunda 
kapasite ve farkındalık artışını hedefleyen “Güçlendirme Programları” 
uygulanması,  

- Kadın Girişimcilik Merkezinin kurulması, 
- Kadın İstihdamını içeren “Sosyal Girişimcilik ve Kalkınma Projeleri”nin 

yürütülmesine yer verilmiştir.  
Bölgede 2012 yılında %6,4 olan kadının işgücüne katılım oranının 2023 yılında 
%30,9’a çıkarılması hedeflenmiştir.  

 
3. TRC3 (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) Bölge Planı 
Bölge Planına göre; 

• Bölgede cinsiyete göre okuryazarlık durumu incelendiğinde, bölgedeki kadın 
nüfusunun beşte birinin okuma yazma bilmediği ortaya çıkmaktadır.  

• Bölgede hane halkı büyüklüğü arttıkça, kadının eve bağımlılığının arttığı ve 
hem toplumsal hem de ekonomik hayata katılımının güçleştiği belirtilmiştir. 
2012 yılı TÜİK verilerine göre Bölge illerinden Şırnak 7,6 değeri ile hem Bölge 
hem de Ülke içerisindeki en yüksek hane halkı büyüklüğüne sahiptir. Diğer 
illerden Mardin’in hane halkı büyüklüğü 6,3, Batman’ın 6,4 ve Siirt’in 6,5’tir. 

Kadınların işgücüne katılmalarının sağlanması amacıyla eğitim seviyelerinin 
artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir.2012 yılında TRC3 
Bölgesi’nde toplam işgücüne katılma oranı %35’tir. Erkeklerde %64,8 olan bu oran, 
kadınlarda %7,5’tir. Kadın istihdamında ise, bu Bölge, ülkedeki en dezavantajlı Bölge 
konumundadır.Kadının toplumsal yaşama katılımı önündeki engeller, bölge 
ekonomisinin zayıf yönleri arasında yer almıştır. Bölge planında kadın nüfusun aktif 
üretim sürecine katılımını sağlayıcı programların yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
 
4. TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Planı 
Bölge Planına göre, bölgede tarım sektöründeki istihdamın Türkiye ortalamasına 
göre oldukça yüksek olduğu, bölgede erkeklerin çoğunluğunun (%62,9) tarım dışı 
sektörlerde çalıştığı, kadınların çoğunluğunun (%75,3) tarımda çalıştığı belirtilmiştir.  
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Bölgedeki çalışan nüfus profilinin genelde tarım ya da hizmetler sektöründe, lise altı 
eğitim almış, 25-54 yaş aralıklarında erkek çalışanlar olduğu, lise üstü eğitim almış 
kadınların işgücüne tarım dışı sektörlerde katılımının bölge genelinde oldukça zayıf 
olduğu belirtilmiştir.  
 
5. TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölge Planı 
Bölge Planına göre, bölgede sosyal sektörler açısından kadınların sosyo ekonomik 
hayatta temsil gücünün az olması zayıf bir yön olarak tanımlanmış, sosyal 
kalkınmanın sağlanması için kadının statüsünün güçlendirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. 
Kadınların her yaş grubu ve eğitim seviyesinde erkeklerden daha az istihdam 
edilmesi, bölgenin önemli sosyo-ekonomik sorunlarından biri olarak tanımlanmıştır.  
Ajans mali destek programlarında kadın girişimciliğine yönelik önceliklere yer 
verilmesi, bölge koşulları dikkate alınarak kadınlara istihdam garantili kursların 
açılması teşvik edilmesi, kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının önündeki 
kültürel engellerin azaltılması amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yapılmasına yer 
verilmiştir.  
 
6. TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) Bölge Planı 
Bölge Planına göre; bölgenin, 2012 yılı işgücüne katılım oranında %45,8 ile Düzey 2 
bölgeleri arasında 23. sırada yer aldığı, bölgede işgücüne katılım oranının en yüksek 
olduğu yaş aralığının 25-34 iken, cinsiyete göre işgücüne katılım oranında eşitsiz bir 
durum yaşandığı, erkeklerin işgücüne katılım oranının kadınların oranının yaklaşık 
dört katı olduğu, istihdam oranında ise erkeklerin istihdam oranının (%63,2) kadın 
istihdam oranının (%20,9) üç katından fazla olduğu belirtilmiştir. 
TRB2 Bölgesi’nde hem istihdam oranının artırılması hem de kadınların ekonomiye 
entegrasyonunun sağlanması amacıyla tekstil ve giyim sanayinin geliştirilmesi 
gerektiği belirtilmiştir.Dezavantajlı grupları çalıştıran ve çalıştıracak işverenlere 
teşvik verilmesine, özellikle kadınların çalışabileceği giyim, el sanatları vb. sektörlere 
yatırımların desteklenmesine yer verilmiştir. Bölgede toplam 1572 dernek olduğu, bu 
derneklerin %3,3’ünün kadın dernekleri olduğu vurgulanmıştır.  
 
7. TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Bölge Planı 
Bölge Planına Göre okuma yazma bilmeyen kadın oranının TRB1 bölgesinin bütün 
illerinde ülke oranından yüksek olduğu, kadının eğitim durumu ile ilgili diğer 
göstergelerde de TRB1 bölgesinin ülke ortalamasından daha düşük olduğu, TRB1 
bölgesindeki kadınların büyük çoğunluğunun tarım sektöründe çalıştığı belirtilmiştir. 
Bölgede tarımda istihdam edilen kadınların oranı tüm kadın istihdamının yaklaşık 
üçte ikisidir. 15-24 yaş arası işsizlik oranları, hem kadınlar hem de erkekler için bu 
yaş gruplarında toplam işgücünün yaklaşık % 30’udur. Bu anlamda bölgede genç 
istihdamı ve kadın istihdamı için yeni alanların oluşturulması ve bu istihdama 
yönelik becerilerinin artırılması gerektiği vurgulanmıştır. Bölge genelinde kadınların 
işgücüne, sosyal hayata ve karar süreçlerine katılımının az olmasının hem bölge 
üretimini hem de kadınların sosyal ve ekonomik durumunu olumsuz etkilediği 
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belirtilmiştir.  TRB1 Bölgesini bu konuda Türkiye ortalamasının altında tutan ana 
etkenin çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayan kesimin yüksekliği olduğu, bu 
nedenle kadınların gerek ekonomik anlamda, gerekse sosyal girişimcilik boyutlarıyla 
özendirilmesi gerektiğine yer verilmiştir. Kadınlar arasında okuma yazma 
bilmeyenlerin oranının Türkiye ortalamasından yüksek oluşunun, tarımda istihdam 
oranının yüksekliğinin ve tarım dışı kadın işsizlik oranının yüksekliğinin, sektörel 
olarak istenilen temel beceri ve yeteneklerin eksikliğine veya yeterince gelişmemiş 
olmasına işaret ettiği, dolayısıyla bölgede kadınlara yönelik mesleki eğitim 
programlarının düzenlenmesinin etkili olacağı vurgulanmıştır.  
 
8. TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölge Planı 
Bölge Planına Göre, bölgede işgücüne dâhil olmayan nüfusun işgücüne dâhil olmama 
nedenleri arasındaki en büyük dilimi ev işleriyle meşgul olanların oluşturduğu, bu 
durumun sebepleri olarak kadının; yaşlı ve çocuk bakımı ile ilgilenmesi, ev işlerinin 
sorumluluğunu alması, kayıtsız işçi olarak çalışması, bölgede kadının asıl işinin ev 
işleriyle meşgul olmak olduğu gibi bir düşüncenin olduğu ifade edilmiştir. Bölgenin, 
istihdam açısından %42 oran ile ülke ortalamasının oldukça altında kaldığı, ülke 
kadın istihdam oranı %27,1 değeri iken, TRC1 Bölgesi kadın istihdam oranının %18,3 
değerinde kaldığı belirtilmiştir.  
Kadın işsizlik oranının en yüksek olduğu grubun %14,6 oran ile lise ve dengi meslek 
okulu mezunu oldukları, aynı gruptaki erkek işsizlik oranının ise %6,2 seviyesinde 
olduğu, kadın işsizlik oranının en yüksek olduğu ikinci grubu ise %10,9 oran ile 
yükseköğretim mezunu kadınların oluşturduğu ve TRC1 Bölgesi’nde eğitim seviyesi 
yüksek kadınların işsizlik oranının daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Bölge planı 
istihdam ve işsizlik başlığında; kadınlara yönelik iş imkânının yetersiz olması ve bu 
sebeple kadınların işgücüne katılma oranının düşüklüğü zayıf yön olarak 
tanımlanmıştır. Bölgede kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katılımında 
eksiklikler yaşandığı belirtilmiştir.  
Bölgede kadın istihdamına yönelik destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve meslek 
edindirme programlarının geliştirilmesine yer verilmiştir. Bölgede sivil toplum 
kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılımına ve kadınların sivil toplum 
kuruluşlarına aktif katılımının sağlanmasına yer verilmiştir. Genç ve kadın 
girişimcilerin desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bölgede kadın işgücüne katılım 
oranının 2023 yılında %15,8’den %25’e yükselmesi, kadın istihdam oranının 
%14,2’den %24’e yükselmesi hedeflenmiştir.   
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EK 2.SAHA ÇALIŞMASI BİLGİ FORMLARI 
 
1.Karma ekonomik kurumlar ile Yapılacak Anket Formu: 
1. Anket Tarihi:  
2. Anket Numarası:  
3. Anketörün Adı:  
4. Anket Yapılan Kurum:  
5. Kurumun faaliyet gösterdiği il, bölge:  
6. Kurumun faaliyet alanı (sektörel):  
7. Anket Yapılan Kişi ve Unvanı:  
8. Anketin Yapılış Şekli:  
9. Kurum Üye Sayısı:  
10. Kurum kadın üye sayısı (tam sayı alınamayan kurumlarda yaklaşık rakam veya 

yüzde verilmelidir):  
11. Kurum yönetim organlarında kadınlar yer alıyor mu? (Aşağıdaki organlardan biri 

kurum bünyesinde yok ise yanına YOK diye yazınız.) 
(    ) BaşkanSayı:  
(    ) Başkan yardımcıları Sayı: 
(    ) Yönetim Kurulu Sayı: 
(    ) Meclis Sayı:  
(    ) Komisyonlar Sayı:  
12. Yukarıda saydığımız kurum bünyesindeki yönetim organlarında kadın varlığı 

düşük ise nedenini sor. (Kadın yönetim organlarında kadın sayısı düşük ise 14. 
Soruya geç.) 

(    ) Kadın üye sayımız çok düşük 
(    ) Kadınlar kurum çalışmalarımıza katılmak istemiyorlar 
(    ) Kadınlara ulaşamıyoruz 
(    ) Kadınlar yönetime talip olmuyorlar 
(    ) Diğer……………………………………… 
 
13. Yukarıda saydığımız kurum bünyesindeki yönetim organlarda kadın varlığı 

yüksek ise nedenini sor. 
(   ) Kurumumuzun faaliyet alanında kadın sayısı yüksek 
(   ) Diğer ……………………………………………………………………. 
14. Yönetim organlarında kadın sayısını arttırmak için kadınlara yönelik çalışmalar 

yapıyor musunuz? 
(    ) Evet                    (    ) Hayır 

15. Kadınlara yönelik faaliyetler yürütüyorsanız, ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz? 
……………………………………………………………………………………………… 

16. Kadınlara yönelik yaptığınız son faaliyetiniz hangi konudaydı ve ne zaman 
yaptınız? 
Tarih:                                                                 Faaliyetin Konusu: 

17. Kurumunuz bünyesinde üyelerinize yönelik toplumsal cinsiyet eğitimleri, 
seminerleri düzenlediniz mi? 

(     ) Evet                             (   ) Hayır 
18. Evet ise ne zaman ne tür bir eğitim düzenlediniz? 

Tarih:                                   Ne tür bir eğitim:  
19. Faaliyet alanınızdaki il ve bölgede ekonomik alanda çalışan kadın örgütleri ile 

ilişkileriniz var mı?  
(    ) Evet                           (      ) Hayır 
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20. Evet ise hangi kadın örgütleri ile ilişkiniz var? Ne tür bir ilişkiniz var? 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

21. Sizce kurumunuzda kadınların üye ve yönetim organlarına katılımını arttırmak 
için ne tür çalışmalar yapmak gerekir? 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

22. Bölgede sizin gibi kurumlar bünyesinde kadınları güçlendirmek için kurulacak bir 
koordinasyon ağı yararlı olur mu? 

(    ) Evet                     (    ) Hayır 
 
23. Evet ise sizin kurumunuz destek verir mi? 
24. Hayır ise neden? 
25. Bu konuda önerileriniz var mıdır? 
 
2. Kadın ekonomik Sivil toplum kuruluşları ile yapılacak anket formu: 
1. Anket Tarihi:  
2. Anket Numarası:  
3. Anketörün Adı:  
4. Anket yapılan Kurum: 
5. Anket Yapılan Kişi ve Unvanı:  
6. Anket Yapılan il:  
7. Anketin Yapılış Şekli:  
8. Kurum Üye Sayısı:  
9. Kurumunuzun kuruluş amacı nedir? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

10. Neden sadece kadınlara yönelik bir kurum kurdunuz? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

11. Aynı faaliyet alanındaki erkeklerin de olduğu işveren sivil toplum kuruluşlarına 
üye misiniz? 
(    ) Evet                                                          (    ) Hayır 

12. Evet ise neden ayrı bir kadın sivil toplum kuruluşu kurdunuz? 
13. Hayır ise bu sivil toplum kuruluşlarına katılım sağlamamanızın nedeni nedir? 
14. Sizce erkeklerin de bulunduğu ekonomik sivil toplum kuruluşlarında kadınlar 

nelerle karşılaşıyorlar?  
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............ 

15. İyi karşılandığı belirtilirse, o zaman kadınların bu örgütlerde üyelik ve 
yönetimdeki sayıları neden düşük? 
………………………………………………………………………………………… 

16. İyi karşılanmadığı belirtilirse, kadınlar bu örgütlerde nasıl sorunlar ile 
karşılaşıyorlar? 
………………………………………………………………………………………… 

17. Önceki soruda sorunlar olduğunu belirtenler için, kadın örgütünüzü bu 
sorunlardan dolayı mı kurdunuz? 
(     ) Evet                                     (     ) Hayır 

18. Sizce bu sorunları aşmak için neler yapılmalı? 
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……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

19. Kadın sivil toplum kuruluşu olarak yereldeki karar alma süreçlerine katılıyor 
musunuz? ( iş konseyi, kent meclisi, il istihdam kurulu vb.) 
(    ) Evet                                        (     ) Hayır 

20. Evet ise nasıl katılıyorsunuz ve ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 
………………………………………………………………………………………… 

21. Hayır ise neden? 
………………………………………………………………………………………… 

22. Kurumunuzun üyelerine veya kamuoyuna açık yaptığı son faaliyetiniz hangi 
konudaydı ve ne zaman yaptınız? 

Tarih:                                                                 Faaliyetin Konusu: 
23. Kurumunuz bünyesinde üyelerinize yönelik toplumsal cinsiyet eğitimleri, 

seminerleri düzenlediniz mi? 
(     ) Evet                             (   ) Hayır 

24. Başka kadın örgütleri ile ilişkileriniz var mı? 
 (     ) Hayır 
 (     ) Evet 

       (     ) İl bazında 
       (     ) Bölgesel 
       (     ) Ulusal  
       (     ) Uluslar arası  
 
25. Sizce ekonomik kuruluşlarda kadınların üye ve yönetim organlarına katılımını 

arttırmak için ne tür çalışmalar yapmak gerekir? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

26. Bölgede sizin gibi kadın kuruluşlarını güçlendirmek için kurulacak bir 
koordinasyon ağı yararlı olur mu? 
(    ) Evet                     (    ) Hayır 

27. Evet ise sizin kurumunuz destek verir mi? 
………………………………………………………………………………………… 

28. Hayır ise neden? 
………………………………………………………………………………………… 

29. Bu konuda önerileriniz var mıdır? 
………………………………………………………………………………………… 

 
3.Kadın Girişimci Anket Formu: 
1. Anket tarihi:  
2. Anket numarası:  
3. Anketörün adı:  
4. Anket yapılan kişi ve unvanı:  
5. İşletmenin adı:  
6. Anket yapılan il:  
7. Anketin yapılış şekli:  
8. Faaliyet gösterdiği sektör: 
9. İşletmenin kuruluş yılı: 
10. İşletmede çalışan sayısı: 
11. Ekonomik sivil toplum kuruluşlarına üye misiniz? 
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(    ) Hayır     
Neden?........................................................................................................ 
(    ) Evet 
(    ) Ekonomik Kadın sivil toplum kuruluşları 
………………………………………………….. 
(    ) Erkeklerin olduğu ekonomik sivil toplum 
kuruluşları……………………………………… 

12. Üye olduğunuz kadın sivil toplum kuruluşuna karşılaştığınız sorunları götürüyor 
musunuz? 

(    ) Evet                              (     ) Hayır 
13. Evet ise nasıl bir destek sunuyorlar? 

………………………………………………………………………………………… 
14. Bir kadın girişimci olarak üye olduğunuz kadın sivil toplum kuruluşuna siz hangi 

alanda nasıl bir katkıda bulunuyorsunuz? 
………………………………………………………………………………………… 

15. Kadın sivil toplum kuruluşlarındaki sorunları aşmak için neler yapılmalıdır? 
………………………………………………………………………………………… 

16. Üye olduğunuz erkeklerin de olduğu ekonomik sivil toplum kuruluşları bir kadın 
girişimci olarak karşılaştığınız sorunlarda size destek oluyor mu? 

(    ) Evet         Ne tür bir 
destek?...................................................................................... 
(    ) Hayır 

17. Bir kadın girişimci olarak üye olduğunuz erkeklerin de olduğu sivil toplum 
kuruluşlarına siz hangi alanda nasıl bir katkıda bulunuyorsunuz? 

…………………………………………………………………………………………… 
18. Kadınların ekonomik sivil toplum kuruluşlarına katılımı arttırmak ve bu 

örgütlerin etkinliğini arttırmak için neler yapılabilir? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

19. Kadın girişimciliği ile ilgili en son katılım sağladığınız etkinlik hakkında bilgi 
veriniz.  

Tarih:                           Yer:                      Düzenleyen kuruluş:          Konusu:  
 
20. Bölgede kadın girişimcileri desteklemek için kurulacak bir koordinasyon ağı 

yararlı olur mu? 
(    ) Evet                     (    ) Hayır 

 
21. Evet ise katılır mısınız? 

…………………………………………………………………………………………… 
22. Hayır ise neden? 

………………………………………………………………………………………… 
23. Kadın girişimciliği ve kadınların ekonomik örgütler ile işbirliği içinde çalışması 

için önerileriniz nelerdir? 
………………………………………………………………………………………… 
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PÊŞGOTIN 
 
Me weke Komeleya Jinên Karsaz ên Rojhilat û Başûrê Rojhilat 
(DOGÜNKAD), ji roja ewil ve, di asta netewî û navnetewî de, bi hewes gelek xebat 
bi rê ve birin. Em bawer in xebatên me kirin ku îstîhdam û muteşebbîsiya jinan bi pêş 
bikeve, jin di warê aboriyê de bêhtir xuya û xurt bibin û her wiha em bawer in tesîra 
van bi awayeke erênî tê pêşwazîkirin. 
 
Em weke saziyeke sivîl xebatên xwe dimeşînin, navenda me li Diyarbekirê ye û em li 
herêma Rojhilat û Başûrê Rojhilat rêxistî ne. Li herêmê gelek saziyên sivîl ên jinan 
hene ku di gelek waran de xebatên hêja dimeşînin. Lê ji ber ku di warê îstîhdam û 
muteşebbîsiya jinan de têra xwe polîtîka nayên hilberandin, asta temsîla jinan û pê re 
jî ji ber pirsgirêkên jinan em têra xwe xuya nabin, loma jî em nikarin di 
mekanîzmayên biryardanê de cî bigirin. Ji hêla din ve em di saziyên sivîl de jî têra 
xwe çalak nîn in. Em weke saziyên sivîl ên jinan tenê bi xebatên di qadên xwe de dikin 
ku xwe bidin xuyakirin û hebûna xwe pêk bînin. Heman pirsgirêk ne tenê bo 
Diyarbekir, bo bajarên din ên li herêmê jî derbasdar e.  
 
Bi vê ve têkildar, komeleya me projeyeke bi navê “Projeya Pêkanîna Hevkariyê û 
Avakirina Torê li gel Saziyên Sivîl ên Jinan li Rojhilat û Başûr Rojhilat” amade kir, 
Balyozxaneya Swêdê destek da projeyê û di bin banê vê projeyê de me li bajarên 
Diyarbekir, Mêrdîn, Batman, Sêrt, Şirnex, Wan, Hekarî, Mûş, Riha û Dêrsimê saziyên 
jinan, akademîsyenan, jinên ji saziyên sivîl ên curbecur û muteşebbîsên jin û mêr 
anîn ba hev û bi hişeke hevpar civînan li dar xist. Xuyabûna jinan di qada aboriyê de, 
cîgirtina wan di mekanîzmayên biryardanê de û astengiyên li pêşiya van, bîrbiriya 
zayendiya civakî, pozîsyonên jinan di rêxistinên aborî de, rêjeya temsîla jinan di 
saziyên sivîl, akademî, saziyên pîşeyî, ode û borseyan de mijarên me yên sereke bûn; 
em li ser van axivîn û me tecrubeyên xwe bi hev re par kirin. Me bal kişand ser ku di 
çareserkirina pirsgirêkên tespîtkirî de yekhêzî gelekî girîng e. 
 
Bêguman, jin gava digihên hev bihêztir dibin û bi hevgirtinê ev zêdetir dibe. Di vê 
çarçoveyê de em rapora projeya xwe û encamên lêkolîna qadî radigihînin. Em 
spasiyên xwe pêşkêşî serokên odeyên bazirganî û sanayiye yên Diyarbekir, Batman, 
Sêrt, Riha, Mêrdîn, Mûş, Wan, Hekarî, Dêrsim û Şirnexê dikin ku bi berdewamiya 
saleke projeyê mazûvaniya me kirin; em spasiyên xwe pêşkêşî jinên muteşebîs, 
odeyên esnaf û zinetkaran, borseyên bazirganiyê, nûnerên sazî û dezgeyên 
gelemperiyê û nûnerên saziyên sivîl ên jinan dikin ku nêrînên xwe yên hêja bi me re 
par kirin; em spasiyên xwe pêşkêşî Prof. Dr. Şemsa Özar dikin ku tim alîkariya me 
kir.  
 

Ferda CEMİLOĞLU 
Seroka Lijneya Rêvebir a DOGÜNKADê 
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DESTPÊK: 
 
Ev xebat, encamên şênber ên xebatên “Projeya Pêkanîna Hevkariyê û Avakirina 
Torê li gel Saziyên Sivîl ên Jinan li Rojhilat û Başûr Rojhilat” ku bi destê Komeleya 
Jinên Karsaz ên Rojhilat û Başûr Rojhilat (DOGÜNKAD) û bi hîbeya 
Balyozxaneya Swêdê di navbeyna Adara 2018an û Adara 2019an de hatî 
meşandin, dihundirîne.  
 
Ev xebat li du herêman, li bajarên Mûş, Mêrdîn, Batman, Sêrt, Diyarbekir, Wan, 
Hekarî, Dêrsim, Riha û Şirnexê hatiye meşandin û armanc kiriye ku rewşa heyî ya 
jinan di qada kar de, pêdiviyên wan û astengiyên li pêşiya wan li ber çavan raxe û 
pêre, bi nêzîkayiyeke pirdeng bike ku jin bixwe derbarê çareseriya pirsgirêkên xwe de 
nîqaşan bikin. Di vê çarçoveyê de, li bajarên navborî, ligel kom, rêxistin, mekanîzma, 
çalakvan û akademîsyenên xwedî biryar, atolye hatine lidarxistin û di van de bi 
perspektîfa jinan rewşa heyî ya di qada karsaziyê de hatî nirxandin û pirsgirêk hatine 
nîqaşkirin, di heman demê de xebatên qadî jî hatine meşandin. Di atolyeyan de du 
armanc hebûn ku yek jê diyarkirina pirsgirêk û pêdiviyên heyî yên jinan ên di qada 
karsaziyê de bû, ya din jî bipêşxistina networkinga navbera hemû beşdar û hevkarên 
atolyeyan û destekkirina ragihandina navbera wan bû. Ligel vê, encamên şênber û 
mijarên nîqaşê yên xebatê, rasterast bi îfadeyên beşdaran hatine ragihandin û me bi 
taybetî şefafiya di vê mijarê de paşguh nekiriye.  
Li gel xebatên atolyeyan, li gel endamên komele û odeyên bazirganî û pîşeyî yên li 
Diyarbekirê, tevî komên têkel “Semînerên li ser Wekheviya Zayendî ya Civakî” 
hatine lidarxistin. 
 
Di prosesa xebatê de xaleke ku derket pêş ev bû; jinên karsaz ên li herêmê dîtin ku 
qalibên di warê karsaziyê de yên ji ber desthilatdariya mêran li herêmên din jî 
derdikevin pêşiya jinan û ew jî li dijî wan têdikoşin. Lê di vê xebatê de hate dîtin ku 
qalibên binyada civakî yên xweserî vê herêmê û dezavantaja sosyo-ekonomîk bo jinên 
karsaz ango jinên ku dixwazin bibin karsaz, şert û mercên girantir derdixin holê. 
Prosesa pevçûnan di 2015-2016an de ya li herêmê, kiriye ku  ev şert û merc him bo 
xelkê herêmê, him bo jinên karsaz an jinên muteşebîs zortir bibe. Li hemû bajarên ku 
hevdîtin lê pêk hatine, jinan bal kişandine ser wê yekê ku bo beralîkirina tesîrên 
rewşa heyî û bo destpêka xebatên nû divê jin li cem hev bin û pêre destekên ku divên 
ji dewletê bêne stendin weke daxwaz bûne rojev. Xulase, di hevdîtinên li bajarên 
navborî de, jinan cardin bal kişandiye ser wê yekê ku sazkirina mekanîzmayên ku 
jinên karsaz xurt bikin û avakirina derfet û têkiliyên hevgirtinê yên hevpar, bo 
pêkanîna azadiya aborî ya jinan çiqas elzem in. 
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AGAHIYÊN GIŞTÎ DERBARÊ PROJEYÊ DE 
 
Ev xebat, bi mebesta xurtkirina jinên li herêmên Rojhilat û Başûr Rojhilat di qada 
aborî de û berzkirina hevkariya saziyên sivîl ên jinan hatiye meşandin. Di vê 
çarçoveyê de bi desteka madî ya Balyozxaneya Swêdê, li 10 bajaran(Diyarbekir, 
Mêrdîn, Batman, Sêrt, Şirnex, Wan, Hekarî, Mûş, Riha û Dêrsim) bi hevkariya sazî û 
dezgeyên bazirganî û pîşeyî û bi hevkariya saziyên sivîl ên jinan xebat hatine 
meşandin.  
 
Bi vê mebestê: 
 Rêvebirên vê projeyê armanc kirine ku li herêmên Rojhilat û Başûr Rojhilat, bo 

xurtbûna jinan di warê aborî de û bo jin bêhtir xuya bibin, saziyên sivîl ên jinan, 
akademîsyen û şexsiyet bên cem hev û hevpariyekê pêk bînin,  

 Xebatên pêşketinê yên herêmî û pratîkên pêşketinê yên mehelî ji aliyê jinan ve 
bên lêkolînkirin û nirxandin, 

 Li herêmê hêza jinan di warê beşdariya jîna aborî de, hêza temsîlê ya komeleyê û 
hejmara endamên komeleyê zêdetir bibe  

 Li Tirkiyeyê û dinyayê bo xurtbûna jinan di warê aborî de xebatên saziyên sivîl ên 
jinan ên çalak bên lêkolînkirin û kapasîteya saziyên sivîl ên jinan ên li herêmê û 
potansiya hevlariya wan zêdetir bibe. 

 
Komên ku hatine hedefkirin: 
 Saziyên sivîl ên jinan ên li bajarên Diyarbekir, Mêrdîn, Batman, Sêrt, Şirnex, Wan, 

Hekarî, Mûş, Riha û Dêrsim ku li herêmên Rojhilat û Başûr Rojhilat in; 
akademîsyenên jin; jinên ku li saziyên sivîl ên cuda dixebitin; muteşebîsên jin; 
jinên ku di bin banê saziyên bazirganî de dixebitin  

 Endamên Komeleya Jinên Karsaz ên Rojhilat û Başûr Rojhilat(DOGÜNKAD) ên li 
5 bajarên cihê 

 Sazî û dezgeyên ku di warê pêşketina herêmî de dixebitin, saziyên bazirganî/aborî 
yên li 10 bajarên cihê  

 Komîsyonên jinan ên rêxistinên karsazan ên li herêmê 
 
Çalakiyên ku di çarçoveya projeyê de hatine lidarxistin 
 Lidarxistina atolyeyan bi beşdariya saziyên aborî, saziyên sivîl ên jinan, 

akademîsyenên jin û kooperatîfan li 10 bajarî 
 Semînerên li ser Wekheviya Zayendiya Civakî 
 Xebatên qadî 
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1. MUTEŞEBÎSÎ, ÎSTÎHDAM Û CÎGIRTINA JINAN DI PROSESÊN 
BIRYARDANÊ DE LI TIRKIYEYÊ Û HERÊMÊ 
 
1.1.Muteşebîsiya jinan li Tirkiyeyê 
Heke insan bifikirin ku bo destpêka karekî têra xwe xwedî zanyarî û şarezatiyê ne, ev 
fikir tesîreke erênî ya muhîm li wan dike ku dest pê bikin.Di 10 salên dawî de, di 
mijara muteşebîsiyê de, hejmara kesên ji xwe bawer zêde bûye. Di navbera 2006-
2008an de, %50,8ê welatiyên Tirkiyeyê yên bi temen ji 18 salî heya 64 salî diyarkirine 
ku bo destpêka kareke nû têra xwe zanyar û şareza ne; ev rêje di navbera 2013-
2016an de gihaye asta %55,3an. Ji hêla din ve, rêjeya jinên têra xwe zanyar û şareza jî 
zêdetir bûye4. 
 
Gava em ji hêla zayendî ve binirxînin, em dibînin ku di 10 salên dawî de hejmara 
muteşebîsên jin jî têra xwe zêde bûye. Endeksa muteşebîsên jin di navbera 2006-
2008an de %2,8 bûye, bes ev rêje di navbera 2013-2016an de gihaye %8,7an. Bi 
gotineke din, di navbera salên 2006-2008an de ji 100 jinan hema hema 3 jê 
muteşebîs bûne, bes ev hejmar di navbera 2013-2016an de gihaye 9 kesan.5 
 
Endeksa Muteşebîsên Jin a Mastercardê(MIWE)6, rêjeya muteşebîsên jin û faktorên 
astengker û hêsanker ên bo muteşebîsiya jinan, li gor welatan bi awayeke berawirdî li 
ber çavan radixe. Daneyên raporê nîşan didin ku astengiyên sereke yên li pêşiya 
muteşebîsiya jinan; sekna çandî ya neyînî, zehmetiya gihaniya çavkaniyên fînansal û 
zehmetiyên giştî yên li cihên kar in. Ji hêla din ve, xizanî û kêmasiya derfetên kareke 
bi heq, du ji wan faktoran in ku rêjeya muteşebîsiya jinan zêde dikin. Li gor raporê 
rêjeya muteşebîsiya jinan herî zêde li van welatan e; Gana (%46,6), Rûsya (%34,5), 
Ûganda (%33,8), ZelandayaNû(%33,0), Awistralya (%32,1), Vîetnam (%31,3) û 
Polonya (%30,3). Li Tirkiyeyê rêje %8,5 e û ev yek ji rêjeyên herî kêm e di warê 
muteşebîsiya jinan de.  
 
Li gor rêzkirina MIWEya ku bo muteşebîsên jin, bi hemû faktoran rewşa heyî dipîve, 
welatên xwedî pûanên herî zêde Zelandaya Nû, Swêd, Kanada, NYE, Sîngapûr, 
Portekîz, Awistralya, Belçîka, Gravên Fîlîpînê, Îngilîstan û Spanya ne. Tirkiye, li gor 
Rapora Şopandina Muteşebîsiyê ya Global a 2018/2019an, di tevahiya çalakiyên 
muteşebîsiyê yên asta ewil de, di nav 48 welatan de, di rêza 15. de cî digire.       
 
Li gorî Komeleya Muteşebîsên Jin a Tirkiyeyê(KAGİDER), lêkolînên ku li Tirkiyeyê 
hatine meşandin, nîşan didin ku %45ên mêran û %40ên jinan muteşebîsiyê erênî 
dibîne. Lê ji ber ku ev potansiyela jinan, di jînê de pêk nayê rêjeya muteşebîsên jin li 
Tirkiyeyê %8,8 e. Li gorî Rapora Lêkolînê ya li ser Endeksa Muteşebîsiya Jinên li 

                                                             
4 “Türkiye’de Kadın Girişimciler”, Prof. Dr. Esra Karadeniz, Yeditepe Üniversitesi, 

http://iibf.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/ikt_ekonominotlari2.pdf 
5 Bkz. Dipnot 1 
6 Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi, https://newsroom.mastercard.com/documents/mastercard-index-

of-women-entrepreneurs-miwe-2018/ 

http://iibf.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/ikt_ekonominotlari2.pdf
https://newsroom.mastercard.com/documents/mastercard-index-of-women-entrepreneurs-miwe-2018/
https://newsroom.mastercard.com/documents/mastercard-index-of-women-entrepreneurs-miwe-2018/
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Tirkiyeyê ya 2019an, tevde aktîvîteyên muteşebîsiyê zêde ne lê hejmara muteşebîsên 
jin ne di asteke çê de ye. Jinên muteşebîs di prosesa avakirina şîrketê de, pirr tercîh 
nakin ku deyn bikin û gava deyn dikin jî malbatê weke çavkaniya sereke nîşan didin. 
Muteşebîsên jin bi pirranî, bala xwe didin ser şîrketên xwe yên heyî û meyla wan kêm 
e ku bibin muteşebîsên serî. 
Li gorî rapora ku Crunchbaseê(şîrketek e û gava hatiye avakirin xwestiye bo 
muteşebîsan bibe çavkaniya binyada daneyên bingehîn) di Nîsana 2017an de 
weşandiye, li temamê dinyayê di ekosîstema start-upê de rêjeya muteşebîsên jin bi 
qasî %17 ye. Li gorî daneyên statups.watchê jî, ku ew teşebusên start-upê dişopîne û 
kontrol dike, li Tirkiyeyê, di ekosîstema teşebusan de, rêjeya muteşebîsên jin bi qasî 
%15 ye. Di rapora bi navê “From Europe to the World; Understanding Challenges for 
European Businesswomen” a Navenda Bazirganiya Navneteweyî de hatiye gotin ku li 
ba jinan karên herî populer karûbarên odeyên bazirganî û sanayiyê û karûbarên 
komeleyan in lê jin têra xwe nikarin ji van karan sûdê wergirin, ji loma di asta 
bazirganiya navneteweyî de şîrketên ku jin bi rê ve dibin kêmtir cî digirin.  
Li gorî daneyên Rojnameya Sicîla Esnaf û Zinetkaran a Tirkiyeyê, di sala 2017an de 
hemû tevde para esnaf û zinetkarên jin %15,72 ye. Jin herî zêde li ser van karan 
kargeh vedikin; 

• Bazirganiya li bufeyan, dikanan û marketan 
• Loqente, karûbarên firotina xwarin û vexwarinan 
• Kuaforiya jinan 
• Bazirganiya li ser dezgeyan an li bazaran 
• Hilberandina cil û bergan û bazirganiya van 
 

 
Li herêma Rojhilat û Başûr Rojhilat gava weke nimûne em dêhna xwe bidin bajarê 
Diyarbekirê em dibînin ku tenê li %12yê dezgehên endamên DTSOyê jin hene. Li gorî 
daneyên DTSOyê yên Hezîrana 2018an, li 1810 fîrmayên girêdayî Odeya Bazirganî û 
Sanayiyê ya Diyarbekirê(1295 fîrmayên çalak, 515 fîrmayên rawestî) 2063 jinên xwedî 
kargeh, şirîk û nûnerên fermî hene. 86 jin li 2 fîrmayan, 12 jin li 3 fîrmayan, jinek li 4 
fîrmayan xwedî kargeh, şirîk an jî nûner in. Jinên din tenê li fîrmayek xwedî kargeh, 
şirîk an jî nûner in. Digel vê, jin li temamê cihên ku xwedî, şirîk û nûner in, tena serê 
xwe ne rêvebir in. Li %50yên van kargehan de jin tenê bi awayeke fermî cî digirin.  
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Tablo 1:Dabeşiya li sektoran a fîrmayên endamên jin ên Odeya Bazirganî 
û Sanayiyê ya Diyarbekirê(DTSO) 

Sektor Hejmara 
kargehan 

Xwedîkirina heywanana û hilberîna berên wan 40 fîrma 

Berên çandiniyê û rêlvanî 73 fîrma 

Karûbarên înşaatê yên arizî 11 fîrma 

Firoşkariya malzemeyên înşaatê 60 fîrma 

Firoşkariya otomotîv û motosîkletan û perçeyên 
wan 

21 fîrma 

Xizmetên tenduristiyê, yên îdarî û yên destekê 246 fîrma 

Firoşkariya kelûmelên veguhastin, lojîstîk, 
petrol û gazê 

79 fîrma 

Firoşkariya xwurek û zadan 39 fîrma 

Xizmetên enerjî û mutahîtiyê 74 fîrma 

Xizmetên zanyariyê, ragihandinê, tûrîzmê 121 fîrma 

Fînans, sîgorta, xeyrî menqûl û zêrînger 151 fîrma 

Firoşkariya berên tekstîl, konfeksiyon û çerm 33 fîrma 

Alavên elektronîk û mobîlya 33 fîrma 

Hilberîna girêdayî ax, kevir û madenan 33 fîrma 
Perwerdeya taybet, çapkirin û qirtasiye 61 fîrma 

Îmalat 117 fîrma 

 
Li Tirkiyeyê, di bin banê saziyên aborî de hebûna jinan gelekî kêm e. Nemaze li 
saziyên aborî yên payebilind ên weke Yekîtiya Ode û Borseyên Tirkiyeyê(TOBB), 
Meclîsa Îxracatkarên Tirkiyeyê, Konfederasyona Esnaf û Zinetkarên Tirkiyeyê(TESK) 
di qedemeyên rêvebirinê de hebûna jinan gelekî kêm e.  
 
Saziya ku jin tê de herî zêde xuya dikin, Komeleya Mirovên Sanayîkar û Karsaz ên 
Tirk(TÜSİAD) e û li vê komeleyê 3 caran jin bûye seroka lijneya rêvebir. Di serdema 
2018-2019an de, di lijneya rêvebir a ji 13 kesan pêk tê, 3 endamên jin cî girtine. Di 
Lijneya Têkiliyên Aborî yên Derveyî de jî di nav 142 konseyan de serokên 14ên ji wan 
jin in.   
 
Di sala 2007an de ji hêla TOBBê ve li 81 bajaran Lijneyên Muteşebîsên Jin hatine 
avakirin. Ji Lijneyên Muteşebîsên Jin mebest ew bû ku li her bajarî, di xebatên ode û 
borseyan de çalakvaniya jinan xurttir bibe. Gava meriv li pêkhatina TOBBê dinêre, 
meriv dibîne ku piştî hilbijartinên 2017an, ji 1619 delegeyên lijneya jorîn 17 jê jin in. 
Li 81 bajarî û li 160 navçeyan, 2 serokên lijneyan û 7 serokên meclîsan jin in. Di 
meclîsên ode û borseyan de hejmara jinan 27 e, hejmara jinên di komîteyên pîşeyî de 
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jî hema hema gihaye 800î. Ligel ku saziyên aborî bo gihana firsendên kar qadên 
muhîm in jî, em dibînin ku jin di prosesên biryardanê yên van saziyan de cî nagirin û 
di qedemeyên rêvebirinê de nayên temsîlkirin.     
 
1.2.Li Tirkiyeyê û li herêmên Rojhilat û Başûr Rojhilat rewşa îstîhdama 
jinan 
 
Li gor daneyên Saziya Statîstîkan a Tirkiyeyê(TÜİK), rêjeya bêkaran li Tirkiyeyê 
%13,7 e. Li herêmên Rojhilat û Başûr Rojhilat, li bajarên Wan, Bedlîs, Mûş, Hekarî, 
Enteb, Kilîs, Semsûr, Riha, Diyarbekir, Mêrdîn, Batman, Sêrt û Şirnexê rêjeya 
bêkariyê ji nîveka Tirkiyeyê zêdetir e. Pê re, rêjeya jinên bêkar li Tirkiyeyê %16,5 e. Li 
bajarên navborî rêjeya jinên bêkar ji nîveka Tirkiyeyê zêdetir e. Jinên bêkar herî zêde 
li herêma TRC3 ne ku ji bajarên Mêrdîn, Batman, Sêrt û Şirnex tê pê.   

 
Tablo2: Rêjeya bêkariyê li Tirkiyeyê û li Herêmên Asta II.(2019) 

KODA 
HERÊMÊ NAVÊ HERÊMÊ Tevde 

Tevde/ 
Mêr 

Tevde/ 
Jin 

15-24 / 
Tevde 

15-24 
/ Mêr 

15-24 
/ Jin 

TR Tirkiye 13,7 12,4 16,5 25,4 22,5 30,6 

TRA1 
Erzirom, Erzingan, 
Bayburt 11,2 12,3 8,4 25,6 28,7 18,6 

TRA2 
Agirî, Qers, Îdir, 
Erdexan 9,8 11 6,9 16,9 15,6 21 

TRB1 
Meletî, Elezîz, Bîngol, 
Dêrsim 9,9 9 11,4 17,6 15,1 21,3 

TRB2 
Wan, Mûş, Bêdlîs, 
Hekarî 25,9 25,5 26,9 34 31,9 39,9 

TRC1 Entab, Semsûr, Kilîs 15,2 15 15,7 24,6 23,4 27,1 
TRC2 Riha, Diyarbekir 23,4 25,1 18,4 28,5 29,8 25,8 

TRC3 
Mêrdîn, Batman, 
Şirnex, Sêrt 30,9 27,1 42,1 45,2 41,9 50,9 

TR10 İstanbul 14,9 13 18,9 24,8 22,1 29,2 

TR21 
Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli 11 8,7 15,8 24,5 18,8 34,9 

TR22 Balıkesir, Çanakkale 8,3 6,6 11,4 19,4 15,1 27 
TR31 İzmir 16 13,2 21 27,7 21,4 37,4 
TR32 Aydin, Denizli, Muğla 9,2 7,8 11,4 19,5 15,1 26,6 

TR33 
Manisa, Afyon, 
Kütahya, Uşak 9,8 8,8 11,9 23,8 19 33,4 

TR41 
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik 11,2 10,1 13,7 22 20,4 24,7 

TR42 
Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova 13,5 11,9 16,7 27,7 26 30,2 

TR51 Ankara 14,2 11,4 19,8 27,2 21,2 37,5 
TR52 Konya, Karaman 8 7,3 9,5 16,4 13,5 22,2 
TR61 Antalya, Isparta, 13,3 11,5 16,6 25,6 23,4 29,5 
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Burdur 
TR62 Adana, Mersin 11,9 10,6 14,8 19,4 16,1 24,5 

TR63 

Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye 18,1 16,3 22,2 28,9 24 38,2 

TR71 

Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir, 
Kırşehir 13,3 11,3 17,4 27,9 23,3 36,8 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 14,5 12,6 19,3 28,1 22,2 40,1 

TR81 
Zonguldak, Karabük, 
Bartın 9,6 7,5 13,1 26,4 22,8 32,1 

TR82 
Kastamonu, 
Çankırı,Sinop 7,6 6 10,1 18,4 13,8 25,7 

TR83 
Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya 8,3 8 8,7 17,3 16,3 18,6 

TR90 

Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize, Artvin, 
Gümüşhane 9,9 8,9 11,3 26,8 22,3 33 

 
Li gor daneyên TÜİKê yên 2019an li Tirkiyeyê rêjeya îstîhdamê %45,7, rêjeya 
îstîhdama jinan 28,7 e. Li bajarên Erzirom, Erzingan, Agirî, Qers, Îdir, Erdexan, Wan, 
Bedlîs, Mûş, Hekarî, Entab, Kilîs, Semsûr, Riha, Diyarbekir, Mêrdîn, Sêrt, Şirnex, 
Batman ku li herêmên Rojhilat û Başûr Rojhilat in, rêjeya îstîhdama jinan ji nîveka 
Tirkiyeyê kêmtir e. Li herêma TRC3 asta II ku ji bajarên Mêrdîn, Batman, Sêrt û 
Şirnexê pêk tê, rêjeya îstîhdama jinan di nav hemû herêman de bi %12,4 herî kêm e. 
 
 
Tablo3: Rêjeya îstîhdamê li Tirkiyeyê û li Herêmên Asta II. 

KODA 
HERÊMÊ NAVÊ HERÊMÊ Tevde 

Tevde 
/ Mêr 

Tevde 
/ Jin 

Temen 
15-24 / 
Tevde 

Temen 
15-24 / 
Mêr 

Temen 
15-24/ 
Jin 

TR Tirkiye 45,7 63,1 28,7 33,1 43,4 22,6 

TRA1 
Erzirom, Erzingan, 
Bayburt 42,5 61,3 24,5 23,2 30,6 15,8 

TRA2 
Agirî, Qers, Îdir, 
Erdexan 42,8 56,8 28 27,7 41,5 13,1 

TRB1 
Meletî, Elezîz, Bîngol, 
Dêrsim 46,4 63,2 30,5 31,7 39 24,4 

TRB2 
Wan, Mûş, Bedlîs, 
Hekarî 37,8 55,4 20,1 27,1 41 13,4 

TRC1 Entab, Semsûr, Kilîs 40,2 60,3 20,7 29 40,7 17,6 
TRC2 Riha, Diyarbekir 35,7 52,2 19,7 30,4 41 19,7 

TRC3 
Mêrdîn, Batman, 
Şirnex, Sêrt 30 49,4 12,4 19,5 29,4 11,4 

TR10 İstanbul 48,9 67,1 30,5 38,8 48,2 28,6 

TR21 
Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli 53 71,3 34 39,4 51,1 25,7 
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TR22 Balıkesir, Çanakkale 44,3 60,8 28,8 35 45,1 23,9 
TR31 İzmir 47,2 63,8 30,8 37,2 47,3 26,3 
TR32 Aydin, Denizli, Muğla 51,2 65,2 37,5 37,9 48,3 27,3 

TR33 
Manisa, Afyon, 
Kütahya, Uşak 47,6 64,9 30,9 35 46,3 22,1 

TR41 
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik 45,5 62,6 28,5 33 41,4 24,3 

TR42 
Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova 46,8 65,4 28,6 34,5 42,3 26,8 

TR51 Ankara 45,3 63,7 27,6 28,9 39,4 18,4 
TR52 Konya, Karaman 46,9 67,7 27,6 37,7 53,5 22,6 

TR61 
Antalya, Isparta, 
Burdur 49,2 64,6 33,9 35,5 42,8 26,6 

TR62 Adana, Mersin 43,6 60,3 27,5 35,3 44,9 25,7 

TR63 

Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye 39,2 57,5 22,1 29,5 41,5 17,7 

TR71 

Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir, 
Kırşehir 44,5 62,9 27,4 32,8 44,5 20,4 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 40,6 60,1 21,2 27,2 40,2 14,7 

TR81 
Zonguldak, Karabük, 
Bartın 46,2 61 31,8 28,2 33,6 22 

TR82 
Kastamonu, 
Çankırı,Sinop 49,3 63,2 36,1 44 54,7 32,2 

TR83 
Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya 49,4 65,2 34,6 38,6 46,7 30,7 

TR90 

Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize, Artvin, 
Gümüşhane 50,8 63,7 38,6 26 32 20,1 

 
Li gor daneyên TÜİKê yên 2019an, li Tirkiyeyê rêjeya beşdariya di kar %53, yê jinan 
%34,4 e. Ev rêje hêmayeke muhîm e ku beşdariya jinan a di aboriyê nîşan dide. Ev 
rêje li piraniya bajarên herêmê, ji nîveke Tirkiyeyê kêmtir e. Li herêma TRC3 ku ji 
bajarên Mêrdîn, Batman, Sêrt û Şirnexê pêk tê, bi rêjeya %21,4 xwedî rêjeya herî kêm 
e.   
 
Tablo4: Beşdariya di kar li Tirkiyeyê û li Herêmên Asta II. 

KODA 
HERÊMÊ NAVÊ HERÊMÊ Tevde 

Tevde 
/ Mêr 

Tevde 
/ Jin 

Temen 
15-24 / 
Tevde 

Temen 
15-24/ 
Mêr 

Temen 
15-24/ 
Jin 

TR Tirkiye 53 72 34,4 44,4 55,9 32,6 

TRA1 
Erzirom, Erzingan, 
Bayburt 47,8 69,9 26,7 31,2 42,9 19,4 

TRA2 
Agirî, Qers, Îdir, 
Erdexan 47,5 63,8 30,1 33,3 49,2 16,5 

TRB1 
Meletî, Elezîz, Bîngol, 
Dêrsim 51,5 69,4 34,5 38,4 45,9 31 
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TRB2 
Wan, Mûş, Bedlîs, 
Hekarî 51 74,4 27,4 41,1 60,2 22,3 

TRC1 Entab, Semsûr, Kilîs 47,5 70,9 24,5 38,4 53,1 24,2 
TRC2 Riha, Diyarbekir 46,5 69,8 24,1 42,6 58,4 26,6 

TRC3 
Mêrdîn, Batman, 
Şirnex, Sêrt 43,5 67,7 21,4 35,5 50,6 23,3 

TR10 İstanbul 57,5 77,1 37,6 51,6 61,9 40,4 

TR21 
Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli 59,6 78,1 40,3 52,2 63 39,6 

TR22 Balıkesir, Çanakkale 48,3 65,1 32,4 43,5 53,1 32,8 
TR31 İzmir 56,1 73,6 39 51,4 60,2 42 
TR32 Aydin, Denizli, Muğla 56,4 70,7 42,4 47,1 56,8 37,2 

TR33 
Manisa, Afyon, 
Kütahya, Uşak 52,8 71,1 35,1 46 57,1 33,1 

TR41 
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik 51,3 69,6 33,1 42,4 52 32,3 

TR42 
Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova 54,1 74,3 34,3 47,8 57,2 38,4 

TR51 Ankara 52,8 71,9 34,5 39,7 50 29,4 
TR52 Konya, Karaman 51 73,1 30,5 45,1 61,8 29,1 

TR61 
Antalya, Isparta, 
Burdur 56,8 72,9 40,6 47,7 55,9 37,7 

TR62 Adana, Mersin 49,5 67,4 32,2 43,7 53,5 34 

TR63 

Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye 47,9 68,7 28,4 41,5 54,5 28,5 

TR71 

Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir, 
Kırşehir 51,4 70,8 33,2 45,5 58 32,2 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 47,5 68,8 26,3 37,8 51,7 24,5 

TR81 
Zonguldak, Karabük, 
Bartın 51,1 65,9 36,6 38,4 43,5 32,3 

TR82 
Kastamonu, 
Çankırı,Sinop 53,3 67,3 40,1 53,9 63,5 43,4 

TR83 
Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya 53,8 70,9 37,9 46,6 55,8 37,7 

TR90 

Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize, Artvin, 
Gümüşhane 56,3 69,9 43,5 35,6 41,2 30 

 
Gava meriv li gorî asta perwerdeyê li beşdariya di kar dinêre, meriv dibîne ku her ku 
asta perwerdeya jinan kêm dibe beşdariya wan a di kar zêdetir dibe. 
 
Li gor encamên lêkolîna li ser xebatkarên nav malbatan; li şîrketan rêjeya jinên 
rêvebir ên di asta bilind û navîn de, di sala 2016an de ji sedî 16,7 bûye. 
 
Li gorî “Lêkolîna Bikaranîna Demê” ya TÜİKê ya 2015an; li Tirkiyeyê mêr rojê 53 
deqe vediqetînin bo ferdên malbatê û karûbarên wan, jin rojê 4 saet û 35 deqe 
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vediqetînin. Gava zarok hebin barê jinan di nav malê de bêhtir dibe. Li Tirkiyeyê 
rolên ji ber kevneşopiyê yên di nav malê, astengiyeke mezin e li pêşiya jinan ku 
nahêle bixebitin. Tê dîtin ku jin gava dixebitin, bêhtir karên gorî van rolan dikin.  
 
Di Pêveka 1ê de, Plansaziya Pêşketinê ya 11. heye ku navbeyna salên 2019-2023 
dihundirîne. Di wir de, ji bo bajarên Rojhilat û Başûr Rojhilat, di bin serenavê 
“Muteşebîsî û Îstîhdama Jinan” heye û ev pêvek tespît û pêşniyarên derbarê vê de 
dihewîne. 
2. RAPORÊN ENCAMÊ YÊN ATOLYEYAN-ATOLYEYÊN KU LI 10 
BAJARAN, LIGEL SAZIYÊN ABORIYÊ, SAZIYÊN SIVÎL ÊN JINAN, 
AKADEMÎSYENÊN JIN, MUTEŞEBÎS Û KOOPERATÎFAN HATÎ 
LIDARXISTIN 
 
Di vê beşê de nirxandina xebatên atolyeyan ên li 10 bajaran, di nîveka duyemîn a sala 
2018an de hatî lidarxistin, heye. Nirxandin ewilî cî dide tespît û pêşniyarên beşdaran 
û ev rasterast bi gotinên wan tên pêşwazîkirin; paşê jî DOGÜNKAD çavdêriyên xwe 
yên li ser atolyeyan radigihîne. 
 
Tablo 5: Bernameya atolyeyan* 
  Bajarê ku atolye lê hatî 

lidarxistin 
Tarîx Hejmara 

beşdaran 
1 Mêrdîn  14.12.2018 41 
2 Sêrt 05.12.2018 41 
3 Batman 20.11.2018 35 
4 Riha 09.11.2018 33 
5 Şirnex 06.11.2018 30 
6 Mûş 20.10.2018 34 
7 Hekarî 21.09.2018 32 
8 Dêrsim 21.09.2018 32 
9 Wan 16.07.2018 40 
10 Diyarbekir 21.06.2018 51 
*Tevde 369 kesan beşdarî di atolyeyan kir 
 
2.1. Rapora Encamê ya Atolyeya Mêrdînê 
Ev atolye, di 14ê Berfanbara 2018an de, li salona civînê ya Odeya Bazirganî û 
Sanayiyê ya Mardînê hatiye lidarxistin. 41 kesên ji saziyên sivîl û saziyên dîtir ên cuda 
beşdarî xebatên atolyeyê bûne. 
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Pirsgirêk, tespît û pêşniyarên ku bi gotinên beşdaran derketine pêş: 
 
 Li Mêrdînê ji 3 hezarî bêhtir endamên odeya bazirganiyê hene. Ji endamên aktif 

tenê 20 jê jin in. Di rêvebirî û meclîsê de jin nîn in. Mixabin em nikarin xwe 
bigihînin organên jorîn.  

 Gelekî zehmet e ku jinek bêyî ku bibe weke merek û di dinyaya mêran de hebûna 
xwe bidomîne. Ji der ve weke jinan xuya bike nayê wê maneyê ku jin e, divê bibe 
weke mêran. Pirsgirêkeke me yî mezin jî ew e ku em xwe dikin weke mêran û hewl 
didin ji xwe re rê vekin.  

 Mêr gava karekî dikin, gava karekî didomînin bi milyaran pere zirar dikin. Ji nû ve 
karekî dikin û ev nabe xem. Lê jinek 1000 tl jî zirar bike, ev tişteke pirr mezin e. 

 Me heya îro bo 300-400 jinan kursên pîşeyî vekirin. Gava makîneyeke jinekê 
hebe, dikanek venake. Li mala xwe rûdine û karê dirûtinê dike. Kirê heye, bac 
heye hwd. Gava li mal be di heman demê de karê malê jî dike, xwarin çêdike.  Bi vî 
awayî jin dixwaze li mal be û hewl nade derkeve derve.  

 Saziyên sivîl ên jinan li seranserî Tirkiyeyê li ser perwerdeyê an jî li ser berên 
mehelî xebatan dikin. Tişta ku heya niha ji van hemû xebatan xuya kir ew e ku ev 
xebat domdar nîn in. Bi rastî jî tiştekî gelekî kêm dikeve deste jinan. Em nikarin 
jinan ji wan karan wêdetir bibin, problemeke wiha heye.  

 Tirkiye ji aliyê polîtîkayên gelemperiyê ve li ser muteşebîsiyê gelek nîqaşan dike. 
Bo vê plansazî tên amadekirin, destekên gelek baş tên dayîn. Li KOSGEB û saziyên 
weke wê bo jinên muteşebîs fon hene. Derbarê vê de xebat tên meşandin û li her 
derê jî îlleh kotaya jinan tê diyarkirin. Muhtemelen piştî vê jî dê ev mesele 
berdewam be. Lê jin têra xwe nagihin van. Jin nikarin têra xwe sûdê jê wergirin.  

 Divê meriv him xwe bigihîne zanyariyê, him jî pere. Pere tena serê xwe têr nake, 
divê zanyarî jî hebe. 

  6-7 sal in ez endam im li Odeya Bazirganiyê ya Mêrdînê. Lê ez baş nizanim bê ka 
meriv çawa xwe digihîne mekanîzmayên biryardanê, meriv ê çi bike, ê çawa 
hilbijêre. Serokek û lijneyeke rêvebiriyê heye. Lê jê û pê de nizanim. Divê em vana 
zanibin. Li Odeya Bazirganiyê ya Mêrdînê 250 endamên jin hene. Tevde hejmara 
endaman jî derdora 2000î ye. Baş e, ev 250 endamên jin aktaktif? Na, nîn in. 
Piraniya van endaman di esasê xwe de mêr in; bi xêra alîkariyên bo jinan, teşvîqên 
KOSGEBê dêyên xwe, jinên xwe, qîzên xwe bi kar anîne û li ser navên wan kargeh 
vekirine. 

 Ha li siyasete, ha di qada aboriyê de, ha li saziyên sivîl hevgirtina jinan gelek kêm 
e. Jin jî dixwaze xurt be û mêran xurt dibîne û li cem mêran disekine. 

 Gava jin tên cem hev, di warê aborî de bêhtir berên mehelî û avakirina 
kooperatîfan tê axavtin. Li roava kooperatîfên pêşketîtir hene. Lê bêhtir bi 
destekan gihan vir. Bi rastî li vê herêmê em lawaztir in û di demeke kurt de ev 
çêdibin. Ji ber wê berdewamiya van kêmtir e.   

 Divê jin ne tenê li ser destkariyê hewl bidin. Teqez divê jin berê xwe bidin qadên 
cudatir. Ji hêla din ve, mêr dixwazin ku jin di warê aboriyê de tenê destkariyê 
bikin û li kooperatîfan bimînin. Çimkî qada mezin a esas jixwe di destê mêran de 
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ye. Ev handîkapeke cidî ye. Divê jin di warê bazarkirinê de û yên dîtir de bibin 
xwedî zanînê.  

 Pêdiviya jinan him bi sermayeyê, him bi desteka teknîk, him jî bi zanyariyê heye. 
 
 
Çavdêrî: 
 Eleqeya saziyên sivîl ên jinan bo civînê zêde bû. Saziyên sivîl ên jinan bi giranî 

xebatên li ser perwerdeya pîşeyî û li ser karûbarên mal dimeşînin.  
 Li Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Mêrdînê, ji xeynî lijneya muteşebîsên jin bo 

jinan xebat nîn in. Li saziyên aborî û saziyên sivîl ên din jî heman rewş berçav e. 
 Jin di qada aborî de tenê karûbarên weke xwarinên malan, loqente û kûaforiyê 

dikin. 
 Saziyên sivîl ên jinan ji ber projeyên li bajêr hatî rêvebirin, derbarê xebatên 

projeyan de xwedî tecrube ne. Lê belê ev proje domdar nebûne. 
 Hilberandina kêm û avakirina kooperatîfan ji aliyê jinan ve gelek hat axavtin. Bo 

firotina beran, qala girîngiya avakirina kooperatîfan hat kirin. 
 Li gorî nêrîna jinan, dezavantajên wan ji jinên roavayê Tirkiyeyê bêhtir in. Tînin 

ziman ku bêhtir pediviyên wan bi zanyariyê û destekê heye. 
 Zanîna jinan derbarê qada aboriyê de gelekî kêm e. Tecrubeyên wan ên di warê 

kar de jî gelekî kêm in. Ji ber vê yekê hatiye raçavkirin ku tesîra rolên hevjînên 
wan di pêvajoya destpêkê de bêhtir e. 

 Saziyên sivîl ên jin li Mêrdînê xebatên xwe bi projeyan dimeşînin û nêrîneke 
girêdayî projeyan berçav e. 

 
2.2.Rapora Encamê ya Atolyeya Sêrtê 
Ev atolye, di 5ê Berfanbara 2018an de, li salona civînê ya Odeya Bazirganî û Sanayiyê 
ya Sêrtê hatiye lidarxistin. Ji sazî û dezgeyên cihê 41 kes beşdarî xebatên atolyeyê 
bûne. 

 
Pirsgirêk, tespît û pêşniyarên ku bi gotinên beşdaran derketine pêş: 
 Li Odeya Bazirganiyê ya Sêrtê 1311 endam qeydkirî ne. Ji van tenê %55 jê jin in û 

mixabin ev miqabilî kêmareke bi %4 e.    
 Em weke odeya bazirganiyê zanin ku nîvê civakê ji jinan tê pê. Bo ku jin bi 

awayeke herî zêde jii destekên muteşebisiyê sûdê wergirin, em gelekî girîngî bi 
perwerdeyên muteşebîsiyê didin. 



 
 

88 
 

 Li welatên ku keda jinan di aboriyê wan de nîn e, pêşketina aborî bi rêjeya %30 li 
paş maye. Bo pêşketineke domdar divê jin di hemû qadên jiyanê de çalak bin, di 
mekanîzmayên rayedariyê û biryardanê de cî bigirin û hejmara rêvebirên 
payebilind ên jin zêde bibin. 

 Her jin ekonomîst e. Her jin sêrbaz e. Ya rast em jin in ên ku jînê, nav malê û derî 
malê dizayn dikin. Lê mixabin ligel ku em bingeha aboriyê datînin, em li saziyên 
aboriyê û di dîzaynkirina polîtîkayên aboriyê de em nîn in.  

 Hin jin hene ku bi wesîleya vê civînê cara ewil hatine odeya bazirganiyê. Odeyên 
bazirganiyê ew cî ne ku polîtîkayên aboriyê diyar dikin.  

 Ligel ku nîvê civakê jin e û jin hilberînê dikin, di vî warî de xwedî gotin nîn in. 
 Gava em bala xwe didin ode û borseyên bazirganiyê yên li 81 bajaran, em dibînin 

kul i hin ode û borseyan jinek an du jin li meclîsan dixebitin. Sedema vê 
hewldanên bi salan ên rêxistinên jinan e û ev tê wê maneyê ku ev hewldan hêdî bi 
hêdî digihin armanca xwe.  

 Odeyên bazirganî û sanayiyê, saziyên aboriyê di warê îstîhdam û peydekirina 
hêzeke aborî de bo jinan saziyên sereke ne. Eger em bîr bi vê nebin em ê nikaribin 
polîtîka diyar bikin, heke em ciyê xwe negirin, qoltixên xwe qewîn nekin, temsîla 
xwe bi xwe nekin em ê ancax bibin parêzkarên van mafan.  

 Qada kar ne di destê me de ye. Desthilatî, hêz û pere jî ne di destê me de ye. 
Hejmara me gelek kêm e. 

 Min ta vî emrî gelek tişt dîtin, ez lig elek sektoran xebitîm. Lê ev tecrubeya ku 
salek e min li Odeya Bazirganiyê ya Sêrtê bi dest ve anî, min li tu derê bi dest 
nexist. Ez dibêm qey min hîn nû dest bi bazirganiyê kiriye. Ez tiştek nizanim, 
tiştên nû dibînim. Rêbazên nû dibînim. Gava karê xwe dikim ev hemû gelekî bi 
kêrî min tên. 

 Di civînên odeyên bazirganiyê de jin tên hayedarkirin bes beşdarî pêk nayê. 
 Ez pirr dixwazim ku kargeheke aîdî min hebe. Ez pirr dixwazim ku yek bi destê 

min bigire û min rake. Dikim nakim ez wê cesaretê di xwe de nabînim. Çend 
fikrên min hene bes dikim nakim cesaret nakim. 

 Ji vir 6 sal berê gava cara ewil min belgeya muteşebîsiyê stend, ji min re gotin ‘bo 
çi dixwazî’, min got ez ê li ser xwarinê bixebitim, hingê pirr ebes li min nêrîn. Gava 
min cihê kar vekir, min ji insanên me destek nedît. Tenê insanên xerîb hatin cihê 
karê min. 

 Min pêdivî bi 30.000 TL heye bo karê xwe vekim. Heke 30.000 TLyên min hebin 
ez ranabim ji KOSGEBê destek nastînim. Heke hûn ê destek bidin min gava min 
xwest dest pê bikim, divê hûn destek bidin min. Piştî ku min karê xwe vekir hûn 
fatoreyan bixwazin û bi wî awayî destek bidin min nabe û jixwe bi derengî pere 
didin meriv.  

 Li herêma me insan naxwazin biçin ji dewletê, ji gelemperiyê alîkariyê bixwazin. 
Em bo hevkariyê ne zelal in. Bo nimûne tiştekî ku em ê bi mekanîzmayên hêsan 
hîn bibin, mixabin em hîn nabin.  

 Nêzîkayiyeke me heye; heke fikrêke min hebe, heke bernameyek hebe divê bil ez 
bi rê ve biçe û bêyî zehmetî be. Yekser divê em dev ji vê nêzîkayiyê berdin. Dibe ku 
hewldana we îro jî bigihê encamekê yan salek an du salên dî jî.   
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 Ne hewce ye ku perê me hebe. Carna hûn karin bê pere jî dest pê bikin. Rêbazên 
stendina krediye hene. Tora veberdêran a pîşeyî heye. Fikrê kî baş be ew ê 
çavkaniyê yan veberhênanê bi dest bixe.  

 
Çavdêrî: 

 Jinan pirsgirêkên xwe yên finansal ên di prosesa destpêka karekî de anîn ziman; 
yek jê sazî destek nadin wan, ya din nezanîn.  

 Hat gotin ku KOSGEB piştî destpêka kar destek dide, jin di prosesa destpêkê de 
hewcedarî destekê ne û ji ber vê ew destek bikêr nayê. 

 Mêrên ku beşdarî civînê bûn, anîn ziman ku jin karinkarên kêm reqabet û yên 
bêhtir bi fikrên biwesf bikin, karin ji krediyan û torên veberhêneriyê yên pîşeyî 
sûdê wergirin. Lê hat dîtin ku jin ji qadên bi vî rengî gelekî dûr in. Ev qad jî ne li 
gorî pêdiviyên heyî yên jinan in û ji çalakvaniya wan î di warê aboriyê de dûr in.  

 Hat diyarkirin ku ode û saziyên aboriyê bo jinan perwerdeyên muteşebîsiyê û yên 
destekê li dar dixin lê ev têr nakin, xebat ji vê û wê de naçin. 

 Hat dîtin ku li Sêrtê di qada aboriyê de hevkarî û hevgirtina jinan qels e, jin ji vê 
qadê gelekî dûr in. 

 Jinan diyar kirin ku weke li bajarên din ên herêmê ew jî bi nirxên civakî(rolên 
civakî) re hevrû dibin.  

 Jinan bi taybetî diyar kirin ku bo vekirina karekî û hewldanên aborî pêdiviya wan 
bi destekê heye.  

 
2.3.Rapora Encamê ya Atolyeya Batmanê 
Ev atolye di 20ê Mijdara 2018an de, li salona civînê ya Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya 
Batmanê hat lidarxistin. Ji saziyên sivîl sivîl û saziyên cihê 35 kes beşdarî xebata 
atolyeyê bûn. 

 
Pirsgirêk, tespît û pêşniyarên ku bi gotinên beşdaran derketine pêş: 
 Ji xeynî qismeke jinên muteşebîs ên li Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Batmanê 

qeydkirî, piraniya jinan piştî ku sicîla hevjînên wan xera dibe şîrket vedikin û bi vî 
awayî weke jinên karsaz xuya dikin. Yanê hejmara muteşebîsên jin yên li odeyan, 
hejmara jinên muteşebîs ên çalak nîşan nade.  

 Ne sûcê jinan e ku jin di qada aboriyê de, di qada kar de cî nagirin. Beşdariya jinan 
di qadeke ku pê nizanin cesaret divê. 

 Polîtîkayên derbarê hemû qadên jînê de, bi pere tên diyarkirin. Di vî warî de, 
navendên bajarên me jî odeyên bazirganiyê, odeyên esnaf û zinetkaran, odeyên 
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pîşeyî û qadên sanayiyê ne. Sermiyana bajêr liv an deran tê birêvebirin. Hemû 
polîtîkayên bajêr jî liv an deran tên diyarkirin, hemû hêzên aborî jî ji van deran 
dertên. Me jinan van qadan vala hêşt, me ew ferq nekirin. Mêr timî memnûn bûn 
ku em ji van qadan dûr disekinin. Çimkî bi saya van qadan hêz û desthilatî tê 
sazkirin.  

 Divê jin bên odeyên bazirganî û sanayiyê û divê bo ku xizmet bide jinan 
mekanizma bên avakirin. 

 Gelek jin hene ku dixwazin karê xwe bikin. Pirsgirêka esas ew e ku jin nikarin xwe 
bigihînin deran û nikarin bigihên zanyariya ku hewcedarî pê dibînin. Sazî div î 
warî de têra xwe xizmet nadin. 

 Ez jineke pîşesaz im. Di wexta hilbijartinên odeyê de, ji xwestin ku ez li herêmên 
sanayiyê ji fîrmayan ray bixwazim û li gel wan hevdîtinan bikim. Ez nizanibûm ku 
ez ê çawa ray bixwazim. Mêr bi şev û rojan di xebatên hilbijartinê de rêbazên cuda 
bi kar tînin. Lîsteyên hilbijartinan bi hevdîtinên şevan tên diyarkirin û mêr gelek 
zû dest bi amadekariyan dikin.  

 Pêşxistina derfetên îstîhdamê bo jinan, roja îroyîn li hemû welatan pirsgirêkeke 
bingehîn e. 

 Bo vê projeyê weke şirîk odeyên bazirganî û sanayiyê hatin neqandin û b ovan 
civînan saziyên sivîl û yên din hatin dawetkirin. Jin div an qadan de û di 
hilbijartinên rêvebiriyan de bi astengiyên cidî re rû bir û dimînin. 

 Di destekên KOSGEBê de, bo jinan nêzîkayiya ciyawaziya pozîtîf tê birêvebirin. Li 
Batmanê di nava salekê de 70 jinan ji KOSGEBê destek stendin û dest bi karê xwe 
kirin. Em şertekî datînin pêşiya jinan da ku van karan bi awayeke aktif bi rê ve 
bibin. Yanê karin ji hevjînên xwe, ji birayên xwe destek bistînin lê divê ew bixwe li 
ser karê xwe bin. Bi vî awayî mimkûn e ku kar jî hîn bibin.  

 Li civaka me mêr serdest in. Weke herêm û welat ev rastiya me ye. Lê yê me jî divê 
em hinekî hewl bidin. Divê jin ji rola mexdûriyê xilas bibin. 

 Em weke Komeleya Muteşebîsên Jin a Batmanê ji 2008an vir ve bo jinan xebatan 
dikin. Em çiqas hewl bidin jî nikarin di hin tiştan biborin. Em perwerdeyên li ser 
muteşebîsiyê li dar dixin. Piranî pêdiviya jinan bi şêwirmendek heye. Rêberek, 
xaçerêyek dixwazin. Hin jinan karê xwe vekirin lê hinan jî paşê dev jê berdan, ji 
ber prosedurê karûbarên xwe negihandin serî.   

 Lijneya me ya muteşebîsên jin gava hat avakirin ya rast ji komek jinên bihewes û 
enerjîk pêk dihat û bi rastî jî me dixwest em tiştin bikin. Me çend ziyaretan kir û 
me xwe da nasîn. Lijneya me ji Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Batmanê budçe 
nastîne. Gelek pirsgirêkên me yên madî û manewî çêbûn di wexta xebatan de. Lê 
hin jinên di lijneyê de zewicîn, mal barkirin û ji ber wê hejmara me gelekî kêm bû. 

 Bi hewldana saziyên sivîl û yên din jin karin bên ciyekî. Bi rastî jî kedeke mezin 
didin. Lê çîrokên derbarê biserneketinê de bêhtir in. Sermeseleyê problema me ya 
herî girîng ew e ku jin karê xwe vedikin lê nikarin dewam bikin. Derbarê sektorê 
de zanîn kêm e, astengiyên prosesa kirariyan an jî yên firotinê hene. Li saziyan 
rastî pirgirêkan tên an jî nikarin têra xwe destek bistînin.   

 Saziyên jinan bi taybetî li ser hin sektoran dixebitin. Çimkî zanîna jinan derbarê 
qadên kar de kêm e. Bêhtir kuaforî, cil û berg, aşpêjî û hwd. tên tercîhkirin. Jin 
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dixwazin karekî ku girêdayî karûbarên wan ên malê be, bikin. Zêde nikarin 
bikevin qadeke din. Di qadên din jî çîrokên biserneketinê gelek zêde ne.  

 Gelek hewldanên cidî yên komeleyên jinan hene. Lê divê di polîtîkayên 
gelemperiyê de, di xebatên esasî yên saziyên weke odeyên bazirganiyê de cî bigirin 
da ku xebatên baştir û domdar bên meşandin.  

 Cî jî tuneye ku jin berên xwe bifiroşin. Jin perwerde dibînin, tiştin hildiberînin lê 
cî nîne ku wan beran bifiroşin. 

 Jinekê serî li komeleya me da û xwest ciyê şûştina erebeyan veke. Lê hinan bi 
zextên civakî jê re gotin ev ne karê jinan e, yê mêran e, li mala xwe rûne, ev kar 
hêz qewet divê. Jin piştî ku dest bi kar dikin mecbûr in him karê malê bikin, jim 
karê xwe bikin. Dikevin nava çerxeke wisa û mecbûr dimînin ku tê da bigerin. Piştî 
wextekê diqutifin û gava rolên navmalbatî dikevin dewrê jin diwestin û mecbûr 
dimînin ku ciyê karê xwe bigirin.  

 Li Batmanê nêzîkî 100 endezyarên avahiyê hene ku bêkar li mal in. Di qadên weke 
înşaatê de mêr zêde ne û gelekî zehmet e ku jin di wê qadê de kar bikin an 
kargehên xwe vekin. Yê min ez hatim wê radeyê ku kargeha xwe rawestînim. 

 Li Tirkiyeyê di nav jinên zanîngeh xwendî de rêjeya bêkariyê herî zêde ye. Yên din 
ji ber ku kar nakin ya rast kêm xuya dike. 

 Zayenda jinan li pêşiya karên wan xuya dike û ev ne tercîha jinan e. Îro welatiyek 
êvarê bi rehetî nikare li jinekê bigere û pirsa karekî bike. Evê weke astengiyek 
dibîne. Nikare bi rehetî ligel jinekê nîvrokî xwarin bixwe û li ser karekî xeber bide. 
Evê weke astengiyek dibîne. Ecêb e, bawerî ew e ku her çawa be mêr vî karî ji jinan 
çêtir dikin. Di sektora înşaatê de bêhtir mêr tên tercîhkirin.  

 Heke bi tesadufî teklîfek bo jinek bê kirin da ku di rêvebiriya odeyek de cî bigire 
hingê jin cî digirin. Lê divê ev jî weke fersend bê dîtin. 

 Ji xeynî sektora înşaatê, di qada xwarin, metal û hwd. de jî pêşdaraziyek heye 
derbarê xebata jinan de, derbarê xizmetên jinan de. Divê ciyawaziya zayendî 
biguhere. 

 
Çavdêrî:  
 Li Batmanê têkiliyên odeya bazirganî û sanayiyê li gel muteşebîsên jin gelekî qels 

in.  
 Li saziyên sivîl ên xizmet didin jinan, kursên perwerdeya pîşeyî 3u perwerdeyên 

muteşebîsiyê zêde bûne. 
 Li ser beşdariya jinan di warê karsaziyê de desteka ku timî tê bîra jinan, desteka 

muteşebîsiyê ya KOSGEBê ye.  
 Jinên ku destekên KOSGEBê stendine jî berê xwe dane karên têkelî rolên 

kevneşopiyê.  
 Bo jinên ku karên xwe saz kirine û yên perwerdeyên pîşeyî stendine nikarin berên 

xwe bifiroşin û nikarin domdar bin. 
• Jinên zanîngeh xwendî pirsgirêkên xwe yên derbarê îstîhdamê de tînin ziman û 

îfade dikin ku jin piştî perwerdeyê zehmetiyê dikşînin bo karekî bi dest bixin.  
• Li gorî temamê jinan destekên saziyên têra xwe nîn in.  
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• Astengiyên bingehîn ên li pêşiya jinan ev in; rolên zayendperest ên civakî, 
nezaniya jinan derbarê van qadan de û kêmasiya destekên bo jinan di van qadên 
nêrza de. 
 
 

 
2.4.Rapora Encamê ya Atolyeya Rihayê 
Ev atolye di 9ê Mijdara 2018an de, li salona civînê ya Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya 
Rihayê hatiye lidarxistin. Ji saziyên sivîl sivîl û saziyên cihê 33 kes beşdarî xebata 
atolyeyê bûn.  

 
Pirsgirêk, tespît û pêşniyarên ku bi gotinên beşdaran derketine pêş: 
 Bi ya min heke em dixwazin li Tirkiyeyê bi ser bikevin ç idi warê hilberandinê de, 

çi di warê firotinê de teqez divê destê jinan di nav wî karî de be. Ez her tiştî ji 
xanima xwe dipirsim. Rabûn û rûniştina xwe, rêveçûna xwe, nêrîna li dinyayê… 
Min ferq kir ku ez her tiştî ji wê dipirsim. Teqez divê jin di warê karsaziyê de, di 
qada aborî û siyasî de hebin. 

 Ev deh salên dawîn di temamê polîtîkayên gelemperiyê de bo zêdekirina îstîhdam 
û muteşebîsiya jinan bi rêya polîtîkayên civakî gelek çavkanî hatin dabînkirin, pê 
re jî bo guherîna van polîtîkayan teşwîq hene. Bo beşdariya jinan di îstîhdamê jî 
teşwîq hene, bo beşdariya jinan di jiyana civakî jî teşwîqên cidî hene. Hemû 
rêxistinên jinan gava serî lê bidin, projeyên wan ên li ser beşdariya di jiyana civakî 
û yên li ser wekheviya zayendiya civakî di asta polîtîkayên gelemperî û di asta 
dewletê de destekeke cidî dibînin. Lê ligel van hemû hewldanan em negihane 
armanca xwe. Hegemonyayeke cidî heye. Ev weke qadeke mêran tê dîtin û meriv 
bi rehetî nikare di vê bibore û tê de cî bigire.  

 Li odeyên bazirganî û sanayiyê polîtîkayên aboriyê tên diyarkirin, aboriyên şexsî jî 
xurt dibin. Kêmasiya me ew e ku em tê de cî nagirin. Bi vê ve girêdayî me timî di 
hemû xebatên xwe de jinan weke bingeh dît lê me vê qadê vala hêşt.   

 Lijneyên jinên muteşebîs veguherîn; kermesan li dar dixin, alîkariya zarokên xizan 
dikin, xwarin belav dikin. 

 Gava meriv pirsgirêkên jinan tenê bi jinan re xeber bide meriv nikare pêşde biçe. 
Teqez divê mêr jî div an nîqaşan de cî bigirin. Jinên ku dest bi kar dikin li gor berê 
bêhtir li der dibin, ji mecbûrî ji mala dûr dikevin. Ji ber ku wisa dibe mêr jî ser vê 
meseleyê bi awayeke sar nêzîk dibin.   
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 Jinên ku di qada bazirganiyê de xurt bin karin di jiyana sivîl de jî xurt bin. Ev ne 
tenê azadiya ekonomîk e, bi saya vê karî tiştin hilberînî. 

 Em qala lijneyeke li 81 bajaran rêxistî dikin, em qala Lijneya Muteşebîsên Jin ên 
Bajaran ên TOBBê dikin. Her çiqas bin av hebin jî, her çiqas usûl û easên xwe 
hebin jî ji ber ku budçeyeke wan î arizî nîne, nikarin li gora xwe tevbigerin qels 
man. 

 Ez carekê beşdarî civîneke lijneya muteşebîsên jin bibûm li Yekîtiya Ode û 
Borseyên Tirkiyeyê. Jin li ser guherandina usûl û esasên xebatê axivîn lê tiştê 
serok beg got ev bû; “hewl bidin li bajarên xwe bi rêvebiriyên xwe re bixebitin”. 
Tenê em bibêjin wa ye li wir serokek me ye, em qîmet didin jinan nabe, ev têr 
nake.   

 Di qeydên Midûriyeta Bajêr a Komeleyan de gelek komeleyên jinan hene ku hatine 
betalkirin. Sebebê betaliya van muhtemelen budçe, cî, bi dest neanîna projeyan e. 
Yanê bi ya min divê ew komeleyên betal demildest bên tesfiyekirin û çend 
komeleyên xurt an girêdayî federasyonekê bên avakirin û bo çêkirina projeyan bên 
cem hev. Divê êdî jin di qadê de xurt bibin, di qadê de derdora xwe xurt bikin. 
Belkî DOGÜNKAD di vê mijarê de pêşengiyê bike.  

 Em ji jinan re dibêjin bibin muteşebîs lê mixabin prosedureke wisa zêde heye ku 
çavê jinan ditirse. Axirê %90 heta %95 bê budçe ne mixabin. Jinên xwendewar, 
yan weke karmend yan jî weke tişteke din dixebitin. Lê ji ber ku asta xwendinê ya 
piraniya muteşebîsan kêm e cesaret û bixwebaweriya wan jî tuneye. Gava wisa be 
dibe çeqoberik. Belkî gelek serlêdan çêbûne. Lê em piştî wê dibînin ku rêjeya 
biserketinê gelek kêm e. Ya rast em di vî warî de destek nadin wan. 

 Jin bi destekan heya derekê diçin lê di asta sazûmanî de tiştek nabe. Li saziyan jî 
bi înîsiyatîfa şexsan e. Mesela gelek sazî dibêjin em filan destekê didin, filan 
projeyê bi rê ve dibin lê ka jinên li deverên biçûk çiqas hayedar in ji van an çiqas 
mimkûn e ku bigihên van destekan.    

 Riha bajarê çandiniyê ye. Weke gelek bajarên li Başûr Rojhilat. Jin karûbarên 
çandiniyê dikin. Dê berên xwe bifiroşin. Lê dewlet dibêje divê tu li Sîstema Qeydê 
ya Cotyaran(ÇKS) qeydkirî bî. Bo qeyda ÇKSyê tapû dixwaze. Gelo kîjan jin xwedî 
çi tapûyê ye.  

 Pirsgirêka herî mezin a jinan xizanî ye. Li taxên xwedî dezavantaj gelek karkerên 
demkî yên çandiniyê hene. Merên wan ya dixebitin ya naxebitin ya jî li karên ne 
domdar ên weke înşaatê dixebitin. Malbatên wan gelek qerebalix in. Li zeviyan 
dixebitin. Bi ya min em êdî nebêjin fabrîqe. Çimkî bi rastî jî jin nikarin biçin. Biçe 
jî nikare zarokên xwe li derekî bihêle. Li malê gelek kar li hêviya wê dimîne. Bi ya 
min em çandiniyê piçekî bi pêş bixin, bînin pêşiya wan. 

 Pêdiviya herî mezin a Rihayê avakirina navendeke İŞGEMê ye. Dibe ku odeya me 
ya bazirganî û sanayiyê karibe pêşengiyê bike. Jixwe di destpêkê de, di warê 
sermayeyê de pirsgirêkên muteşebîsek, nemaze muteşebîseke nû, muteşebîseke 
jin hene, di vê rewşê de kirêya ciyê karên wan bûye xewnereşka wan a herî mezin.  

 Li deverên biçûk gelek jinên me yên muteşebîs hene ku destkariya wan pêşketî ye, 
dahateke wan ji çandiniyê heye û karin vê bixin bazarê. Em karin vana di bin banê 
kooperatîfekê de bînin ba hev yan jî bi pêşengiya odeya bazirganiyê meriv kare di 
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warê bazarê de alîkariya wan bike. Heke na em nikarin ji wan jinan re bibêjin were 
berên xwe bifiroşe. Jixwe heke karibe vê bike dê hewcedariya wê bi me nemîne. 
Divê bo avakirina toreke bazarê ya berfireh em alîkariya wan bikin. 

 Kooperatîf pêşbîniya me bû. Ligel odeya bazirganî û sanayiyê hevdîtin pêk hatin. 
Jin newêrin bibin perçeyeke sazûmaniyê. Jin dixwazin hilberînê bikin. Lê ji 
berpirsiyariya sazûmaniyê jî ditirsin. Mesela ji ber bacê, ji ber pêdiviya sîstema 
mûhasebeyê, ji ber maliyetê jin xwe nadin ber vê yekê.   

 Em kooperatîfeke bi 8 salan in. Me qet ji derdora xwe ya mehelî destek nestend. 
Par Wezareta Bazirganî û Gumrikê em dawetî fûara danasînê kir. Me ji odeya 
bazirganiyê, ji şaredariyan, ji ajansan destek xwest lê me bi dest nexist. 

 Saziyên li bajarê me em dawet nakin bo çalakiyên xwe yên li vir, lê em dawet dikin 
bo Festîvala Giryazan a Tekirdağê.  

 Dema ku ÇATOM(Navendên Civakî yên Pirmebestî) hatin avakirin ez li dijî bûm. 
Çimkî gelek tişt hîn dikin lê li hewayê dimîne. Jinên ku berên xwe bifiroşin, wan bi 
pêş bixin, bibin xwedî ruheke muteşebîs nedima. 

 Meriv kare networkekê ava bike. Ev network agahiyan bide bê ka çend 
kooperatîf/komeleyên jinan hene, çi hildiberînin, çiqas hildiberînin û dê çawa 
karibin alîkariya hev bikin. 

 Em li gel Bizava Ked û Îstîhdama Jinan(KEİG) dixebitin. Şaredariya Konakê min 
nas dike lê ya Rihayê nas nake. Li Rihayê jin gelek li paş dimînin. 

 Xwediyên fabrîqeyên dêwasa weke rol model tên markayên xwe didin nasîn, xwe 
didin nasîn û diçin. Em ê li herêmê xwe bi xwe bi pêş bixin, yanê em ê pişta hev 
bigirin.   

 Bo xurtbûna jinan divê em li ser du gavên din bifikirin. Yanê gava te sazûmaniyê 
pêk anî tu xurt î û tu yê bi ser bikevî. 

 
Çavdêrî: 
 Li Rihayê kooperatîfên jinan tecrubeyên xwe yên neyînî, pirsgirêkên xwe parve 

kirin. Nemaze diyar kirin ku ji bajarê xwe qet destek nedîtine, hevkariya wan ligel 
kooperatîfên roavayê Tirkiyeyê xurttir e, saziyên roava jî bêhtir ewan dinasin.   

 Diyar kirin ku saziyên mehelî timî dibêjin em destek didin jinan lê di rastiyê de ti 
destekê nadin, serlêdanên di vî warî de nehatine qebûlkirin. 

 Diyar kirin ku li Rihayê jin di sektora çandiniyê de dixebitin û xizan in, pêdiviya 
wan bi alîkariyê heye da ku karibin berên xwe bifiroşin.  

 Hat gotin ku jin ji prosedurên vekirina kar ditirsin, prosedureke zêde heye û 
agahiyên jinan derbarê vê de nîne.  

 Hat diyarkirin ku jinên xwendewar li kar digerin, jinên kêm xwende bêhtir bo 
vekirina kar serî li saziyan didin û ji ber wê li hin qadên kar hejmara wan zêde ye û 
hewcedariya wan bi destekê heye.  

 Hat gotin ku di bin banê saziyan de mekanîzmayên destekker bo jinan têra xwe 
nîn in. 

 Hat diyarkirin ku li Rihayê binyada civaka baviksalar zexmtir e li gor bajarên 
herêmê û ji loma jin gelek zehmetiyan dikişinin bo derkevin derve. 
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2.5.Rapora Encamê ya Atolyeya Şirnexê 
Ev atolye di 6ê Mijdara 2018an de, li salona civînê ya Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya 
Şirnexê hatiye lidarxistin. Ji saziyên sivîl sivîl û saziyên cihê 30 kes beşdarî xebata 
atolyeyê bûn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirsgirêk, tespît û pêşniyarên ku bi gotinên beşdaran derketine pêş: 
 Li herêmê di warê muteşebîsiya jinan de kêmasiyeke cidî heye, heke ev zêde bibe 

dê fêdeya wê bo gelek qadan hebe. Ji pêşketina malbatan ta bi perwerdeya 
zarokan… Di vê mijarê de, di serî de rêxistinên ku di qada aboriyê de dixebitin, pê 
re hemû derdor berpirsiyar in. 

 Heke em hêza xwe bikin yek em karin pirsgirêkan çareser bikin. Nemaze bo jinên 
ku li çolteran dijîn bibin xwedî kar divê bi perwerdeyên pîşeyî bên destekkirin. 

 Li Rojhilat û Başûr Rojhilat muteşebîsên jin gelek kêm in. Jin ji qada karsaziyê 
hatine dûrxistin. 

 Me weke Zanîngeha Şirnexê bo jinên muteşebîs hemû derfetan dabîn kir. Me 180 
kesan girt kar, ji van 120 kes jin in. Belkî jî ev li Tirkiyeyê rekorê. Vê jî bibêjim; 
dîsîplîna jinan bêhtir e, karê xwe baştir dikin. 

 Diyarbekir, Hekarî, Şirnex qet ferq nake, em civakeke wisa ne ku mal û milk nadin 
jinan. Ji ber wê hiqûqa mîrasê girîng e. 

 Di serî de astengiyên ji ber civaka baviksalar, pêre ciyawaziya zayendî, astengiyên 
aborî û civakî dertên pêşiya jinan. 

 Li gorî rapora nakokiyên zayendiya civakî ya dinyayê di nav 144 welatan de em di 
rêza 130. de ne. Ji loma li ser meseleya cîgirtina di civakê de mixabin em bi qasî 
civakên Rojhilata Navîn li paş in.   

 Ji jinan bêhtir divê mêr di mijara zayendiya civakî de bên bîrewerkirin. 
 Ji beşdariya jinan di kar, mijara domdariyê muhîmtir e. 
 Gava ez bi awayeke gerdûnî li mijara jinan dinêrim, bi ya min ziman an jî kodên 

ku biz iman hatine afirandin gelekî muhîm in. Çimkî yek ji wan qadên ku meriv 
herî zêde ciyawaziyê hîs dike ev e.  
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 Qaşo ji bo mezinkirina jinan peyva bayan(ev peyva bi tirkî ji aliyê zayendiya civakî 
ve bipirsgirêk e)7 tê bikaranîn. Ev jî dibe sedem ku rolên zayendiya civakî ji nû ve 
bên afirandin. Hingê maneya tiştê hûn dikin namîne. 

 Gelek jin hene ku dixwazin bibin karsaz. Lê ji ber ku ji aliyê fînansê ve pirsgirêkên 
wan hene nikarin zêde çalak bibin. Kursên muteşebîsiyê hene. Piştî van kursan 
dibêjin ewilî hûn ê kargehên xwe vekin, em ê piştî wê pere bidin we. Jin bertek 
nîşan didin, dibêjin pereyên min hebûna min ê bixwe cî vekira, min ê serî li we 
neda. Ji ber pirsgirêkên madî em jinan pirr çalak nabînin.   

 Jin ji aliye aborî ve gelek qels in. Weke esnaf û zinetkaran li Şirnexê 600-700 
qeydên me hene. Ji van 30-35 jê jin in. Ev jî bi awayeke çalak naşixulin. Ew 
kargeh bi awayekî yên hevjînên wan in lê li ser navên wan hatine vekirin. Jin dîsa 
ji mal dernakevin. Ewilî divê em li ser vê nîqaşê bikin.  

 Ya muhîm guherîna ferasetê ye. Muhîm ew e ku ji jinan bêhtir feraseta mêran 
veguhere. Em jinan bihêz dikin, diçin mal lê mêr eynî mêr, feraset eynî feraset. 
Vêca pevçûn dest pê dikin. Gelek tiştên ku jin bi zor û zehmetiyê bi dest dixin, ji 
neçarî, bêyî xwestina xwe, weke fedakariyê dide hinekan.  

 Li Şirnexê erdhejeke bêdeng çêbû. %65ê Şirnexê bi erdê re dûz bû. Em 8 meh ji 
malên xwe, ji karên xwe, ji mektebên xwe bûn. Herî zêde cimeta me ya karsaz û 
esnafan zehmetiya vê kêşan. Ji ber pirsgirêkan devê defterên xwe yên deyn girtin. 
Derfetên krediya 30-40 salan winda kirin. Diyaloga wan û bankayan têk çû. Ev ne 
mijara civînê ye lê bi ya min feydeya parkirinê heye bê ka me çi dît. 

 Niha gelek kes ji herêmê koçî Adana, Mersin û Antalyayê dikin. Xwişkên me diçin 
li wir, di serayan de dixebitin. Insanên herêma me dil nake li vir bixebite lê gava 
diçe dereke din dişixulin. 

 Li gor civaka me jin nikarin, jin qels in, jin nazik in. Divê em vê nêrînê 
biguherînin.  

 Li qadê, nemaze li qada aboriyê em têra xwe xuya nakin. Em di mekanîzmayên 
biryardanê de cî nagirin. Ji loma mêr bo me biryaran didin. Em bi têra xwe 
nikarin bibin rêvebir. Helbet newekheviya zayendiya civakî jî herî zêde di qada 
karsaziyê de xuya dike. Xwedî kar ewilî mêran tercîh dikin.  Mixabin jin di rêza 
duyem de ne. 

 Divê jin ewilî di nav malê de xwedî gotinê be. Berî desteka aborî divê her kes fêr 
bibe ku jin di civakê de ferd in, li mal li ser zarokan heqên wan hene. Divê li ser vê 
perwerde bên lidarxistin. Divê em bi wan bidin fêrkirin ku gava tiştek nexwazin 
karin red bikin.  

 
Çavdêrî: 
 Li Şirnexê, tesîra bûyerên ku demek berî civînê qewimîn, bi awayeke zêde hate 

dîtin. 
 Piraniya saziyên sivîl ên bajêr belav bibûn, saziyên gelemperiyê û yên din li gorî 

şert û mercên nû xwe ji nû ve bi rêk û pêk dikirin. 

                                                             
7Nîşeya wergêr 
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 Li ser rolên civakî yên jinan û beşdariya wan a di aboriyê nirxandinên cuda hatin 
kirin. Rolên navmalî yên jinan hatin gotin û hat îfadekirin ku jin ji berk u nagihin 
sermayeyê nikarin karekî saz bikin. 

 Hat diyarkirin ku li bajêr mêr jî nikarin kar bibînin, karekî saz bikin, pirsgirêkên 
giştî yên civakî xwedî tesîrên neyînî ye û nahêle jin beşdarî jîna aborî bibin.   

 Hat diyarkirin ku darazên nirxî yên civakî û berpirsiyariyên malbatî ji bo 
beşdariya jîna civakî li pêşiya jinan astengiyên girîng in. 

 Hat gotin ku li Şirnexê jin bo debara xwe bikin koçî herêmên roava dikin û li wir 
hewld didin ku beşdarî di aboriyê bikin. 

 Hat diyarkirin ku kargehên li ser navê jinan li saziyên aborî qeydkirî ne jî ji aliye 
mêran ve tên birêvebirin. 

 Hat dîtin ku li Şirnexê bi awayeke zêde bûyerên ku li herêmê qewimîbûn û 
astengiyên civakî yên li pêşiya jinan bûn rojev. 

 
 

2..6.Rapora Encamê ya Atolyeya Mûşê 
Ev atolye di 20ê Cotmeha 2018an de li salona civînê ya Odeya Bazirganî û Sanayiyê 
ya Mûşê hatiye lidarxistin. Ji saziyên sivîl sivîl û saziyên cihê 34 kes beşdarî xebata 
atolyeyê bûn. 

 
Pirsgirêk, tespît û pêşniyarên ku bi gotinên beşdaran derketine pêş: 
 Li gorî lêkolîneke Neteweyên Yekbûyî, %66 karên dinyayê jin dikin. Lê ligel vê jin 

%10ê dahata temamî ya dinyayê distînin. Li seranserê dinyayê jin xwediyên %1 
malên dinyayê ne.  

 Piyaseyên kar ên dinyayê bi tesîra pêşketina amraz û modelên hilberînê yên cuda, 
bi tesîra şert û mercên civakî û siyasî yên guherbar timî di nav prosesa 
xwenûkirinê de bûye. Yek ji van ên herî muhîm jî guherîna ciyê jinan di îstîhdamê 
de ye. Girîngiya jinan di warê karsaziyê de zêde bûye, cî û karên wan guherîne. Ji 
ber vê aborîzan qala girîngiya îstîhdama jinan bo aboriya welat dikin û karûbarên 
di vî warî de jî leztir bûne. 

 Em weke herêm, di warê îstîhdama jinan û beşdariya wan a di aboriyê em gelekî li 
paş in. Gava em weke herêm li îstîhdama jinan mêze dikin, em dibînin ku nêrîna 
kevneşop a li ser rolên civakî yên jinan, yanê rola jina malan li pêşiya îstîhdama 
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jinan astengiya herî mezin e. Ji ber ku jin di warê perwerde û pîşeyî de têra xwe 
pêşketî nîn in, ev di hin karan de dibe asteng li pêşiya îstîhdama jinan.  

 Boyî ku ji xeynî îstîhdamê jin weke muteşebîs jî di qada aboriyê de cî bigirin 
Yekîtiya Ode û Borseyên Tirkiyeyê lijneyên muteşebîsên jinan ava kiriye. Ji ber ku 
li Mûşê hejmara muteşebîsên jin kêm e, ev bo me dibe sedema rewşeke bi 
dezavantaj. 

 Jin di prosesa destpêkê de ku dixwazin di qada aboriyê de cî bigirin nikarin 
bigihên çavkaniyên xwe. Ji aliyê din ve mal û milk li ser navên mêran in. Ev herdu 
pirsgirêkên girîng in. Ji ber ku di van qadan de temsîliyeta jinan nîne, ev dibe 
astengiyeke gelek cidî li pêşiya berdewamiyê.  

 Ji ber ku polîtîka bêyî me tên amadekirin, di prosesa pratîkkirina van polîtîkayan 
de pirsgirêk derdikevin. Yanê him beşdariya di aboriyê mecbûrî û elzem e, him jî 
cîgirtina di mekanîzmayên gotin-raye-biryaran de. Bo ku em stratejiyeke rast 
deynin û bi cî bînin. Tenê beşdariya di aboriyê têr nake. Yanê heke hûn li odeyên 
bazirganiyê ne rayedar bin, li van ciyên ku polîtîkayên aboriyê lê tên afirandin hûn 
tunebin, gava polîtîkayên îstîhdamê hatin diyarkirin hûn nikaribin gotina xwe 
bibêjin ne mimkûn e ku ev polîtîka bên meşandin jî. 

 Jin ji platformê têkildarî xwe timî dûr disekinin. Bi salan e em dixwazin div ê 
biborin. 

 Ta niha di warê muteşebîsiyê de 500 teşebusên me çêbûne. Kêm zêde %10 ji me 
jin in. Bêhtirî vê dixwazin em. Lê di meseleya sermayeyê de dixitimin. Tişteke wisa 
heye, her kes ji dewletê destek hêvî dike. Lê heke sermayeya meriv bixwe, 
sermayeya kargehê tunebe meriv nikare bikeve bazirganiyê. Ev pirsgirêka jinan e 
jî. Ya muhîm ew e ku sermayeya we jî hebe. 

 Min di sala 2000î de ciyê kar vekir. Wê hingê salekê min digot bigirim yan na. Lê 
min di ber xwe da. Min desteka xwe ya ewil ji saziya alîkariya civakî stend. Gava 
min kargeha xwe vekir min bi desteka wan atolyeya xwe ava kir. Niha haya me ji ti 
destekê çênabe. Em serî lê bidin jî bêencam e. 19 sal in kargeha min heye. Çend sal 
berê kar baştir bû. Ez li ser mefrûşatê, li ser tekstîla alavên malê kar dikim. 

 Gava meriv biryara karê xwe nede û serî li KOSGEBê bide meriv bi ser nakeve. 
Tişteke din jî; tiştekî meriv tunebe û pişta xwe bi desteka KOSGEBê gire bide bo 
vekirina kargehekê meriv bi ser nakeve. Divê sermayeyeke te hebe ku gava rîskek 
çêbû tu karibî wê fînansê bikî. 

 Heke em di merciyên gotin û biryardanê de cî negirin wê hingê dê biryarên 
derbarê me de timî kêm bin. 

 Ez ji sala 97an vir ve bazirganiyê dikim. Servîsa rayedar a Arçelîk û Bekoyê me. Ji 
ber ku weke karê mêran tê dîtin em zehmetiyan dikêşin. Wexta me nû vekir nêrî 
cuda bû, îro gelek cuda ye. Gava me nû vekir civakê digot “ma hûn ê çawa karekî 
wisa bikin, hûn ê çawa bi insanan re bikevin diyalogê”. Karê me jixwe %100 
diyaloga bi insanan re ye. Ji ber vê me gelek zehmetiyên wê kişand. Digotin tu jin 
î, tu nikarî vî karî bikî. Axirê insanan neçar qebûl kirin. 

 Dewlet destek bide we jî heke programeke we, stratejiyeke we yî domdar, xaçerêya 
we, ruheke we yî xurt ê muteşebîs tunebe ne pêkan e ku ev berdewam be. 
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 Ji ber ku jin di qonaxên biryardanê de evqas kêm in, biryar jî li dijî jinan 
derdikevin. Bo ku em vê rewşê biguherînin divê em jin li hemû sazî û dezgeyan 
nemaze hewl bidin k udi qonaxên biryardanê de cî bigirin. Divê kiryara me ya ewil 
ev be. Ya duduyan helbet weke bajarê me li temamê welat pirgirêkeke ferasetê 
heye.    

 
Çavdêrî: 
 Di civîna Mûşê de pirsgirêka cîgirtina jinan di mekanîzmayên biryardanê de û 

pirsgirêkên pirsgirêkên herêmî yên xweserî xwe bi awayeke zêde hatin vegotin. 
 Hat diyarkirin ku gava jin bixwaze karekî ji derveyî rolên kevneşop veke bi 

pêşdaraziyên civakî re rû bir û dimînin.  
 Hat gotin ku gava jin di qonaxên biryardanê de tunebin pratîkkirina wan biryaran, 

tesîr û encamên wan biryaran têrî jinan nake. 
 Hat îfadekirin ku destekên dewletê bo îstîhdam û muteşebîsiya jinan hene lê ev 

destek ji aliye mêran ve tên diyarkirin û mêr van destekan bi kar tînin. Hat gotin 
ku bo jinan zehmet e xwe bigihînin van destekan.  

 Gelek caran hat gotin ku bo sazkirina karekî sermaye pirsgirêkeke girîng e. Hat 
diyarkirin ku bo sûdewergirtina ji destekên muteşebîsiyê jî divê sermaye hebe. 
Dîsa hat gotin ku lê sermayeya jinan tuneye, ji loma dixwazin tenê bi wê destekê 
kar saz bikin û axirê bi ser nakevin.  

 Hat diyarkirin ku gelek endamên jin ên Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Mûşê û ên 
Yekîtiya Esnaf û Zinetkaran di esasên xwe de xwediyên kargehan nîn in, ya rast 
xwediyên van kargehan mêr in.  

 Di civînê de bi piranî pirsgirêkên îstîhdamê, yên derbarê xwe gihandina destekan 
de û şert û mercên xweserî bajêr hatin axavtin. Saziyan jî destek û projeyên xwe 
ragihandin. Lê hat dîtin ku derbarê tesîra encamên van proje û xebatan de tu 
xebat nehatine kirin.    

  
  

2.7.Rapora Encamê ya Atolyeya Hekariyê 
Ev atolye di 21ê Îlona 2018an de li salona civînê ya Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya 
Hekariyê hatiye lidarxistin. Ji saziyên sivîl sivîl û saziyên cihê 32 kes beşdarî xebata 
atolyeyê bûn. 
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Pirsgirêk, tespît û pêşniyarên ku bi gotinên beşdaran derketine pêş: 
 Li Tirkiyeyê nêrîn ew e ku çivîka mê hêlînê çêdike. Mîsyona jinan paqijiya malê, 

zarok, malbat û jinîtî ye. Ji ber van zext û tepeseriyan jin nikarin ji mal derkevin. 
Piranî jî di qada aboriyê de rastî sînoran tên.  

 Li Hekariyê jin ji destekên muteşebîsiyê yên KOSGEBê sûdê werdigirin û karên 
xwe saz dikin. Karên sereke yên ku saz dikin loqenteyên bi xwarinên mehelî û 
atolyeyên bo cil û bergên herêmî ne.  

 Heya ku di mekanîzmayên gotin-raye-biryardanê de dengê jinan tunebe û jin 
nikaribin serboriyên xwe vebêjin zehmet e ku sazî û dezgehên gelemperiyê li ser vê 
mijarê polîtîka biafirînin.  

 Gava di sala 2007an de cara ewil bo lijneya muteşebîsên jin gav hatin avêtin hêvî û 
bendewariyên me jê gelekî bûn. Lê rayeya wan nîne, budçeyan wan nîne û nikarin 
di organên dî yên odeyan de cî bigirin. Tenê weke lijne hene. Gava hewce kir dê 
bang li bê kirin. Bi awayeke sembolîk dê li ser dikê mafê axavtinê bidin wan. 
Odeyeke aîdî wan û temsîliyeta wan nîne.  

 Di Plansaziya Pêşketinê ya 11. de jin tenê di bin serenavên talî de cî digirin.  
 Di qada sanayiyê de %99ê xebatkaran mêr in. Em dixwazin jinan bigirin lê 

binyadeke li dijî jinan heye, wan red dike. Desthilatdariya mêran li fabrîqeyên ku 
xwediyên wan jin in, yan jin lê dixebitin jî serdest e. 

 Bo ku di qada aboriyê de jin hebin divê polîtîkayên taybet hebin. Ev ji bo 
polîtîkayên gelemperî yên mehelî jî wiha ye.  

 Tu nan bibî mal, qezenca xwe bibî mal nayê wê maneyê ku tu par dikî. Gava ew 
nan bi hev re bê qezenckirin dê tundî jî kêm bibe. Dê rêbazek pêşkêşî me bike ku 
bersiva gelek pirsan bide. 

 Ez li ser navê Komeleya Çareseriyên Nû Mafên Mirovî yên Jinan li vir im. Em li sê 
qadên bingehîn dixebitin. Ya yekem programa perwerdeyê ya mafên mirovî yên 
jinan ku em bi kurtasî jê re dibêjin KİHEP. Ev program li ser mafên zagonî û li ser 
xurtkirina şexsî ye. Ya duyem xebatên me yên parêzkariyê hene da ku em karibin 
ligel rêxistinên jinan hin xebatên hevpar bikin. Weke avakirina torekê. Ya sêyem jî 
em weşan û makale diafirînin. Bo xebatên me yên perwerdeyê ûyên parêzkariyê. 

 Li vê herêmê li ser xurtbûna jinan di warê aborî de û li ser pêşketina îstîhdama 
jinan weke Komeleya Çareseriyên Nû Mafên Mirovî yên Jinan tecrubeyeke me 
çêbû. Heta ku berpirsiyariya xwedîkirina zarokan, extiyaran û nexweşan di stuyê 
jinan de be jin hindik beşdarî îstîhdamê dibin. Zehmet e ku îstîhdamê bidomînin 
jî. Ji aliyê din ve gava derbarê mafên xwe yên zagonî de nezan bin jin nikarin 
mafên xwe biparêzin û nikarin li ser karê xwe bimînin, terfi bibin, kariyera xwe bi 
pêş bixin. Weke mînak gava bi mêran re eynî karî bikin nizanin eynî pereyî 
bixwazin, me bi lêkolînan û bi hevdîtinên ligel akademîsyenan ev dît û nemaze 
piştî 2010an me biryar da ku em bi İŞKURê û bi Rêxistina Xebatê ya Navneteweyî 
re bixebitin. Yanê gava jin mafên xwe yên qanûnî nizanibin beşdariya wan di 
îstîhdamê û mayîna wan di îstîhdamê gelekî zehmet dibe. 

 Jin çiqas tecrubeyên xwe bi hev re par bikin hevqas xurt dibin. 
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 Problema herî mezin a Hekariyê bo firotanê bazarek e. Jin hene ji KOSGEBê 
desteka muteşebîsiyê distînin an mikro kredî dikşînin. Kargehên xwe vekirin lê 
paşê nehatin destekkirin. Tenê man. Kargehên ku vekirin domdar nebûn. 

 Ewila ewil jin têra xwe bi xwe ne bawer in. Em çawa hîn dibin bê ka em jin in an 
mêr. Ya rast em çawa tên dinyayê rolên me hatine amadekirin û ji ber vê yekê em 
jin bi dil û can dixwazin hebûna xwe nîşan bidin. Ya rast ev heqê me ye, diviya me 
qet behsa vê nekira. Lê em hewl didin hebûna xwe nîşan bidin. 

 Di meseleya îstîhdamê de em li Hekariyê têrî jinan nakin. Jin hene mexdûrên 
tundiyê ne, gelek pirsgirêkên wan hene, neçar dimîne ku tevî zarokên xwe were. 
Bo dev ji hevjînê xwe berde dewa vekiriye. Em desteka derûnî didinê lê bo ku ew 
jin dîsa li ciyê wê tundiyê venegere pêdiviya wê bi kar heye. Pêdiviya wê heye ku 
bibe ferdek. Yeka xwende be jî xwe kêm dibîne. Mixabin em derekê nabînin ku wê 
îstîhdam bikin. 

 Jin kargeh vedikin lê derbarê perwerdeyê de pirsgirêkên wan hene. Naxwazin 
biçin saziyeke ferm î, naxwazin ewraqeke fermî bistînin. Piraniya wan wiha ye. 
Têra xwe bi xwe ne bawer in mixabin. Ligel perwerdeyên muteşebîsiyê divê 
derbarê serlêdanên saziyên fermî de alîkariya jinan bê kirin.  

 Bav û kalên me karûbarên sanayiyê nedikirin. Em bazirganiyê nizanibûn. Ji ber ku 
em nêzîkî sînor in me hewld daye ku em bi bazirganiya tiştên hûrik li ser piyan 
bimînin. Jiyaneke aborî ya domdar peyda nebûye ta niha. 

 Ez bi salan e ligel jinan xebatan dikim û ev meseleya ji xwe baweriyê gelek caran 
hatiye rojevê. Bi ya min ev rastiya meseleyê dinixumîne. Ji ber wê divê meriv bi 
awayeke baldar nêzîkî vê bibie. Bi ya min ev ji baweriyê bêhtir meseleya zayendiyê 
ye. Yanê ez vî navî lê dikim. 

 Ta niha 15 hezar jin beşdarî bernameya KİHEPê bûn. Di prosesa nirxandinê de 
derket holê ku encama herî bibandor ev bû; %94ê jinan diyar kirin ku ji berê 
zêdetir ji xwe bawer in. Yanê gava jin mafên xwe yên qanûnî zanibin xwe xurttir 
hîs dikin. Lê ya muhîm ew e ku vê agahiyê bê bikaranîn. 

 Heya jin li ser têkiliyên zayendî nikaribin biaxivin û fikrên xwe bi hev re par nekin 
dê nikaribin tê biborin û ji ber wê jî ji xwe bawer nîn in. Mafê zayînê, mafê 
xweîfadekirinê, mafê beşdariya di siyasete, mafê birêxistinbûnê û hwd. Di van 
waran de pirsgirêkên wan hene. 

 Li vê herêmê pirsgirêka perwerdeya bi zimanê zikmakî heye. Kurd, jinên kurd ji 
ber ku nikarin zimanê tirkî baş bi kar bînin, zazakî yan erebî jî wiha, ji xwe ne 
bawer in. Jin ango mêrên ku paşê bi tirkî fêr bûbin ango fêr nebûbin, insanên ku 
nikaribin li her derê bi zimanê xwe bipeyivin dê ji xwe ne bawer bin.  

 Bi ya me Lijneya Muteşebîsên Jin nebû çare. Yanê saziyên ku ne xwedî gotin bin, 
rayedar nebin û nikaribin biryarên xwe bidin ji aliye şekil ve hene û ev tê wê 
maneyê ku ji te re dibêjin “tu li wir raweste, gava hewce kir em ê bihêlin tu xeber 
bidî”.  

 Li Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Hekariyê 110 fîrma qeydkirî ne. Jinên ku karên 
xwe dikin ji 10î kêmtir in. Bêhtir mêr li ser navê jinên xwe şîrket vedikin û ew 
bixwe bi rê ve dibin.   
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 Em bo xebatekê çûn Yekîtiya Odeyên Esnaf û Zinetkaran. Me lîsteya endamên jin 
wergirt. 70 jin qeydirî ne. Lê gava me têlefon da mêran vekirin. Ji xeynî kûaforan. 
Me ti jineke çalak peyde nekir. 

 Heke rêvebirên mêr aliyê me nekin em ê gelek zehmetî bikêşin. Hêza jinan tenê 
carna têra hin tiştan nake. Divê em desteka mêran, desteka mêren dost bigirin. 
Yanê helbet bila budçeya taybet û meclîseke cuda ya jinan hebe. Lê heke mêr ne li 
gel me bin em marjînalîze dibin. 

 Meseleya wekheviyê ne tenê pirsgirêka jinan e. Em ciyawaziya pozîtîf dixwazin.  
 Jin dayik in, jin hevjîn in, jin hestiyar in, jin ji aliyê fizîkî ve bi qasî mêran xurt nîn 

in, jin nikarin bazirganiyê bikin. Jin timî mecbûr dimînin ku xwe îfade bikin, 
pirsgirêkên xwe vebêjin.  

 Meriv kare li vir meclîsek ava bike. Em daxwaza mekanekê dikin bo hevalên xwe 
yên jin da ku hevkariya ligel hemû saziyên sivîl bidomînin û xebatên hevpar 
bimeşînin. 

 Ez yekem esnafa jin im li Hekariyê. Di sala 2001ê de xebateke jinan çêbû. Me 
Komeleya Hevgirtina Jinên Malan ava kir û piştre em çûn walîtiyê. Me makîne û 
cî xwest. Walîtiyê destek da me. 15 heb makîne dan me û kirêya me ya 2 salan dan. 
Em ligel jinan demekê xebitîn. 

 Min loqenteyek vekir. Gava min vekir birayê min gelekî bertek nîşanî min da. 2 sal 
gava birayê min di ber deriyê min re derbas dibû berê xwe dizivirand. Min got qey 
min tiştekî gelek şaş kiriye. Niha xwedî ciyê kar im. Loqenteya min heye. 

 Em dibêjin weke dayik rolên me hene. Lawan jî em mezin dikin, zarokên qîz jî. Ya 
rast şaşiya me ya mezin jî li ser vê ye. Em li mal dest bi ciyawaziyê dikin. Jixwe 
hebûna jinan a civakî tê astengkirin ji aliyê mêran ve. Vêca em jî weke dayik di 
dema mezinkirina wan zarokan de ciyawaziya ewil li mal dikin. Em ciyawaziya 
cinsî li mal fêrî zarokên qîz û law dikin.    

 Tu dibêjî qey jin tim mecbûr e xwarinê çêke. Rola medyayê jî gelek mezin e di vî 
warî de. 

 Nemaze di mekanîzmayên rayeyê yan biryardanê de ango di diyarkirina siyaseta 
mehelî û ya giştî de em timî ji aliyê ferasetê ve rastî jinên weke mêran tên. Ew jin 
siyaseta mêran dikin.  

 Ez bixwe bi dehan sal in dixabitim lê piştî ku ez beşdarî Odeya Bazirganiyê ya 
Hekariyê bûm min got heywax me çi kiriye. Rêxistina jinan pirr girîng e. Lê em di 
wê meseleyê de fetisîn. Me dît bê ka mêr çi dikin, rêbazeke çawa dimeşînin, çawa 
bi pêş ve diçin, bazirganiyê çawa bi hev re par dikin, zanyariya xwe ya bazirganiyê 
çawa radigihînin hev, gava roja çekê hat çawa du reqîb pişta hev digirin, çawa pere 
didin hev. 

 Her deverên ku sermeye lê ye jiyana me diyar dike. Li ser wê sermayeyê ti 
gotineke me nîne. Rayeya me nîne. Biryara me nîne. Heta mêr polîtîkayên ku bo 
me hatine afirandin jî ji destê me distînin û bi kar tînin. 

 Em li Rojhilat Navîn dijîn. Deverke gelek krîtîk e. Tesîra wê li ser me bêhtir e. Çar 
aliyê me pergala baviksalariyê ye. Di vê meseleyê de li gorî Ewropayê, li gorî 
deverên dî em hûrik hûrik bi pêş ve diçin. Ji loma her xebata ku em dikin teqez 
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watedar e. Dibe ku em demildest nikaribin encameke spesîfîk bi dest bixin lê em ê 
bikin ku keseke din jî hayedar bibe.  

 Jin zehmetiyê dikêşin bo beşdarî qada gelemperiyê bibin, çimkî xwendin û 
nivîsandina wan nîne, ziman pirsgirêkek e. 

 Ez rojnameger im. Ez li vê herêmê xebitîm. Hûn jî zanin ku me gelek bûyerên 
nexweş dîtin, teqîn û filan bêvan. Min her cure teqînê, bûyerên civakî şopand. Lê 
gava min dest avêt makîneya fotokêşê û min da dû nûçeyan midûrê min jî karîbû 
bigota “tu makîne deyne, bila hevalekî me yî mêr here. Teqîn heye”. Helbet ev 
nedihat wê maneyê ku ez bêkêr bûm. Min got “Na, ez diçim”. Min gaz jî xwar, cop 
jî xwar, ez hatim tehndan, êrîşî min jî kirin. Yanê min li ser kar her cureyê qezayên 
kar dîtin. Lê min qet dev jê berneda.  Hûn bi têkoşîna xwe piştî wextekê dikevin 
pêşiya hevalên xwe yên mêr jî.    

 Ez endezyara înşaatê me. Li saziyeke fermî dixebitim. Ferqa mêr û jinan bawer im 
herî zêde di vê qadê de xuya dibe. Li herêma me di navbera mêr û jinan de di qada 
pîşeyî de ciyawazî heye. Heke jin bî divê li ber maseyê bixebitî. Heke jin bixebitin 
wê xwarin çekin, loqente vekin. Jin di warê muteşebîsiyê de li kêm qadan cî 
digirin. 

 Di perwerdeya mafên mirovî yên jinan de em çavnebarî û reqabeta nav jinan nîqaş 
dikin. Jin zarokan mezin dikin û ya rast ciyawaziyê jin dikin. Jinên xwedî feraseta 
mêran hene. Em van mijaran nîqaş dikin. Ev enerjiya me kêm dikin. Ev sîstemeke 
baviksalariyê ya bi hezaran salan e. Bi hemû saziyên xwe, bi hemû feraseta xwe, bi 
hemû bedena xwe çêbûye û têkoşîna li dijî vê gelek zor e. 

 
Çavdêrî: 
 Eleqeya jinan bo civînê zêde bû û jinan diyarkirin ku dixwazin bên ba hev, bi hev 

re tiştin bikin. 
 Hat raçavkirin ku li Hekariyê, tesîra binyada civakî û pirsgirêkên siyasî li ser jinan 

zêde ye.  
 Hat îfadekirin ku li gorî herêmên din jin ji ber perwerde, beşdariya jiyana civakî û 

bikaranîna zimanê zikmakî bêhtir li paş mane. 
 Hat diyarkirin ku jin li saziyên aborî qet nîn in, şîrketên ku jin tê de şirîk in yan jî 

yên ku li ser navên wan hatine vekirin jî ji aliyê mêran ve tên birêvebirin. 
 Jinan qala tecrubeyên xwe kirin ku çawa destekên muteşebîsiyê stendine û karên 

xwe saz kirine. Hat diyarkirin ku ev tecrube ne domdar in, pirsgirêka wan a 
firotinê heye û karên ku hatine sazkirin jî li gorî rolên kevneşopiyê ne.  

 Hat dîtin ku jin dixwazin bên ba hev, bi hev re tiştin bikin lê ji ber ku nizanin bê ka 
di kîjan qad de û bi çi awayî dê bên ba hev di warê zanyarî û rêbazan de alîkarî 
dixwazin. 

 Pirsgirêka bi xwe baweriyê û nezanî, rolên kevneşopiyê û berpirsiyariyên 
xwedîkirin û lênerînê gelekî hatin bilêvkirin. 
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2.8.Rapora Encamê ya Atolyeya Dêrsimê 
Ev atolye di 21ê Îlona 2018an de li salona civînê ya Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya 
Dêrsimê hatiye lidarxistin. Ji saziyên sivîl sivîl û saziyên cihê 32 kes beşdarî xebata 
atolyeyê bûn. 

 
 
Pirsgirêk, tespît û pêşniyarên ku bi gotinên beşdaran derketine pêş: 
 Li seranserê Tirkiyeyê di nav karsazan de rêjeya jinan %8 e. Beşdarî jinan di kar jî 

%20 e; di nav dîrektor, rêvebirên payebilind û muteşebîsan de rêjeya jinan %7, di 
nav pîşeyên serbest de rêjeya jinan %30, rêjeya beşdariya di kar a jinên zanîngeh 
xwendî %70 ye. Ev nîşan dide ku beşdariya jinan di aboriyê dibe ku bi xwendinê 
zêdetir bibe. Em dibînin ku jinên xwende karin bêhtir di mekanîzmayên 
biryardanê de cî bigirin. Jinên ne xwende mixabin bêhtir di îstîhdama bêqeyd de 
weke karker karin cî bigirin. Ev jî zêde aşkere nîne. 

 Ji ber ku li Tirkiyeyê bi nêrîna insanan çivîka mê malê datîne, di qada aboriyê de jî 
rewşeke newekhev derdikeve pêşberî me. Mîsyona jinan paqijiya malê, 
xwedîkirina extiyar, nexweş, zarokan û hevjînê xwe ye. Ji ber zext û ferzkirinên 
wiha jin nikarin ji mal derkevin. Gava derdikevin jî di qada aboriyê de bi hin 
astengiyan re rû bir û dimînin. 

 Li herêma me ji ber baweriya me girîngiya jinan zêde ye. Di warê xwendina 
zarokên qîzîn de û ser meseleya beşdariya jinan di kar de li welat bajarê me di rêza 
yekem de cî digire. 

 Gava jin di qada kar de bi awayeke çalak cî digire weke şexs nirxê xwe jî bilind 
dike û ev yek tesîr li malbatê û li jiyana civakî jî dike. Xebata jinan tê maneya 
malbateke bihêz, aboriyeke pêşketî û civakeke bihêz. 

 Li gorî Rêxistina Xebatê ya Navneteweyî, bo ku di warê xebata jinan de astengiyên 
li pêşiya wan bên rakirin, divê li ser îstîhdameke bikalîte, têkoşîna li dijî 
ciyawaziyê, wekheviya fersendê di perwerdeyê de, guncaniya kar û malbatê 
polîtîkayên baştir bên amadekirin.   

 Ez endameke Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Dêrsimê me û li vir ez tenê endama 
meclîsê me, weke perwerdekar li gel we me. Li bajarê me di warê muteşebîsiya 
jinan de potansiyeleke cidî heye. Lê lazim e ev potansiyel derkeve pêş, jin bên 
bizavdarkirin. 
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 Hukûmet hin tiştan weke teori tîne rojeve lê pratîkên wan pêk nayên, ji ber wê jî 
kêmasiyên me hene. Çimkî em zanin ku gava berpirsiyariya zarokan û karûbarên 
malê di stuyê jinan de be, kreşek tunebe ku jin zarokên bidinê hingê jin xwe di 
kêm qadan de nîşan didin. Ji bo em pêşî li vana bigirin me gelek hewl dabe jî 
mixabin di pratîkê de em nikarin ji van encam derînin.  

 Di qada karsaziyê de bi piranî mêr hene. Heya em jin hêza xwe nekin yek, em 
tecrubeyên xwe bi hev re par nekin em nikarin di mekanîzmayên biryardanê de cî 
bigirin. Gava em di mekanîzmayên biryardanê de cî negirin em nikarin li ser 
polîtîkayan xwedî gotinek bin.  

 Me di sala 2007an de komeleya muteşebîsên jin ava kir. Bi rastî jî gelek xebatan 
kir. Walîtî ne li cem we ye, odeya bazirganiyê destek nade we, esnaf nîn in. 
Şaredarî nîne li cem we û di hemû xebatan de hûn tena serê xwe dimînin. Û piştî 
wextekê ev we diwestîne. Ji ber ku hûn destek nabînin. Hemû bar li ser pişta we 
ye. Ji ber ku derdor nîn in ku hinek barê we hilgirin, hûn jî ji neçarî piştî wextekê 
dest jê dikişinin.  

 Ez hingivê herî baş ê Tirkiyeyê hilberînim. Îdîayeke min a wisa heye. Bi rastî jî 
hingiv hildiberînim. Lê heke em li ser destekên bo jinan xeber bidin, em tew ne 
xwedî destekeke wisa ne. 

 Li Meclîsa Gel a Mezin a Tirkiyeyê 596 parlementer hene, ji van 492 jê mêr û 104 
jê jin in. Li wezaretan jî, di sîstema nû ya hukûmetê de, ji 16 wezîran tenê du 
wezîrên me yî jin hene. Di siyasetê de jî, li bajêr jî û di bazirganiyê de jî yên herî 
zêde dixebitin jin in. Lê gava mesele tê ser peywirdarkirinê di rêza dawîn de jî jin 
hene. 

 Jin pirr şareza ne, fikrên wan ên pirr xweş hene, tenê bi xwe bawer nîn in. 
 Min ji biniya lîseya pîşeyî ya qîzan ve dikaneke nanê sêlê vekir. Hevjînê min 

malnişîn e, rewşa min a aborî ne baş e, ez aşkere dibêjim û ji ber vê jî serbilind im. 
Ez li ber destê xelkê gelekî xebitîm, paşê min got ka ji xwe re ciyekî biçûk vekim. 
Niha şaredarî dibêje rûhsatê bistîne. Midûriyeta Çandiniyê ya Bajêr dibêje qeyda 
vir çê bike. Yê min jî qeweta min tuneye. 

 Ez mêşvanekî di halê xwe de me. Min bi pirsgirêkan dest pê kir lê kêfeke mezin 
distînim jê. Ez hatim îxrackirin. Mamoste bûm. Piştî 17 salên mamostetiyê ez 
hatim avêtin. Niha li memleketê xwe mêşvaniyê dikim. 

 Gava jin di warê aborî de xurt bibin, ewilî li malê xurt dibin. Di her biryara nav 
malê de hêza jinan zêde dibe.  

 Jin gava dikeve qada gelemperiyê weke dayikeke netemam tê rexnekirin. Rolên 
me yên dayiktiyê, rolê me yê xwedîkirina extiyaran, rolê me yê paqijkirina malê… 
Ligel van hemû baran di heman demê de li qadên dî jî em dikevin pey hebûna 
xwe. Civak weke dayikeke netemam dinêre li jinên xebatkar ji ber ku rolên xwe bi 
cî nayne. Civakê jê re hin rol diyar kiriye û mecbûr e wan rolan bi cî bîne. 

 Di nav bajarên Rojhilat û Başûr Rojhilat de, bi ya min em cudatir û baştir in. Bi ya 
min li vî bajarî ciyawaziya jin û mêran pirr nîne, em rehet û azadtir dijîn. Em karin 
hevûdu baştir îfade bikin.   
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 3 jinên xizan ku sermayeya wan tuneye wê çawa bê li Dêrsimê karekî bi rê ve bibe. 
Ez weke fikreke pêşketî nabînim vê. Li ser a we me, divê jin xurt bibin. Heke 
sermayeya wê hebe, kargeheke wê ya baş hebe jinek kare bihêz bibe.  

 Divê jin karibin hêza xwe bikin yek. Bi ya min divê karibin pirsgirêkên xwe bînin 
rojevê, nîqaşa wan bikin û bo çareseriyê tevbigerin. Ya na ez nabêjim bila li 
Dêrsimê jin bên ba hev û şîrketek ava bikin. 

 Çima bo jinan kursên weke xwedîrina zarokan, extiyaran, nexweşan û ya xişran 
hene. Kursên weke mîmarî, dizayna parkan, operatoriya kepçeyan nîn in. 

 Em îstîdamê jî li gorî rolên jinan dihizirin. Ev êdî bûye fikrê me. Ji roja ku em 
hatine dinyayê û vir ve civakê, derdorê, mektebê, kargehê ji me re gotiye 
nasnameya te ev e, rolên te yên cinsî ev in. Ewil divê em mala xwe veguherînin. 
Divê em hin ji wan rolan bidin mêran. 
 

Çavdêrî: 
 Dêrsim, di nav bajarên Rojhilat û Başûr Rojhilat de, di warê perwerdeyê û 

cîgirtina di jiyana civakî de, bi daneyan ji bajarên din cudatir xuya dike. Jin 
dibêjin ku mafên wan û mêran wekhev in. Lê tê dîtin ku rolên civakî yên jinan 
neguherîne. Jinan diyar kirin ku gava rolên xwe yên civakî bi cî naynin weke 
‘dayikên netemam’ tên binavkirin. 

 Hat dîtin ku asta xwendinê, rewşa aborî û cîgirtina di jiyana civakî de her çawa be 
jî ha jinên xebatkar, ha yên li mal, ha yên muteşebîs rolên hemû jinan ên di 
malbatê neguherîne. Gava jin bixwazin di qadên cuda de cî bigirin û rolên dîtir 
hilgirin jî ancax piştî ku berpirsiyariya nav malbatê bi cî bînin karin vê pêk bînin. 

 Hat dîtin ku li Dêrsimê jin bi alîkariya şaredariyan karê çandiniyê dikin û berên 
xwe difiroşin. Lê hat îfadekirin ku di prosesa hilberîn û firotinê de weke li bajarên 
dî bi prosesên burokratîk re rû bi rû dimînin.  

 Bi taybetî hat gotin ku bo sazkirina karekî sermaye hewce ye. Nemaze hat 
îfadekirin ku zehmet e jin bê sermeye bên cem hev û karekî saz bikin. Hat gotin ku 
destekên heyî têr nakin. 

 Hat diyarkirin ku jin gava di qada aborî de cî bigirin karin nav malê jî veguherînin. 
Ji xeynî bilêvkirina rolên civakî û pirsgirêka dayiktiyê jinan gotin ku divê rolên 
nav malê di nav jin û mêran de bên parkirin û gava ev rol bên parkirin jin dê 
karibin rehettir di qada aborî de cî bigirin. 

 Hat dîtin ku li bajêr di warê birêxistinkirina jinan de berê hin pirsgirêk çêbûne û 
bo hevkarî û hevgirtineke nû daxwaza wan nîne. Civîn di vî warî de kêrhatî bû û bo 
vê kelecanekê li jinan peyda kir.  
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2.9.Rapora Encamê ya Atolyeya Wanê 
Ev atolye di 16ê Temmûza 2018an de li salona civînê ya Odeya Bazirganî û Sanayiyê 
ya Wanê hatiye lidarxistin. Ji saziyên sivîl sivîl û saziyên cihê 40 kes beşdarî xebata 
atolyeyê bûn. 

 
 
Pirsgirêk, tespît û pêşniyarên ku bi gotinên beşdaran derketine pêş: 
 Jin taca serê me ne. Jin dayik in, jin xwişk in, tişta ku destê jinan pê nebûbe xêr jê 

nayê. Belkî ji aliyê fizîkî ve qels bin lê dilpola ne. 
 Serdemek zehmet borî li herêmê. Vê serdemê herî zêde tesîrê li jinan kir. Jin him 

di saziyên aborî de nîn in, him jî gelekî bi tenê dimînin. Di heman deme de saziyên 
sivîl ên jinan jî têra xwe nikarin di mekanîzmayên biryardanê yên bajêr de cî 
bigirin. Em vê herî zêde di qada aborî de dibînin. 

 Li Tirkiyeyê li ser muteşebîsiya jinan gelek xebat tên kirin. Destek jî hene. 
Îstîhdama jinan timî rojev e. Lê ligel evqas destekan, evqas xebatan em di vî warî 
de nikarin bigihên encamekê. 

 Pirsgirêkên me û yên jinên li herêma Marmarayê yan jî yên jinên karsaz ên Egeyê 
weke hev nîn in. 

 Derbarê muteşebîsiya jinan de gelek destek hene. Em weke saziyên sivîl li cem hev 
in, gelek dînamîkên civakê, yên bajêr muteşebîsiya jinan gelek girîng dibîne. Lê 
encam gelekî xirab in. 

 Em bi jinan kargeh didin vekirin. Em dikin ku hîbe bigire. Destekan digire. Vêca 
dibe derd ku tiştên xwe bifiroşe. Em di vî warî de nikarin alîkariya endamên xwe 
bikin. Jin ji ber ku nikarin bifiroşin tiştên xwe kargeha xwe ya ku zor û 
zehmetiyan vekiriye, ji neçarî piştî salekê digirin. 

 Ji beşdariya jinan di qada aborî bêhtir divê domdarî hebe. Yekîtiya hêza jinan 
gelek muhîm e.  

 Em di nav pergaleke baviksalar de ne. Bi piranî di nav 100 merî de em 3 jin hene 
ango di nav 10 merî de em jinek an 2 jin hene. Mixabin di siyasetê de, di qada kar 
de, li odeyên bazirganiyê û filan de jî hejmara jinan gelek kêm e. 

 Yanê em weke mêrekî hema li gora dilê xwe nikarin derî vekin û derkevin herin. 
Em nikarin li gora dilê di her wextî de vegerin malê. Li derve her çawa dibe bila 
bibe em mecbûr in ku berpirsiyariyên xwe yên nav malê bi cî bînin.  
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 Jin li gorî mêran gelek kêm beşdarî qada aboriyê dibin. Heta ewqas kêm e ku ez 
dibêm qey weke %10 tê îfadekirin. Bi ser de jî em di karên bêsewf de yan jî di 
pozisyonên jêr de tên xebitandin. Mêr, jinan bo qedemeyên rêvebiriyê guncav 
nabînin. Lê jinên ku jiyanê îdare dikin çima nikaribin li saziyekê bibin karger. 

 Baweriya me bi me nîne, divê em vê çareser bikin. Bo vê jî divê jin xwedî cesaret 
bin û ji dêvla karên bêwesf karibin di pozîsyonên payebilind de bixebitin. Tekane 
rêya vê jî perwerde ye. 

 Li Odeya Esnaf û Zinetkaran a Wanê 749 endam qeydkirî ne. Di mijara endamên 
jin de ji Odeya Bazirganî û Sanayiyê çêtir e. 

 Li vê erdnîgariyê, di warê muteşebîsiyê de bi destxistina hin tiştan, xebat û têkoşîn 
gelekî zehmet e. Heke em hemû îro hatibin ba hev û em hewl didin tiştek bikin ev 
têkoşîneke mezin dihundirîne. 

 Me li navçeya Payîzavayê, li Kooperatîfa Jinan a Heyva Sor di gelek waran de 
hilberînê kir. Mixabin niha ne çalak e. 5 cure deterjanên ku bi esasên ekolojiye 
hatin hilberandin yek ji wan karan e û cara ewil li wir çêbû. Bo firotina beran me li 
gel hemû saziyên me hevdîtinan pêk anî. Me destekeke baş nedît li vir. Îro kîjan 
kooperatîf dibe bila bibe divê bo firotanê em alîkariya hev bikin.  

 Gava 14 sal berê min li zanîngehê dest bi semînerên zayendiya civakî kir, mêran 
digotin ma dîsa wekheviya jin û mêran û salonê terk dikirin. Îro êdî em karin bi 
xweşikayî xeber bidin û êdî li zanîngeha me dersa perwerdeya zayendiya civakî 
weke derseke mecbûrî xwedî statuyekê ye. 

 Bi qasî 20 salan min him li ser îstîhdama jinan, him jî li ser tundiya dijî jinan 
xebatan kir. Gava di sala 2012an de min lêkolînan dikir îstîhdama jinan li 
Tirkiyeyê bi qasî %29 bû. Lê me bi xebata xwe dît ku li Wanê îstîhdama jinan %7 
e. Di dema lêkolînê de me ji karsazan van hincetan bihîst ku digotin “Jin baş 
dixebitin, dîsîplîna wan zêde ye lê em jinan nadin xebitandin. Çimkî jin zêde îzin 
distînin. Çimkî berpirsiyariya jinan gelek giran e. Di warê kar de perwerdeya wan 
têr nîne, bêwesf in”. Me di rapora xwe bi taybetî îşaret pê kir ku jin ji ber sedemên 
civakî û çandî naxebitin.   

 Gava em li jinan mêze dikin em dibînin ku di karên zayendperest de dixebitin. 
Weke terzî, hemşîre, çaygêr, kuafor. Ev ne tenê li vir, li her derê Tirkiyeyê, belkî lig 
elek deverên dinyayê wisa ye. 

 Li Diyarbekirê, li Wanê rewş eynî ye. Zanyariya me jinan di mijarên weke sektor, 
firotan, fînans de têr nîne.  

 Ez perwerdeyên muteşebîsiyê pirr bi xeter dibînim û bi ya min berpirsiyariyên 
jinan ên heyî weku di behrê de dixeniqîne. Hêviyên xwe yên dawîn di perwerdeyên 
muteşebîsiyê de, bi 30,000 tlyî binax dikin. 

 Jin di her qada jiyanê de hene. Divê hebin. Ji me pêşketîtir in. Em bi vî awayî li vê 
meseleyê dinêrin. Jin ji me kêmtir, ji me qelstir nîn in. Lê di jiyana civakî de jinan 
ji xwe re pozîsyoneke wisa dabîn kirine ku tu dibêjî qey timî bindest in, timî 
heqaret li wan tên kirin.  

 Bi ya min qusûra herî mezin a jinên me ew e ku hemû jinên me dixwazin di karê 
dewletê de bixebitin. Ez zarokek bînim, piştre 3 meh îzina wê bistînim, piştre 
mehekî îzina mijandinê bistînim, piştre 2 meh filan îzinê bistînim. Yanê xwe ji 
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civakê veder dikin. Mesela di sektora taybet de jin nikarin bixebitin. Jin dixwazin 
di karekî dewletê de bixebitin. Di sektora taybet de yek bixebite hûn ê 
performanseke %100 jê bixwazin. Ji loma em li vir nikarin elemanên jin peyda 
bikin. Dezavantajên jinan hene li gora mêran. Jin dayik in, xwedî berpirsiyariyê 
ne. 

 Li malê hemû berpirsiyarî di stuyê jinan de ye. Mesela mêr sibehê radibin, cilên 
xwe li xwe dikin û derdikevin. Jin malê paqij dikin, plansaziya zarokan dikin, diçin 
kar. Mêr bi rehetî derengiyê şevê vedigerin mal. Jin piştî 7ê êvarê mecbûr dimîne 
ku vegere malê. Yanê karsaz jin be jî ev rol naguherin.  

 Jinên diktor, bêhtir di qadên weke cildiye û fizik tedawiyê de dixebitin ku ev weke 
karên jinan tên dîtin. Çimkî girêdayî têgîna zayendiya civakî ye.  

 Zêdekirina hejmara jinên karsaz, cîgirtina di bazarê de, ev wê bên kirin. Lê bi 
hesabê 10-15 salan, 20 salan divê rolên nav malê yên jinan ji aliyê civakê ve bê 
nîqaşkirin. 

 Divê em serê xwe pê biêşînin ku ka jinên hilberîner ên mehelî dê çawan birêxistin 
bibin. Em ê çawa karibin zincîra kooperatîfan ava bikin? 

 Gava em jinan birêxistin bikin tişta herî muhîm ku em bikin divê em wan agahdar 
bikin, bîrbir bikin û bi cesaret bikin. Li herêma me kêmasiya herî mein em nikarin 
ji saziyan destek bigirin. Em nikarin ji rêvebiriyên mehelî destek bigirin. Em weke 
saziyên sivîl ên jinan carna bi hin tiştan re nagihin. Bo vê desteka saziyan jî gelekî 
muhîm e. Em komeleya jinan in lê em nikarin ji wan jinan re karekî peyda bikin.  

 Pirsgirêkên me yên bingehîn ev in; kêmasiya me di warê zanyariyê de, kêmasiya 
xebatên lobiyê, nezaniya jinan di qada aboriyê de, astengiyên ji ber rolên 
zayendperest. 

 Nemaze li saziyên aborî derbarê jinan de xebat hene. Lê divê em bêhtir bipirsin bê 
ka çima jin beşdarî van xebatan nabin. Saziyên dîtir jî di vê mijarê de xebatan 
dikin. Jin jî vê kêmasiyê bilêv dikin lê ev pirsgirêk çareser nabe.  

 Ji bo jin xwe bigihînin astekê divê hêza xwe bikin yek. Bi rêbazeke din em nikarin 
bi pêş ve biçin. Ev him bo jinên karsaz, him bo jinên hilberîner derbasdar e. 
Şîrketên yekîtiya hêzê jî dibin, kooperatîf jî dibin. Lê helbet tecrubeyên me yên 
neyînî jî hene. Êdî gava me li kooperatîfan, li saziyên sivîl ên jinan xebatên jinan 
ên di qada aboriyê de û li hewldanan mêze kir divê em bala xwe bidin domdariyê û 
bi vê ve jî rast binirxînin. 

 Xebatên perwerdekirinê û destekên hayedarkirinê tenê têrî jinan nakin. Pirsgirêka 
herî mezin ku îro me dît jî ev bû. Bêhtir me mekanîzmayên çalak divê. 

 
Çavdêrî: 
 Li Wanê tecrubeyên li ser kooperatîfê yên jinan derketin pêş. Hat gotin ku 

bûyerên salên dawî tesîr li wan kiriye. 
 Saziyên aborî di warê xebatên bo jinan de, tenê perwerdeyên pîşeyî û destekên 

perwerdeyên li ser muteşebîsiyê didin û bi vê ve xwe sînor dikin.   
 Saziyên sivîl ên jinan diyar dikin ku nikarin di qada aboriyê de xebatan bikin. 

Îşaret bi girîngiya xebat û destekên saziyên aborî dikin.  
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 Li komele û kooperatîfên jinan pirsgirêka firotina beran heye û rêxistinên jinan 
nikarin ji vêya re çareseriyekê bibînin.  

 Jin ji saziyan têra xwe destek nabînin. 
 Astengiya herî mezin li pêşiya xebata jinan rolên wan ên kevneşopiyê ne. Ev bo 

jinên karsaz jî wisa ye. 
 Jin di qada aboriyê de bi nezanîna zanyariyê û xebatên lobiyê re rû bir û dimînin.  
 Mêrên çalak ên li saziyên aboriyê jî rolên ji ber kevneşopiyê yên jinan weke 

peywirên wan ên esas dibînin. Ji loma dibêjin jin weke mêran nikarin karê xwe 
saz bikin û ewê birêve bibin.   

 Li sazî û dezgehên aboriyê nêzîkayiya li jinan û berpirsiyariyên ji ber kevneşopiyê 
yên jinan astengiyên girîng in. 

 Sazî û dezgehên aboriyê û saziyên fermî dibêjin ew destekê didin jinan lê jin ji van 
destekan sûdê wernagirin. Lê jin jî nemaze dibêjin di kooperatîfan de nikarin 
destek bistînin. 

 
 
 
 

2.10.Rapora Encamê ya Atolyeya Diyarbekirê 
 
Ev atolye di 13ê Hezîrana 2018an de li salona civînê ya Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya 
Diyarbekirê hatiye lidarxistin. Ji saziyên sivîl sivîl û saziyên cihê 51 kes beşdarî xebata 
atolyeyê bûn. 

 
 
Pirsgirêk, tespît û pêşniyarên ku bi gotinên beşdaran derketine pêş: 
 Qada ku herî zêde newekheviya jin û mêran lê tê dîtin û jin tê de bêhêz tên hiştin 

qada aboriyê ye. 
 Jin di qada kar de jî xwedî dezavantajan in û di vê qadê de jî di şert û mercên 

newekhev û ne adil de dest bi kar dikin. 
 Rojeva bingehîn a saziyên sivîl ên jinan jin in û bo hevgirtinê tên ba hev. Heke bi 

vê hevgirtinê polîtîkayên bihêz bên amadekirin hingê dê li dijî newekheviya pratîk 
toreke hevgirtinê ava bikin.  

 Yek ji pirsgirêkên herî bingehîn ên saziyên sivîl ew e ku nikarin bo jinan 
polîtîkayan diyar bikin û di prosesên biryardanê de cî bigirin. Ji ber ku di 
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mekanîzmayên biryardanê de bi awayeke hêzdar nikarin cî bigirin jî nikarin bibin 
guhêrker û veguhêrker, loma wan prosesan dişopînin û hewl didin daxil bibin. 

 Saziyên sivîl ên jinan tenê di xebatên bo jinan de tên bîra me. Di qadên dî yên 
aborî û civakî de saziyên sivîl ên jinan di rêza herî dawîn de cî digirin. 

 Gava qala jinan tê kirin weke xebatkarên bêwesf tên bîrê. Weke ferdên bêhêz tên 
dîtin ku berpirsiyariyên wan ên malbatî hene, ji ber wê jî profesyonel bin jî divê li 
paş bin, nebin rêvebir, bo ku bi mêran re eynî pereyî qezenc bikin divê bêhtir 
têbikoşin. 

 Jin saziyên aborî yên weke odeyên bazirganiyê hema hema qet nîn in û ji ber ku 
div an qadan de nîn in nayên temsîlkirin. 

 Jinên muteşebîs di komîsyonên qada aboriyê de nikarin bibin xwedî gotin û 
rayeyê. Xebatên ku li saziyên aboriyê û li saziyên sivîl ji aliyê jinan ve tên 
amadekirin, ji aliyê rêvebirên mêr ve tên nirxandin û ew biryar didin derbarê van 
de. Heke guncav bibînin tên pejirandin. Ev nêzîkayî li Tirkiyeyê sekneke berbelav 
e.  

 Di sala 2018an de hilbijartinên TOOBê çêbûn li 81 bajar û navçeyan. 1619 delege 
hatin hilbijartin û ji van tenê 17 jê jin bûn. Ji Diyarbekirê jin tunebû. Li Tirkiyeyê 
tenê li du ode û borseyan serokên lijneya rêvebiriyê jin in(Odeya Bazirganî û 
Sanayiyê ya Îzmîrê û Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Erdekê). Li 365 ode û 
borseyan 7 jin jî weke serokên meclîsê hatine hilbijartin. Yanê him di asta 
seroktiyê de, him di asta rêvebiriya bilind de rêjeya berendamên jin gelek kêm e.    

 Ligel ku li seranserê Tirkiyeyê girêdayî ode û borseyên her bajarî lijneya 
muteşebîsên jin heye jî mekanîzmayên rayedariyê û biryardanê ne di destê 
lijneyên muteşebîsên jin de, di destê rêvebiriyên wan ode û borseyan de ne. 
Lijneya muteşebîsên jin her biryara xwe dibe ber destê rêvebiriya ode û borseyê û 
heke lijneya rêvebiriyê bipejirîne hingê tê pratîkkirin. Ji loma budçeya wan nîn e, 
bêhêz in û di mekanizmaya biryardanê de nîn in.  

 Jinan têkoşîn kirin bo ku di jiyana civakî de cî bigirin, lê di qada aboriyê de li paş 
man. Di vê qadê de rêxistî nîn in. 

 Saziyên aboriyê û saziyên sivîl, li bajarên xwe berpirsiyar in ku bo cîgirtina jinan 
di qada civakî de û xuyabûna wan di jiyanê de rê vekin. Berpirsiyar in ku jin di 
mekanîzmayên gotin, raye û biryardanê de cî bigirin, bo ev pêk bê polîtîkayên cidî 
diyar bikin û ligel vê jî berpirsiyar in ku di wan qadan de hebin.  

 Di prosesa hilbijartinên Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Diyarbekirê de bo ku jin di 
organên odeyê de cî bigirin û bi awayeke çalak beşdarî wan bin hin xebat hatin 
kirin. Bo komîteyên pîşeyî yên odeyê 7, bo meclîsê 2, bo lijneya rêvebiriyê jinek 
hatin hilbijartin. Di rawêjgeha bilind a odeyê de di 22 kesan de 3 jinan cî girtin. Ev 
hejmar kêm in bes di serdema borî de bo meclîsa odeyê jinek hatibû hilbijartin. Di 
serdemên berî wê de jî di organên odeyê de qet jin tunebû. 

 Yek ji xebatên herî girîng di vê serdema Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya 
Diyarbekirê de avakirina meclîsa jinan e. 

 Ji ber ku jin di qada karsaziyê de nikarin têra xwe xebatên lobiyê bikin loma jî di 
saziyên wisa de rêjeya temsîliyeta wan kêm dimîne. 
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 Saziyên sivîl ên jinan pirrî caran civînên bi vî rengî tenê bi beşdariya jinan li dar 
dixin. Saziyên aboriyê eleqedar nabin. Îro cara ewil piraniya saziyên aborî yên 
bajêr bo nîqaşkirina pirsgirêka temsîliyeta jinan beşdarî civînê bûn. 

 Serdemeke gelekî zehmet e bo nemaze bo herêmê. DOGÜNKADê di serdemeke 
wisa de dest bi projeyeke wisa kir û van civînan li dar xist. Ev gelekî biqîmet e û 
hêviyê dide meriv. 

 Ev dem belkî bo saziyên sivîl ên welat serdema herî zehmet e. Cudahiya roavayê 
welat û vir ew e ku li roava saziyên sivîl xurttir in û ji ber ku saziyên sivîl ên vê 
herêmê ji qada azadiyê û parastinên hiqûqî bêpar in, bêhêz dimînin. Yanê em dîsa 
hatin wê astê ku saziyên sivîl tê bêhêzkirin û krîmînalîzekirin.  

 Heke torên saziyên sivîl bi rêbazeke rast bidin ber xwe û hinekî leq li xwe bixin dê 
destkeftinên mezin bi dest ve bînin. Hewcedariya jinan jî ev bixwe ye. Girîng ew e 
ku bi saziyên sivîl ên li herêmê meriv dest pê bike. 

 Yek ji pirsgirêkên herî muhîm li Tirkiyeyê aştî ye û di vî warî de fêdeya herî 
muhîm jî dîsa dê ji aliye torên saziyên sivîl pêk bê.  

 Em karin pirr bi rehetî qala tundiya li dijî jinan, qala pirsgirêkên cuda yên jinan 
bikin di qada civakî de. Gelek saziyên cuda hene li Tirkiyeyê ku rehettir nîqaş 
dikin, dipeyivin û dixebitin di vê qadê de. Lê em nikarin qala qada aborî bikin. 

 Gava em li bûyerên salek an du salên dawî dinêrin serpêhatiyên civaka sivîl û 
rûdanên di rêxistinên pîşeyî de bala meriv dikêşin. Em karin bibêjin kaosek heye li 
wan. Ancax heke ji aliyê siyasî ve aştiyek pêk were dê beralîkirina vê rewşê pêkan 
be. Partiyeke siyasî nikare navbeykariya vê bike. Saziyên sivîl bixwe karin vê bikin. 

 Bo axavtina li ser demokrasiyeke beşdar û pêşxistina wê li welat, saziyên sivîl 
carna ji dewlet û hikûmetê bêhtir rol hildigirin ser xwe û di siyaseta welat de 
roleke çalak û diyarker dileyzin. Yanê em karin bibêjin ku saziyên sivîl li ser 
siyasetê xwedî tesîreke muhîm a demokratîk in.  

 Hejmara endamên lijneya muteşebîsên jin, lig ora hejmara endamên meclîsa ode 
û borseya wî bajarî tên diyarkirin. Budçeyeke wê nîne. Di sala 2016an de cara ewil 
di civînên TOBBê de qala kotaya jinan bo rêvebiriyê hat kirin lê tiştek nebû. 

 Em weke Navenda Lêkolînê Civakî ya Dîcleyê(DİTAM) xebatek dimeşînin bi navê 
tora aştiya civakî. Gava me vê xebatê meşand me dît ku di warê beşdariya jinan de 
kêmasiyeke cidî heye. Di civînên me de beşdaran qala girîngiya jinan di 
sekinandina pevçûnan, pêkanîna aştiyê û berdewamiya aştiyê de hat kirin û 
mînakên dinyayê hatin pêşkêşkirin.   

 25 sal in ez di qada kar de me û ev 18 sal in rêvebir im. Bi ya min divê di vê sedsalê 
de temsîliyeta jinan neyê nîqaşkirin. Lê mixabin ji ber erdnîgariya me em ê hîn 
gelek salan nîqaşa vê bikin. 

 Berpirsiyariya zarokan, extiyaran, astengdaran di stuyê jinan de ye. Heya ev 
berpirsiyarî hebe zehmet e jin bixebitin. Mêr li derve pere qezenc dikin, jin li malê 
bi xwarin, paqijî û xwedîkirina zarokan re eleqedar dibin. Li malê xizmetkarek 
hebe jî organizasyona wê jî di stuyê jinan de ye. 

 Hey abi saeta civînan jî girîng e. Divê saziyên sivîl ên di tesîra serdestiya mêran de 
vê yekê bibînin. Yan na ne pêkan e jin bên û beşdar bibin.  
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 Meriv kare saziyên aborî teşwîq bike. Mesela meriv xelatek bide saziyen bo 
wekheviya zayendiya civakî. 

 Meriv kare wan xelat bike li ciyê kar, destek bide wan yan jî di rêziknameyê de cî 
bidiyê û bi vî awayî wan teşwîq bike. Lê ev jî dê bi destê mêran bibin û ew çiqas 
bixwazin dê ewqas bi pêş ve biçe. 

 Jin û mêr bi heman şert û mercan li saziyên fermî dest bi kar dikin. Lê mêr dibin 
rêvebir ji jinan bêhtir. Di polîtîkayên dewletê de jî, di yên aboriyê de jî mêr bi pêş 
dikevin, ew ji jinan pêşdatir in. 

 Jin piştî temamkirina perwerdeyê vedigerin mal. Çimkî cesaret nabîne ku 
teşebuseke civakî bike û ji ber ku di temamê sîstema perwerdeyê de vê hîs dike 
piştî ku perwerde diqede vedigere mala xwe, bêhêz dibe. 

 Sedemeke din a ku jinan li mal dike mehkûm hejmara zêde ya zarokan e. Zarokên 
me hene, em kreş peyde nakin li mektebên xwe, li saziyên xwe, li ciyê kare xwe, 
loma em bi vî alî û wî alî ve bi wê telaşe digerin û axirê diwestin. Yanê em ji xwe 
didin û her ku diçe em ji planên xwe, ji projeyên xwe û ji hedefên xwe diqerin. Bi 
demê re em hestiyariya xwe winda dikin. Piştî wextekê em heq didin vê rewşê û 
em dibêjin a baş ez wextê xwe bo zarokên xwe veqetînim û em xwe ji jiyana aborî, 
ji ya kar û ji ya civakî vedikêşin. 

 Di hilbijartinên TOBBê de fotoyek hatibû kêşan û 15 endamên lijneya rêvebir 
hemû mêr bûn. Li ser medyaya civakî gelekî qala wê bû û bertek hatin nişandan. 
TOBBê xwe parast û got ne sûcê min e, kî jinan neşiyandibin sûcê wan e. 

 Di 2 salên dawî de gelek komele hatin girtin. Gelek saziyên sivîl hatin girtin. Herî 
zêde li Diyarbekirê saziyên sivîl hatin girtin. Ji loma qada civaka sivîl di carekê de 
bêrêxistin ma. Tecrubeya bi salan a saziyên sivîl winda bû çû. Lê hema hema 
salekê piştî vê şewşbûnê insan dîsa hatin ba hev û saziyên sivîl ên nû ava kirin. 
Insan ji nû ve, di bin banê saziyên sivîl ên nû de hatin ba hev. 

 Ev proje bo vê deme gelekî baş bû. Girîng e ku jin pêşengiya vî karî dikin, jinên 
muteşebîs jî tên ba hev, Odeya Bazirganî û Sanayiyê destek dide vî karî. 

 Gelek caran mêrên ne pêşketî li şîrketên mezin dibin CEO yan jî di qedemeyên 
rêvebirinê de cî digirin. Lê tim ji jinan re dibêjin hûn pêşketî nîn in. 

 Di sala 2012an de di bin banê Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Diyarbekir de bo 
jinan hin proje dihatin meşandin û navendên çalak ên şaredariyan jî hebûn. Li ser 
platforma jinan xebatek hat meşandin. Hat gotin ku komeleyek tenê nikare van 
xebatan bike, gava şaredariyek tenê van xebatan bike pirr tesîra wê çênabe, divê 
ev hemû xebat bibin yek û sînerjiyeke hevpar bên afirandin platformek divê û ew 
platform hat avakirin. Peywira ewil a platforma jinan ev bû; platformê xwest 
xebatên derbarê jinan de yên li Diyarbekirê bîne cem hev, xwe bigihîne sazî û 
dezgeyên ku derbarê jinan de projeyan çêdikin, xwe bigihîne sazî û dezgeyên ku 
derbarê jinan de xwedî hesasiyetê ne û sînerjiyeke hevpar biafirîne. Helbet şert û 
merc gelek diguherin. Paşê pirr pêkan nebû. Him pergala odeyan guherî, li 
şaredariyan prosesên cuda pêk hatin, him jî bi rastî jî saziyên sivîl ne weke berê 
ne. 
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 Em zehmetiyan dikêşin ku derbarê qada aborî de zanyariyê hilberînin. Gelek 
caran zanîna me kêm dimîne û weke jin ne şareza ne tê dîtin. Lê bo mêran ev nîne. 
Gelek caran mêr bêyî ku şareza bin jî li hin qadan bi awayeke bibandor cî digirin. 

 Di plansaziyên pêşketinê de li gora berê îstîhdama jinan, muteşebîsiya jinan, 
cîgirtina jinan di mekanîzmayên biryardanê de bêhtir hene. Heta saziyên sivîl lig 
ora berê di diyarkirina van planan de bêhtir cî digirin. Lê ev plan têra xwe nayên 
pratîkkirin. 

 Peywira bingehîn a saziyên sivîl ew e ku valahiya qadên gelemperiyê dagirin. Yan 
jî xebatên bibandor bimeşînin û şaşiyên qada gelemperiyê derxin holê. 

 Di Plana Pêşketinê ya Herêmî ya 2014-2023an de bo jinan beşeke taybet heye. 
Pêşxistina cîgirtina jinan di jiyana bajaran de û pêşxistina cîgirtina jinan di jiyana 
aborî de tê de cî digirin. Di bin vê de weke pratîk 3 xebat hene. Yek ji wan 
avakirina navenda muteşebîsên jin e.  

 Derbarê Plana Pêşketinê ya 11. de komxebat hatin lidarxistin û li Tirkiyeyê cara 
ewil wezaretê hewl da ku di amadekirina plana pêşketinê de li herêman civînan li 
dar bixe û beşdariya di van pêk bîne. Di 3 qadên bingehîn de civîn hatin 
lidarxistin. Civînên jinan, ciwanan û hevparên herêmî. Cîgirtina jinan di qada kar 
de, beşdariya jinan di jiyana aborî de û cîgirtina jinan di jiyana civakî û bajarî de 
hatin nîqaşkirin. 

 Li herêmê, rêjeya xwedanmilkiya jinan di bin nîveka Tirkiyeyê re ye. Xeyrîmenqûl 
û dewlemendî di destê mêran de ye. 

 Muhtemelen şîrketên bav an hevjînên gelekên ji me hene. Çend kes ji me şirîkên 
van şîrketan in û şirîkatiya me ji sedî çend e. 

 Tevgera femînîst, tevgera jinan têkoşînê gelek mezin meşandin. Têkoşîna li vê 
herêmê ji ya herêmên din zêdetir e. Dibe ku raboriya me ya siyasî cuda be, dibe ku 
nêrîna me ya siyasî cuda be lê divê ev nebin asteng li pêşiya hevgirtina me. Saziyên 
sivîl ên jinan mecbûr in bibin yek, ne mecbûr in nêrîna wan yek be. Heta dibe ku 
di têkoşîna jinan de jî nêrînên cuda hebin. Lê ji bo zêdekirina hejmara jinan di 
saziyên sivîl de divê hevgirtin pêk were. 

 Derheqê muteşebîsiyê de ta niha gelek tişt hatin kirin. Yanê Tirkiye bû sergoya 
perwerde û bernameyên pratîkê yên muteşebîsiya jinan. Di salên 2000î de TOBBê 
perwerdeyên muteşebîsiya jinan dida. Lê ti encam nîne. Ji Yekîtiya Ewropayê 
xelata Perwerdeya Muteşebîsiya Jinan a Herî Baş stendin. Nayê wê maneyê ku tu 
perwerdê bidî jinan jin dibin muteşebîs.  

 Zêde mane û rayeya planên pêşketinê neman. Pratîk nîne, yanê ji civaka sivîl 
hêviya pratîkê dikin lê civaka sivîl hewqas xurt nîne. Bi ser de jî di serdema dawî 
de derbeyên giran xwariye, zext û zor hene li ser. Din av civaka sivîl de derbarê 
gelek insanan de doz hatine vekirin û berdewam in, civaka sivîl ji van insanan pêk 
tê. 
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Çavdêrî: 
 Li gorî civînên jinan ên berê, vê carê li Diyarbekir beşdarî û eleqeya saziyên aborî 

zêdetir bû bo vê civînê. 
 Hat gotin ku hilbijartinên Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Diyarbekir temam bûne, 

di organên rêvebiriya odeyê de jinan cî girtine, yek ji wehdên hilbijartinê avakirina 
meclîsa jinan bûye û piştî hilbijartinan derbarê vê de xebat hatiye destpêkirin. Van 
mijaran di civînê de eleqeyê dîtin. 

 16.000 endamên qeydkirî yên Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Diyarbekirê hene û 
ji van 2000 jê jin in. Lê tenê ji çaran yekê van ji muteşebîsên çalak pêk tê. 

 Weke bajarên din li vir jî li piraniya şîrketên ku jin tê de rayedar in, mêr serdest 
in. 

 Di planên pêşketinê de li gora berê xebatên derheqê jinan de hene lê ev plan 
nayên pratîkkirin. 

 Jin di mekanîzmayên biryardanê de cî nagirin, nayên temsîlkirin û li gorî nêrînê 
divê jin tenê di xebatên ser jinan de cî bigirin. 

 Ji ber bûyerên borî yên li herêmê qewimîn saziyên sivîl tesîra xwe winda kirin û 
gelek ji wan hatin girtin. Li gorî roava, zehmetiyên saziyên sivîl cuda ne. 

 Berpirsiyariyên ji ber kevneşopiyê yên jinan tesîreke neyînî li beşdariya wan a di 
kar dike. Rolên wan ên di qada kar de dibe bar bi ser berpirsiyariyên wan ên nav 
malê de. Heya rolên ji ber kevneşopiyê beralî nebin zehmet e ku jin di qada kar de 
bibandor bibi. 

 Zanyariya jinan li ser qada aboriyê kêm e. Li saziyên aboriyê ne hakimî organên 
peywirdariyê, raydariyê, hilbijartinê û rêvebirinê ne. Zehmetiyê dikêşin ku bikevin 
qadên mêr lê serdest in. 

 Lijneya muteşebîsên jin tenê bo jinan xebatan dike, lijneye wisa ye ku budçeya wê 
û rayedariya wê nîne. Girêdayî rêvebiriyên odeyan in. Di meclîsa jinan de jin 
nîqaşan dikin ku di hemû prosesên saziyên pîşeyî de cî bigirin û xwedî budçeyeke 
cuda bin. Ev model cara ewil piştî hilbijartinên Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya 
Diyarbekirê hatin nîqaşkirin û Odeya Bazirganî û Sanayiyê ya Diyarbekirê bo 
avakirina meclîsa jinan di meclîsa xwe de biryar da.  

  



 
 

116 
 

3.ENCAMÊN XEBATA QADÎ 
 
Di çarçoveya vê xebatê de xebatên qadî hatin meşandin û bona vê ligel komên li jêr 
anket hatin kirin: 
5. Xebata qadî ya muteşebîsên jin 
6. Xebata qadî ya saziyên sivîl ên jinan 
7. Xebata qadî ya saziyên aborî yên têkel 
 
 
3.1 XEBATA QADÎ YA MUTEŞEBÎSÊN JIN 
Di çarçoveya xebata qadî de ligel 263 muteşebîsên jin anket hatine kirin. Dabeşiya li 
gorî bajaran a anketên ku hatine kirin li jêr e. 
 
Tablo 6: Dabeşiya muteşebîsên jin ên bi wan re hevdîtin hatî kirin li gor 
bajaran 

Noya 
Rêzê Bajar 

Hejmara 
Anketan Rêje 

1 Semsûr 11 4,18 
2 Entab 6 2,28 
3 Batman 21 7,98 
4 Sêrt 5 1,90 
5 Şirnex 25 9,51 
6 Mêrdîn 12 4,56 
7 Diyarbekir 117 44,49 
8 Riha 7 2,66 
9 Erdexan 2 0,76 
10 Qers 1 0,38 
11 Bîngol 3 1,14 
12 Meletî 1 0,38 
13 Dêrsim 12 4,56 
14 Bedlîs 1 0,38 
15 Hekarî 17 6,46 
16 Mûş 6 2,28 
17 Wan 8 3,04 
18 Erzirom 8 3,04 

 Tevde 263 100 
 
Ji 263 anketan 117 jê li Diyarbekir, 17 jê li Hekariyê, 25 jê li Şirnexê, 21 jê li Batmanê, 
12 jê li Dêrsimê, 12 jê li Mêrdînê hatin kirin. 
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Tablo 7: Dabeşiya muteşebîsên jin ên bi wan re hevdîtin hatî kirin li gor 
Herêmên Asta 2. 

Noya 
Rêzê Herêma Asta 2 

Hejmara 
Anketan Rêje 

1 TRC1 (Entab, Semsûr, Kilîs) 17 6,46 

2 TRC3 (Mêrdîn, Batman, Sêrt, Şirnex) 63 23,95 

3 TRC2 (Diyarbekir, Riha) 124 47,15 

4 TRA2 (Agirî, Erdexan, Îdir, Qers) 3 1,14 

5 TRB1 (Meletî, Elezîz, Bîngol, Dêrsim) 16 6,08 

7 TRB2 (Wan, Mûş, Bedlîs, Hekarî) 32 12,17 

8 TRA1 (Erzirom, Erzingan, Bayburt) 8 3,04 

Tevde 263 100,00 

 
Tablo 8: Dabeşiya muteşebîsên jin ên bi wan re hevdîtin hatî kirin li gor 
herêmên erdnîgarî 

Herêma Erdnîgarî 
Hejmara 
Anketan Rêje 

Herêma Başûr Rojhilatê 
Anatolyayê 

204 77,57 

Herêma Rojhilatê 
Anatolyayê 

59 22,43 

Tevde 263 100,00 
 
%77,57ên anketan li Herêma Başûr Rojhilatê Anatolyayê, %22,43ên wan li Herêma 
Rojhilatê Anatolyayê hatin kirin. 
 
Tablo 9: Qadên xebatê yên muteşebîsên jin ên bi wan re hevdîtin hatî 
kirin 
Qada Xebatê 
ya Giştî 

Qada Xebatê ya Taybet 
 

Hejmara 
Muteşebîsan 

Rêje 
(n=210) 

Xizmet / 
Bazirganî 

Parêzer 2 0,95 
Banka / Fînans 1 0,48 
Çapxane û Weşan 2 0,95 
Înformasyon 4 1,90 
Xizmetên Elektrîk û Elektronîk 1 0,48 
Salona Ciwanbûnê 17 8,10 
Xizmetên Kulîlkfiroşiyê 2 0,95 
Xizmetên Şêwirmendiyê 3 1,43 
Xizmetên Perwerdeyê 7 3,33 
E-bazirganî 1 0,48 
Şêwirmendiya Malî 10 4,76 
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Xizmetên Ewlekariyê 4 1,90 
Şûştina Xaliyan 4 1,90 
Endezyariya Nexşesaziyê, Plansaziya 
Bajar 2 0,95 
Xirdewat 1 0,48 
Xizmetên Organîzasyonê 3 1,43 
Sektora Xwarin û Vexwarinê, 
xizmetên loqenteyê 5 2,38 
Acentaya Tûrîzmê 6 2,86 
Xizmetên Sarkirin û Germkirinê 2 0,95 
Dermankirin 1 0,48 
Înşaat 17 8,10 
Navendên Werzîşê 5 2,38 
Paqijiya Ziwa 1 0,48 
Xizmetên Kûaforiyê 33 15,71 
Xizmetên Kargoyê 2 0,95 
Servîsa Otomotîvê, xizmetên 
xweytîkirinê, firotina perçeyên yêdek 3 1,43 
Xizmetên Peyzajê 2 0,95 
Xizmetên Tenduristiyê yên Taybet 6 2,86 
XizmetênSîgortayê 8 3,81 
XizmetênMîmariyê 1 0,48 
Venêrîna Avahiyan 2 0,95 
Medîkal 3 1,43 
Firotina Xwurekan 4 1,90 
Firotina malzemeyên qirtasiyeyê 1 0,48 
Zêrîngerî 1 0,48 
Firotina Mobîlyayan 2 0,95 
Tuhafiye 2 0,95 

Îmalat 

Cil û Berg-Dirûtin-Terzî 21 10,00 
Hilberîna xwurekan 7 3,33 
Zîvkarî 1 0,48 
Kîmya / Hilberîna Boyaxê 1 0,48 
Hilberîna Kilîman 1 0,48 
Madenvanî 2 0,95 
Hilberîna dîregên ronîkirinê yên 
metal 1 0,48 

Çandinî Çandinî û Ajalvanî 5 2,38 
 
Piraniya muteşebîsên jin(%81,43) di sektora xizmet û bazirganiyê de çalak in. %16,9 
jê di sektora îmalatê de, %2,38 jê di sektora çandiyê de çalak in. Di sektora xizmetê de 
kûaforî, kargeriya salonên ciwanbûnê, şêwirmendiya malî û înşaat derdikevin pêş. Di 
sektora îmalatê de jî cil û berg û terzîtî pirr tên kirin. 
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Tablo 10: Tarîxên avabûna dezgehên muteşebîsên jin ên bi wan re 
hevdîtin hatî kirin 

Tarîxên Avabûna Dezgehan 
Hejmara 
Dezgehan Rêje 

Dezgehên ku berî sala 1990î hatine 
avakirin 7 3,47 
Dezgehên kudi navbera 1991-
2000an de hatine avakirin 22 10,89 
Dezgehên kudi navbera 2001-
2005an de hatine avakirin 12 5,94 
Dezgehên kudi navbera 2006-
2010an de hatine avakirin 23 11,39 
Dezgehên kudi navbera 2011 - 
2015an dehatine avakirin 66 32,67 
Dezgehên kudi sala 2016an de 
hatine avakirin 17 8,42 
Dezgehên kudi sala 2017an de 
hatine avakirin 26 12,87 
Dezgehên kudi sala 2018an de 
hatine avakirin 29 14,36 
Tevde 202 100,00 

 
%68,32ên dezgehan ji sala 2011an û vê de hatine avakirin. 
 
 
Tablo 11: Hejmara xebatkarên li dezgehên muteşebîsên jin ên bi wan re 
hevdîtin hatî kirin 

Li gor hejmara xebatkaran 
rêza dezgehan 

Hejmara 
dezgehan Rêje 

10 û jê kêmtir xebatkar(Dezgehên 
Mîkro) 173 86,93 
11-50 xebatkar(Dezgehên biçûk) 18 9,05 
51-250 xebatkar(dezgehên navincî) 5 2,51 
251- û zêdetirxebatkar(dezgehên 
mezin) 3 1,51 
Tevde 199 100,00 

 
Piraniya dezgehên muteşebîsên jin biçûk in. 
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Ji muteşebîsên jin hatiye pirsîn bê ka endamên saziyên sivîl ên aboriyê ne yan na. Ji 
263 jinan 158 jê gotine ku ne endam in. 41 jinên ku endamên saziyên sivîl ên aboriyê 
ne, di heman demê de endamên komeleyên jinên karsaz û lijneyên muteşebîsên jin 
in. Endamtiya odeyên bazirganî û sanayiye, yekîtiya odeyên esnaf û zinetkaran, 
odeyên endezyaran, odeyên şêwrimendên malî mecbûrî ne. 8 jin ji xeynî van li 
saziyên sivîl ên aboriyê yên tekel jî endam in.   
 
Jijinan hatiye pirsîn bê ka çima nebûne endamên saziyên sivîl ên jinan ên aboriyê. 55 
muteşebîsên jin bersiv dane. 14 muteşebîsên jin diyarkirine ku wextê wan nîne, 16 
muteşebîsên jin diyar kirine ku derbarê saziyên sivîl ên jinan de agahiyên wan nîn in, 
5 muteşebîsên jin diyar kirine ku cara ewil beşdarî civîneke wiha dibin. 2 muteşebîsên 
jin diyar kirine ku bêyî xebera malbat an hevjînên xwe nikarin bibin endam. 
58 muteşebîsên jin ku ligel wan hevdîtin hatine kirin, diyar kirine ku karin 
pirsgirêkên xwe ragihînin saziyên sivîl ên jinan ên lê endam in, 56ên din jî diyar 
kirine ku nikarin ragihînin. 
 
Ji jinan hatiye pirsîn bê ka ji saziyên sivîl ên jinan ti destek stendine yan na. 51ên wan 
bersivên erênî dane. 
 
 
Tablo 12: Destekên ku muteşebîsên jin ji saziyên sivîl girtine 

Destekên bi çi rengî tên dayîn? Hejmara 
muteşebîsên 

jin 
Destekên bo çareserkirina pirsgirêkên li ser muteşebîsiya 
jinan 

14 

Destekên hiqûqî 1 
Destekên şêwirmendiyê 5 
Destek nadin 4 
Bi beşdariya çalaki û bernameyan(fûar filan) 5 

 
Ji jinên muteşebîs hatiye pirsîn bê ka destek didin saziyên sivîl ên jinan ên lê endam 
in. 52ên wan bersiv dane. 
Tê dîtin ku muteşebîsên jin ji rêxistinên lê endam in têra xwe destek nastînin û 
hejmara destekkerên saziyên sivîl jî ne zêde ye. 
 
 
Tablo 13: Destekên ku muteşebîsên jin dane saziyên sivîl 

Destekên ku muteşebîsên jin dane saziyên sivîl Hejmara 
muteşebîsên 

jin 
Destekên pîşeyî û teknîk 7 
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Xebatên qadî 3 

Weke rol model 4 

Bernameyên perwerdeyê, proje û çalaki 24 

Têkiliyên li gel saziyan 2 

Tenê endam im, bê xwestin destek didim 5 

Dikim ku berên jinan bên firotin 4 

Bi awayeke çalak destek nadim 3 

 
Ji jinan hatiye pirsîn bê ka bo çareserkirina pirsgirêkên saziyên sivîl ên jinan divê çi 
bê kirin. 53 jinan bersiv dane. 
 
 
Tablo 14: Ji bo pirsgirêkên saziyên sivîl ên jinan tiştên ku divê bên kirin 
Bo çareserkirina pirsgirêkên saziyên sivîl ên jinan 
divê çi bê kirin? 

Hejmara 
muteşebîsên 

jin 
Divê hevgirtin pêk were 15 

Divê bi bernameyên perwerdeyê jin bê xurtkirin 12 

Divê hevkarî li gel saziyên din pêk were 8 

Divê rol model bi pêş bikevin û tecrubeyên xwe par bikin 2 

Divê li saziyê têkel temsîliyeta jinan bê zêdekirin 3 

Divê hin xebat bên kirin ku jin ji aliye aborî û civakî ve xurt 
bibin 

3 

Divê bo muteşebîsên jin teşwîq hebin 7 

Divê rêxistinbûna jinan bê bipêşxistin 3 

 
Pirsek li ser pirsgirêkên jinan ên li saziyên sivîl ên aboriyê ku mêr jî tê de hene, hatiye 
pirsîn. 56 jinan diyar kirine ku destekê dibînin, 49ên din diyar kirine ku qet destekê 
nabînin. Ji muteşebîsên jin hatiye pirsîn bê ka bo zêdekirina beşdariya jinan li saziyên 
sivîl û zêdekirina bandora van rêxistinan divê çi bê kirin. 216 muteşebîsên jin vê pirse 
bersivandine.  
 
 
 
Tablo 15: Ji bo jin bêhtir di saziyên aborî de cî bigirin, tiştên ku divê bên 
kirin 
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Bo zêdekirina beşdariya jinan li saziyên sivîl divê 
çi bê kirin? 

Hejmara 
muteşebîsên 

jin 
Divê bo îstîhdama jinan proje bên amadekirin 25 
Xebatên bîrewerkirinê bo jinan 65 
Bernamyên perwerdeyê 18 
Sivikkirina berpirsiyariyên navmalî(weke xwedîkirina 
zarokan) yên jinan 

9 

Bêhtir xwe gihandina jinan 25 
Cîgirtina jinan di mekanîzmayên biryardanê de 14 

Avakirina toreke ragihanê ya xurt û berfireh 18 

Destekên dewletê 42 
 
Bo zêdekirina beşdariya jinan di saziyên aborî, muteşebîsên jin herî zêde diyar kirin 
ku divê xebatên bîrewerkirinê bo jinan bên meşandin. 
 
 
3.2. XEBATA QADÎ YA SAZIYÊN SIVÎL ÊN JINAN  
Di çarçoveya vê xebata qadî de li Herêma Başûr Rojhilatê Anatolyayê li gel 28, li 
Herêma Rojhilatê Anatolyayê li gel 15 saziyên sivîl anket hatine kirin. Din av van 
saziyan de 16 jê xwedî 50 û kêmtir endam û dilxwazan, 7 jê xwedî 51-150 dilxwazan, 4 
jê 150 û zêdetir endam û dilxwazan in. 
 
 
Tablo 16: Dabeşiya saziyên sivîl ên jinan li gor bajar û Herêmên Asta 2. Û 
herêmên erdnîgarî 

Semsûr 1 2,33 
TRC1 3 6,98 

Herêma 
Başûr 

Rojhilatê 
Anatolyayê 

28 65,12 

Kilîs 1 2,33 
Entab 1 2,33 

Batman 2 4,65 

TRC3 11 25,58 Sêrt 0 0,00 
Şirnax 4 9,30 

Mêrdîn 5 11,63 
Diyarbekir 1 2,33 

TRC2 14 32,56 
Riha 13 30,23 

Erdexan 0 0,00 TRA2 1 2,33 

Herêma 
Rojhilatê 

Anatolyayê 
15 34,88 

Qers 1 2,33 
Bîngol 0 0,00 TRB1 3 6,98 
Dêrsim 3 6,98 
Bedlîs 2 4,65 TRB2 9 20,93 
Hekarî 2 4,65 
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Mûş 2 4,65 
Wan 3 6,98 

Erzirom 2 4,65 TRA1 2 4,65 
Tevde 43 100   43     43   

 
Gava meriv dêhna xwe dide armancên avakirina saziyên sivîl; 
Qadên Xebatê ya Saziyên Sivîl Hejmara Saziyên Sivîl 
Qada Aborî 25 saziyên sivîl 
Qada Civakî 15 saziyên sivîl 
 
Ji saziyên sivîl hat pirsîn bê ka çima tenê bo jinan xebatan dikin. 42 saziyên sivîl bi vî 
awayî bersiv dan vê pirsê: 
 
 Destekkirina jinan bo cîgirtina wan a di qada aboriyê de 
 Bo destekkirina jinan di qada aboriyê de xwegihandina saziyên pêwendîdar û 

beralîkirina jinan 
 Lidarxistina perwerdeyên resen bo xurtkirina jinan 
 Destekkirina jinan bo xurtkirina statuya wan a civakî li dijî rolên zayendperest 
 Nîşandana keda jinan 
 Têkoşînkirina li dijî tundiya ser jinan 
 Destekkirina jinan bo cîgirtina wan di mekanîzmayên biryardanê de  
 Destekkirina rêxistinbûna jinan 
 Zêdekirina hejmara jinan di qada kar de û destekkirina xuyabûna wan 
 
Ji saziyên sivîl hatiye pirsîn bê ka bûne endamên saziyên sivîl ên karsazan ku mêr jî tê 
de cî digirin, yan na. 12 saziyên sivîl gotine erê, 30 saziyên sivîl jî gotine na. 
Nûnerên saziyên sivîl ên endamên saziyên sivîl ên ku mêr jî tê de cî digirin; diyar 
kirine ku bo  
 
pisporbûnê saziyeke sivîl ava kirine ku jin tê de cî digirin. 
 
 beralîkirina pirsgirêkên bixwebaweriyê yên jinan, 
 ciyawaziya pozîtîf,  
 pisporbûnê saziyeke sivîl ava kirine ku jin tê de cî digirin. 

 
Ji jinên nûnerên saziyên sivîl hatiye pirsîn bê ka di saziyên sivîl ên têkel de 
pirsgirêkên jinan çi ne. 35ên wan van bersivan dan: 
 
 Mêr di van saziyan de serdest in û jin xuya nakin 
 Beşdariya jinan di saziyên têkel tenê li ser belgeyan û di fotoyan de dimîne, jin 

nikarin çalak bibin 
 Di prosesên biryardanê de jin cî nagirin û mafê axavtinê nadin jinan 
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Ji nûnerên saziyên sivîl ên jinan hatiye pirsîn bê ka ji ber pirsgirêkên saziyên sivîl ên 
têkel, saziyên sivîl ên jinan ên xweserî xwe ava kirine, tê de cî girtine yan na. 26 jinan 
bo bersiva vê gotine erê. 5 nûnerên saziyên sivîl ên jinan gotine na.   
Ji jinan hatiye pirsîn bê ka ji bo çareserkirina pirsgirêkên saziyên sivîl ên têkel divê çi 
bê kirin. Bersivên 32 kesan li jêr in: 
 Divê navendên destekkirinê bo jinan bên avakirin 
 Divê qadên îstîhdamê bo jinan bên vekirin 
 Divê bo xurtkirina jinan perwerde bên lidarxistin 
 Divê hevkariya saziyên sivîl ên jinan bê bipêşxistin 
 Divê di bin banê saziyên aboriyê yên têkel de meclîsên jinan bên avakirin 

 
Ji saziyên sivîl hatiye pirsîn bê k adi prosesên biryardanê yên herêmî de cî digirin yan 
na. 5 saziyên sivîl gotine ku di prosesên biryardanê de cî digirin, beşdarî konseyên 
bajêr, meclîsên bajêr dibin. 12 saziyên sivîl gotine ku di prosesên biryardanê de cî 
nagirin, b ovan mekanîzmayan nayên dawetkirin.  
 
Saziyên sivîl qala xebatên xwe kirine û 7ên wan gotine ku perwerdeyan li dar dixin, 
20ên wab jî gotine li bajarên xwe bi hevkariyê çalaki organize dikin û beşdarî van 
dibin. 25ên wan gotine ku derbarê zayendiya civakî de bo jinan perwerde li dar 
xistine. 
5 saziyên sivîl gotine ku li gel saziyên sivîl ên dî têkiliyên wan nîn in, 7ên wan gotine li 
bajarên wan têkiliyên wan hene, 15ên wan gotine di asta herêmî de, 15ên wan gotine 
di asta neteweyî de, 3ên wan jî gotine di asta navneteweyî de têkiliyên wan hene.  
 
Ji saziyên sivîl hatiye pirsîn bê ka bo zêdekirina beşdariya jinan di endamtî û 
rêvebiriya saziyên aborî de divê çi xebat bên kirin. Bersivên 32 saziyên saivîl li jêr in: 
 
 Divê hejmara muteşebîsên jin bên zêdekirin 
 Divê bo xurtkirina jinan, zêdekirina bixwebaweriya wan bernameyên perwerdeyê 

bên lidarxistin 
 Divê girîngî bi îstîhdama jinan bê dayîn û bo bipêşxistina wê divê xebat bên kirin 
 Divê destekên dewletê yên bo jinan bên zêdekirin 
 Bo rêxistinbûn û hevkariya xweser a jinan divê platform bê avakirin 
 
Ji nûnerên saziyên sivîl hatiye pirsîn bê ka bo xurtkirina saziyên sivîl ên herêmê 
toreke koordînasyonê bê avakirin dê fêdeya wê hebe yan na. 34 nûneran gotine erê, 
32 nûneran jî gotine heke ava bibe ew ê destek bidinê. Kesî negotiye ku dê avakirina 
tora koordînasyonê bêfêde be. Di nirxandina networkê de bi taybetî hatiye gotin ku 
berê toreke wisa nehatiye avakirin, loma tecrubeyên derbarê vê de nîn in. 
 
3.3. XEBATA QADÎ YA SAZIYÊN ABORÎ YÊN TÊKEL 
Di çarçoveya vê xebata qadî de, li Herêma Başûr Rojhilatê Anatolyayê li gel 17 
saziyan, li Rojhilatê Anatolyayê li gel 21 saziyan anket hatine kirin. 
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Tablo17: Dabeşiya saziyên aborî yên têkel li gor bajar û Herêmên Asta 2. 
û herêmên erdnîgarî 

Semsûr 2 5,26 
TRC1 4 

Herêma 
Başûr 

Rojhilatê 
Anatolyayê 

17 

Entab 1 2,63 
Kilîs 1 2,63 

Batman 2 5,26 

TRC3 9 
Sêrt 1 2,63 

Şirnêx 3 7,89 
Mêrdîn 3 7,89 

Diyarbekir 3 7,89 
TRC2 4 

Riha 1 2,63 
Erdexan 2 5,26 

TRA2 7 

Rojhilatê 
Anatolyayê 

21 

Qers 2 5,26 
Agirî 2 5,26 
Îdir 1 2,63 

Bîngol 1 2,63 

TRB1 4 
Dêrsim 1 2,63 
Elezîz 1 2,63 
Meletî 1 2,63 
Bedlîs 2 5,26 

TRB2 7 
Hekarî 2 5,26 

Mûş 1 2,63 
Wan 2 5,26 

Erzirom 2 5,26 
TRA1 3 

Erzingan 1 2,63 
Tevde 38 100,00   38   38 

 
Tablo 18: Hejmar û cureyên saziyên ku bi wan re hevdîtin hatî kirin 

Cureyên Saziyan 
Hejmara 
Saziyan Rêje 

Odeya Esnaf û Zinetkaran 20 52,63 
Odeya Bazirganî û 
Sanayiyê 15 39,47 
Ajansa Pêşketinê 2 5,26 
KOSGEB 1 2,63 
Tevde 38 100 

 
Saziyên ku bi wan re hevîtin hatî kirin 15 jê Odeya Bazirganî û Sanayiyê, 20 jê Odeya 
Esnaf û Zinetkaran, 2 jê Ajansa Pêşketinê, 1 jê KOSGEB e. 
 
Tablo 19: Hejmara endamên saziyên ku bi wan re hevdîtin hatî kirin 
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Hejmara 
endamên 
saziyan 

Odeyên 
Bazirganî û 

Sanayiyê 
Yekîtiya Esnaf û 

Zinetkaran Tevde Rêje 
1.000 û kêmtir 3   3 8,82 
1.001-5.000 8 6 14 41,18 
5.001-10.000 1 5 6 17,65 
10.001 - 
15.000 1 3 4 11,76 
15.001 û 
zêdetir 2 5 7 20,59 

 
Gava em dêhna xwe didin hejmara endamên saziyan em dibînin ku %41,18ên wan 
xwedî 1.000-5.000 endaman in û piraniya fîrmayan wiha ne. 
 
Tablo 20: Hejmara endamên jin ên saziyan 

Hejmara 
endamên jin 

ên saziyan 

Odeyên 
Bazirganî 

û Sanayiyê 
Yekîtiya Esnaf 
û Zinetkaran Tevde 

%1î kêmtir 4 2 6 
%1=>….<%5 4 2 6 
%5=>….<%10 1 5 6 
%10=>….<%15 3 4 7 
Bê bersiv 3 7 10 
Tevde 15 20 35 

 
Gava meriv dêhna xwe dide hejmara endamên jin ên saziyan meriv dibîne ku li 7 
saziyan rêjeya hejmara endamên jin %10-15 ye, li 6 saziyan rêjeya hejmara endamên 
jin %5-10 e, li 6 saziyan rêjeya hejmara endamên jin %1-5 e, li 6 saziyan rêjeya 
hejmara endamên jin %1ê kêmtir e. 
 
34ên wan gotine ku serokên lijneyên rêvebiriyê yên odeyên bazirganî û sanayiye û yên 
yekîtiya odeyên esnaf û zinetkaran ne jin in. Diyar kirine ku li odeyeke yekîtiya esnaf 
û zinetkaran serok jin e. 29ên wan diyar kirine ku di bin banê odeyên bazirganî û 
esnafan de cîgirên serokan ne jin in. 3ên wan diyar kirine ku di bin banê yekîtiya 
esnaf û zinetkaran de cîgira serokek jin e. 23ên wan diyar kirine ku di bin banê odeya 
bazirganî û sanayiyê de û di bin banê yekîtiya esnaf û zinetkaran de di lijneya 
rêvebiriyê de endameke jin nîne.    
 
Li Riha û Diyarbekirê di lijneya rêvebiriyê ya odeyên bazirganî û sanayiyê de jinek cî 
digire. Yekîtiya odeyên esnaf û zinetkaran ên Diyarbekir, Îdir û Hekariyê diyar kirine 
ku di rêvebiriya odeyan de 2 jin cî digirin, li Wanê 3, li Semsûrê 4, li Sêrtê 5, li 
Meletiyê 7 jin di rêvebiriya odeyan de cî digirin.   
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12ên wan diyar kirine ku di nav endamên meclîsa odeya bazirganî û sanayiyê de jin 
nîn in. Li Riha û Dêrsimê her yek jinek di meclîsa odeya bazirganî û sanayiyê de cî 
digirin, li Diyarbekirê ev hejmar 2 ye.  
30ên wan diyar kirine ku di komîsyonên wan de jin tunene. 2ên wan gotine jinek, 
saziyek jî gotiye 2 jin di komîsyonan de cî digirin. 
 
Tablo 21: Sebebên nebûna endamên jin di lijneyên rêvebir ên saziyên 
aboriyê de 

Sebebên nebûna endamên jin 
di lijneyên rêvebir de Hejmar Rêje 
Hejmara endamên me yên jin gelek 
kêm e 18 64,29 
Jin naxwazin beşdarî xebatên 
saziya me bibin 3 10,71 
Em nagihên jinan 1 3,57 
Jin xwe nadin ber rêvebiriyê 10 35,71 
Yên din 6 21,43 
Bêbersiv 10   

 
Ji saziyan hatiye pirsîn ku ka ji bo hejmara jinan di organên rêvebirinê de zêde bibe 
hûn bo jinan xebatan dikin. 15 saziyan gotine erê, 20 saziyan gotiye na. 
Ji saziyên aboriyê yên têkel hatiye pirsîn ku ka bo jinan çi xebatan dikin. 
 Gava em ji İŞKURê yekê bigirin em ewil dixwazin jin be 
 Em di bernameyên perwerdeyê yên muteşebîsiyê yên KOSGEBê de hin kom ava 

dikin ku tenê jin beşdar bibin 
 Em destek didin xebatên lijneya muteşebîsên jin 
 Em bo beşdariya jinan di aboriyê komxebat û çalakiyan li dar dixin 
 Em bernameyên perwerdeyê yên pîşeyî li dar dixin 
 
Odeyeke bazirganî û sanayiyê diyar kiriye ku meclîsa jinan ava kiriye, odeyekê jî diyar 
kiriye ku bo avakirina meclîsa jinan xebatan dike. Bi vê re: 
 
 Yekê gotiye bo avakirina navenda ragihanê pere xerc kiriye û destek dide 

îstîhdama jinan 
 8ên wan gotine carcarna li serenserê bajêr û li gorî hewcedariyê xebatên 

bîrewerkirinê û civînan li dar dixin 
 7ên wan gotine bernameya perwerdeya muteşebîsiyê li dar dixin 
 5ên wan gotine bernameyên dabînkirina pîşeyî li dar dixin 
 Yekê gotiye ku fon stendiye û bi vê re bo îstîhdama jinan proje bi rê ve dibe 
 Yekê gotiye ku xebatên lêkolînê dike  
 
33 saziyên aboriyê diyar kirine ku semînerên li ser zayendiya civakî perwerde û 
xebatên bîrewerkirinê nekirine, 5 saziyan diyar kirine ku van xebatan kirine(2 jê 
perwerdeya zayendiya civakî, 3 jê semînerên bîrewerkirineke giştî) 
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Ji saziyan hatiye pirsîn bê ka li bajaran an li herêmê têkiliyên wan li gel saziyên jinan 
ên aboriyê hene yan na. 18 saziyên aboriyê gotine hene, 18 saziyên aboriyê jî gotine 
tunene. 
 
Tablo 22: Ji bo zêdekirina beşdariya endam û rêvebirên jin di saziyên 
aboriyê de, tiştên divê bên kirin 
Xebatên divê bên kirin Hejmara 

saziyên aboriyê 
Zêdekirina hejmara muteşebîsên jin 6 
Xebatên bîrewerkirinê(civîn, seminer û wd.) 6 
Cîgirtina jinan di şîrketên malbatî de 1 
Lidarxistina perwerdeyên xweserî jinan(bixwebawerî, 
rêvebirin û wd.) 

2 

Heqparêziya jinan 1 
Destekên dewletê bo muteşebîsên jin 9 
Guherîna normên civakî, guherîna çandî 2 
Çalakbûna jinan di prosesa hilbijartinan de, daxwaza destekê 
bo hilbijartinan 

4 

 
8. SEMÎNERÊN LI SER WEKHEVIYA ZAYENDIYA CIVAKÎ 
Di çarçoveya projeyê de li ser wekheviya zayendiya civakî 2 semîner hatin lidarxistin. 
85 jin û 15 endamên mêr ên Yekîtiya Odeyên Esnaf û Zinetkaran a Diyarbekir, tevde 

100 kes beşdar bûn. 
 
 

 

  



 
 

129 
 

5.ENCAM 
 
Di çarçoveya projeya bi salekê de, li 23 bajarên Herêmên Rojhilat û Başûr Rojhilatê 
Anatolyayê me xwe gihand muteşebîsên jin, saziyên sivîl ên jinan, odeyên bazirganî û 
sanayiyê, odeyên esnaf û zinetkaran, borseyên bazirganiyê û saziyên sivîl ên kardêr, 
me kir ku di çarçoveya projeyê de beşdarî atolye, perwerde û xebatên qadî bibin. 
 
Weke ku armanceke projeyê bû li bajarên Mûş, Mêrdîn, Batman, Sêrt, Diyarbekir, 
Wan, Hekarî, Dêrsim, Riha û Şirnexê, bi mazûbaniya odeyên bazirganî û sanayiyê 
atolye hatine lidarxistin. Hemû tevde 369 muteşebîs, nûnerên saziyên fermî û sivîl 
beşdarî van atolyeyan bûne. 
Di çarçoveya projeyê de 2 heb semînerên li ser wekheviya zayendiya civakî hatine 
lidarxistin û 85 jê jin, 15 jê mêr tevde 100 kes beşdar bûne. 
 
Di çarçoceya xebata qadî de li 23 bajaran me xwe gihand muteşebîsên jin, saziyên 
aboriyê û saziyên sivîl ên jinan û formên agahiyê piştgirî dan xebatên analîzê. Di 
çarçoveya xebata qadî de li gel 263 muteşebîsên jin, 43 saziyên sivîl ên jinan û 38 
saziyên aboriyê yê têkel hevdîtin hatine kirin. 
 
Encamên ku di çarçoveya projeyê de hatine bidestxistin: 
 
 Li saziyên aboriyê yên têkel jin di mekanîzmayên biryardanê de cî nagirin. Ji ber 

ku hêza temsîlkirina jinan li van saziyan kêm e, ev tesîreke neyînî li xebatên bo 
jinan jî dike, hatiye dîtin ku xebatên domdar û yên bi beşdariya jinan gelekî hindik 
in. 

 Li Herêmên Rojhilat û Başûr Rojhilat hejmara muteşebîsên jin ên endamên 
saziyên aboriyê nêzîkî rêjeya Tirkiyeyê ye. Jin bêhtir di hin qadan de dixebitin, 
dezgehên jinan an yên bi şirîkatiya jinan, ya rast bi piranî ji aliyê mêran ve tên 
birêvebirin. 

 Hatiye diyarkirin ku li saziyên aboriyê bi awayeke berbelav hejmara muteşebîsên 
jin kêm e û ji ber ku jin daxwaz nakin xebatên bo jinan ne zêde ne. Derbarê 
prosesên hilbijartinê yên saziyên sivîl de, derbarê xebat û lobiyan de agahiyên 
jinan kêm in û ev weke sedemeke bingehîn tê dîtin ku çima jin di saziyên bi vî 
rengî de cî nagirin.   

 Di bin banê ode û borseyan de, li her bajarî lijneyên muteşebîsên jin hene. Ev lijne 
bi beşdariya jinan pêk tên, xebatên wan ji aliyê lijneyên rêvebiriyê yên ode û 
borseyan ve tên pejirandin û pêre pêk tên. Lijneyên muteşebîsên jin ji ber ku 
muteşebîsên jin tîne cem hev, hevkariya wan pêk tîne avantajan pêşkêş dike lê tê 
dîtin ku ev bi pejirandina rêvebiriyên ode û borseyan karin xebatan bikin. Bi vî 
awayî nikarin di prosesên biryardanê yên ode û borseyan de cî bigirin. Li 
Diyarbekirê ji aliyê muteşebîsên jin ve meclîseke jinan hatiye avakirin û armanc 
ew bûye ku bi budçeya xwe, bi karûbarên xwe yên xweser xebatan bike.  

 Gava planên herêmî û planên pêşketinê yên ku 23 bajaran dihundirîne tên 
lêkolînkirin, tê dîtin ku Herêmên Rojhilat û Başûr Rojhilat di warê hemû şaneyên 
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li ser cîgirtina jinan di aboriyê de ji herêmên din paşdetir e. Hatiye diyarkirin ku 
di planên herêmî de bêhtir qala karkirina jinan, îstîhdama jinan tê kirin û binyada 
çandî û normên civakî yên herdu herêman tesîreke neyînî li îstîhdama jinan dike. 
Weke planên herêmî, di planên pêşketinê de jî pêşxistina îstîhdama jinan cî digire 
û hatiye gotin ku bo beşdariya jinan di aboriyê divê muteşebîsiya jinan bê 
bipêxistin. Di hin planên herêmî de rolên zayendperest cî digirin ku bo jinan 
karên weke tekstîl û hunerên destkariyê tên pêşkêşkirin, tên gotin ku divê di van 
qadan de îstîhdam û muteşebîsî bê destekkirin. Hatiye gotin ku bo bipêşxistina 
îstîhdama jinan jî divê teşwîqên kardêran bên bipêşxistin. Hedef û stratejiyên bi vî 
rengî dikin ku rolên zayendperest ên jinan berdewam bin û ev hedef û stratejî 
dibin asteng li pêşiya îstîhdameke biwesf. 

 Di xebatên atolyeyê û yên qadî de babetên ku bi gotinên jinan derketin pêş ev bûn; 
bihêzkirina jinan, pêkanîna hevgirtina jinan, bîrewerkirin, bernameyên 
perwerdeyê, pêşkêşkirina destekên malî. Gava şîroveyên jinan bên nirxandin tê 
dîtin ku jin li herêmê di qadên weke şîdet, jiyana civakî û siyasetê de bêhtir çalak 
in, agahî û beşdariya wan bo qada aboriyê kêmtir e. Piraniya jinên beşdarên 
atolyeyan û beşdarên xebatên qadî anîne ziman ku divê jin di vî warî de bên 
perwerdekirin û destekkirin. Lê gava polîtîkayên gelemperiyê tên lêkolînkirin tê 
dîtin ku destekên bo muteşebîsiya jinan 10 sal in hene, ji aliyê saziyên fermî û yên 
sivîl ve derbarê îstîhdama jinan de gelek bernameyên perwerdeyê yênpîşeyî tên 
birêvebirin. Encamên ku ji van bernameyan derdikevin qels in û ev bername ji 
aliyê saziyên ku jin tê de nîn, tê meşandin. Ji loma destekên aborî, yên perwerdeyê 
û yên şêwirmendiyê yên ku di planên gelemperiyê de hene û niha jî tên dayîn, bo 
ku bibandortir bibin divê li gorî hewcedariyên jinan ji nû ve bên verastkirin. 

 Hatiye dîtin ku saziyên aboriyê hay ji wekheviya zayendiya civakî nîn in, li ser vê 
bernameyên perwerdeyê li dar naxin. Li piraniya saziyên sivîl ên jinan li ser vê 
perwerde hatine li dar xistin. Di bernameyên atolyeyan û xebatên qadî de hatiye 
gotin ku saziyên aboriyê di xebatên bo jinan de li gel saziyên sivîl ên jinan 
hevkariyê dikin. Hevkariya saziyên sivîl ên jinan û ev daxwaza wan destekê dide 
avakirin û berdewamiya tora ragihanê.     

 Pêkan e ku ragihana bi projeyê pêk hat piştî projeyê bê xurtkirin û networkek bê 
avakirin, bi rêya vê re tecrube bên parkirin û xebatên hevpar bên bipêşxistin. 
Saziyên sivîl û yên aboriyê diyar kirine ku avakirina networkê erênî dibînin û 
dixwazin destek bidinê. 
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PÊVEK 1. MUTEŞEBÎSÎ Û ÎSTÎHDAMA JINAN DI PLAN Û BERNAMEYÊN 
GELEMPERÎ DE 
 
2. Plana Pêşketinê ya 11. 

Di plana pêşketinê de; 
• Bergirtina ciyawaziya dijî jinan, sûdewergirtina jinan ji heq, fersend û derfetên 

hemû qadên jiyana civakî bi awayeke wekhev û xurtkirina jinan weke armanca 
sereke hatiye diyarkirin. 

• Hatiye diyarkirin ku dê cîgirtina jinan di jiyana aborî, civakî û çandî de û di 
mekanîzmayên biryardanê yên her astî de bi awayeke çalak, nemaze ji herêman ve 
bê teşwîqkirin. 

• Hatiye diyarkirin ku bo xurtbûna jinan di jiyana aborî û civakî de dê lêkolîn bên 
kirin, proje bên meşandin, perwerde bên lidarxistin. 

• Hatiye diyarkirin ku bo bipêşxistina xebatên aborî yên jinan dê di prosesên 
bipêşxistina kar de xizmetên şêwirmendî û rêberî bên dabînkirin ji muteşebîsên 
jin re, van destekan ewilî dê bo jinan bên dayîn. 

• Hatiye diyarkirin ku di warê zêdekirina beşdariya jinan di jiyana aboriyê, li gorî 
hewcedariya bi karkeran a bajaran, xebatên weke perwerde, staj, perwerdeya 
destpêka kar dê bi awayeke çalak berdewam bin. 

• Hatiye diyarkirin ku dê rêbazin bên pratîkkirin ku jin di sektora taybet de, di 
organên rêvebirî û biryardanê de bêhtir cî bigirin, di vî warî de jin bên 
bîrewerkirin û teşwîqkirin, dê rêbazin bên bipêşxistin ku jin di sektora 
gelemperiyê de, di organên rêvebirî û biryardanê de bêhtir cî bigirin, di vî warî de 
jin bên bîrewerkirin û teşwîqkirin. 

• Hatiye diyarkirin ku bo ji derveyî bajaran muteşebîsiya jinan zêde bibe dê 
mekanîzmayên destekker bên dabînkirin. 

 
Di plana pêşketinê ya 11. de hatiye diyarkirin ku di sala 2018an de rêjeya îstîhdama 
jinan %29,4 bûye, armanc ew e ku di sala 2023an de bibe %39, rêjeya beşdariya di 
kar ji %34,2an bigihê %38,5an. Hatiye hedefkirin ku rêjeya jinên ku karê xwe dikin ji 
%17,8an bigihê %20an, rêjeya jinên kardêr ji %8,7î bigihê %10an. 
 
2. Plana Herêma TRC2 (Riha, Diyarbekir) 
Li gorî plana herêmê, li herêma TRC2 ciwan û jin têra xwe beşdarî jiyana aborî, civakî 
û çandî nebûne. Hatiye hedefkirin ku bo kêmkirina koçkirinê, xizaniyê û newekheviya 
dabeşa dahatê komên bidezavantaj ên herêmê yên weke jinan, ciwana, astengdaran û 
xizanan bi hêsanî bigihên xizmetên gelemperiyê û bi rêya zêdekirina îstîhdamê bo 
bipêşxistina dabeşa dahatê û kêmkirina xizaniyê stratejiyên têkoşîna dijî xizaniyê bên 
bipêşxistin û bi saya vê koçkirina ji herêmê bê kêmkirin. Hatiye diyarkirin ku nufûsa 
bajarvan li navendên Diyarbekir û Rihayê civiyaye, li vir qadên îstîhdamê kêm têra 
xwe nîn in û xebatkar têra xwe pêşketî nîn in, jin kêm dixebitin, loma jiyana aboriyê 
çalak nîn e. Hatiye diyarkirin ku dê li herêmê muteşebîsî bê destekkirin ku di serî de 
jin, muteşebîsên akademîk û yên kardêr di qada aboriyê de çalak bibin.    
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Hatiye diyarkirin ku hewcedarî pê heye ku bo li herêmê jin û ciwan karên xwe vekin 
xizmetên perwerdeyê û yên şêwirmendiyê bên berbelavkirin, proje û bernameyên 
destekkerên muteşebîsan bên birêvebirin, li sektorên sereke yên yên herêmê derfetên 
îstîhdamê bên dabînkirin ku van derdoran bi rehetî xwe bigihînin piyaseya xebatê; 
hatiye diyarkirin ku bo dabînkirina wekheviya fersendê ya jin û mêran dê bernameyin 
xurtkirinê bên lidarxistin, xizmetên kreş û xwedîkirina zarokan bên berbelavkirin ku 
jin di îstîhdamê û di mekanîzmayên biryardanê de bi awayeke çalaktir cî bigirin. Bo 
destekkirina beşdariya jinan di jiyana bajarî, aborî û civakî de pêşkêşkirina xizmetên 
perwerde, fînansman û şêwirmendiyê û destekên muteşebîsiya jinan tê de cî girtine. 
Li gorî vê stratejiyê hatiye armanckirin ku;   

- “Bernameyên Xurtkirinê” yên ku di warê beşdariya jinan di jiyana aborî û 
hilberîna bajarî de kapasîte û bîreweriyê zêde dikin, bên meşandin 

- Navenda Muteşebîsiya Jinan bê avakirin  
- “Projeyên Muteşebîsiya Civakî û Pêşketinê” yê ku îstîhdama jinan 

dihundirînin, bên meşandin. 
Li herêmê di sala 2012an de rêjeya beşdariya jinan di kar %6,4 bûye, hatiye 
armanckirin ku di sala 2023an de ev rêje bigihê %30,9an.  
 
3. Plana Herêma TRC3 (Mêrdîn, Batman, Sêrt, Şirnex) 
Li gorî plana herêmê; 

• Gava rewşa xwendinê li gor zayendan li herêmê bê lêkolînkirin, tê dîtin ku ji 
pêncan yekê nufûsa jinên herêmê xwende nîn in.  

• Hatiye diyarkirin ku li herêmê kesên li mal çiqas zêde bibin, jin ewqasî bi mal 
ve tê girêdan û dibe zehmet ku beşdarî jiyana civakî û aborî bibe. Li gorî 
daneyên TÜİKê yên sala 2012an Şirnexa yek ji bajarên herêmê bi hejmara 7,6 
him li herêmê, him jî li welat xwedî hejmara herî zêde ye û tê wê maneyê ku 
hejmara insanan di malekî de herî de li wir e. Li bajarên din Mêrdîn 6,3, 
Batman 6,4 û Sêrtê 6,5 kes hene di malekî de. 

 
Bo ku jin bêhtir bixebitin divê asta xwendina wan bilindtir bibe, bo vê divê tevdîr 
hebin. Di sala 2013an de rêjeya kesên xebatkar li herêma TRC3 %35 bûye. Yê mêran 
rêjeya wan %64,8, yê jinan rêjeya wan %7,5 bûye. Di warê îstîhdama jinan de ev 
herêm li welat herêma herî bi dezavantaj e. Yek ji hêlên qels ên aboriya herêmê, 
astengiyên li pêşiya cîgirtina jinan di jiyana civakî de ye. Di plana herêmê de hatiye 
diyarkirin ku bo beşdariya çalak di prosesên hiberînê divê ji jinan re bernameyên 
destekker bên çêkirin.  
 
9. Plana Herêma Bakur Rojhilat a TRA1(Erzirom, Erzingan, Bayburt) 

Li gorî plana herêmê, îstîhdama di sektora çandiniyê ya li herêmê li gorî nîvekiya 
Tirkiyeyê gelek zêde ye, li herêmê piraniya mêran(%62,9) di sektorên derveyî 
çandiniyê de, piraniya jinan(%75,3) di sektora çandiniyê de dixebitin. 
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Profîla nufûsa xebatkarên li herêmê, piranî ji mêrên bi temen 25-54 pêk tê ku di 
sektorên çandiniyê û xizmetê de dixebitin û perwerdeya wan ji ya lîseyê kêmtir e. 
Jinên ku perwerdeya wan ji lîseyê zêdetir in li herêmê piranî di sektora çandiniyê de 
dixebitin, di sektorên din de kêm in. 
 
 
5. Plana Herêma TRA2 (Agirî, Qers, Îdir, Erdexan)  
Di plana herêmê de hatiye diyarkirin ku ji hêla sektorên civakî ve di jiyana civakî û 
aborî de hêza temsîla jinan kêm e û ev hêleke wê ya qels e; bo pêşketina civakî divê 
statuya jinan bê xurtkirin. 
Hatiye diyarkirin ku jin di her temenî de û di her asta xwendinê de ji mêran kêmtir 
tên îstîhdamkirin; ev yek ji pirsgirêkên sosyo-ekonomîk ên herî muhîm e.  
Di planê de hatiye gotin ku divê di programên destekên malî yên ajansê de pêşengî ya 
muteşebîsên jin be, divê ji ber mercên herêmê bo jinan kursên ku îstîhdamê garantî 
dikin bên vekirin, bên teşwîqkirin, divê bo ku astengiyên çandî yên li pêşiya xebata 
jinan û îstîhdama wan bên kêmkirin xebatên bîrewerkirinê bên kirin.   
 
6. Plana Herêma TRB2 (Wan, Mûş, Bedlîs, Hekarî) 
Li gorî plana herêmê; di sala 2012an de rêjeya beşdariya di kar a herêmê %45,8 e, bi 
vê rêjeyê di nav herêmên Asta 2. de di rêza 23an de ye, li herêmê herî zêde yên bi 
temen 25-34 beşdarî di kar dikin, di rêjeya beşdariya di kar a li gor zayendê 
newekhevî heye, rêjeya beşdariya di kar a mêran çar qatê ya jinan e, rêjeya îstîhdama 
mêran(%63,2) jî sê qatê ya jinan(%20,9) e. 
Hatiye diyarkirin ku bo zêdekirina rêjeya îstîhdamê û pêkanîna entegrasyona jinan di 
aboriyê li Herêma TRB2 divê sanayiya tekstîl û cil û bergan bê bipêşxistin. Divê 
kardêrên ku komên bi dezavantaj bixebitînin bên teşwîqkirin, sektorên ku nemaze jin 
karibin tê de bixebitin yên weke cil û berg û hunerên destkariyê bên destekkirin. 
Hatiye diyarkirin ku li herêmê tevde 1572 komele hene, ji van komeleyan %3,3 yên 
jinan in.  
 
7. Plana Herêma TRB1 (Meletî, Elezîz, Bîngol, Dêrsim) 
Li gorî Plana Herêmê; rêjeya jinên ne xwende, li temamê bajarên herêma TRB1ê ji 
rêjeya welat zêdetir e, li gor daneyên din ên li ser xwendina jinan jî herêma TRB1ê ji 
nîvekiya welat kêmtir e, piraniya jinên li herêma TRB1ê di sektora çandiniyê de 
dixebitin. Li herêmê rêjeya jinên ku di çandiniyê de hatine îstîhdamkirin, hema hema 
teqabilî sisêyan duduyê temamê îstîhdama jinan dike. Rêjeya bêkariya temenên 15-
24an, him bo jinan, him bo mêran di vî temenî de hema hema %30ê tevehiya 
xebatkaran e. Ji ber vê yekê hatiye gotin ku divê li herêmê bo îstîhdama ciwanan û ya 
jinan qadên nû bên vekirin û divê li gorî vê bên perwerdekirin. Li seranserê herêmê 
beşdariya jinan di kar, jiyana civakî û prosesê biryardanê kêm e, ev tesîreke neyînî li 
hilberîna herêmê û rewşa civakî û aborî ya jinan dike. Hatiye diyarkirin ku di vî warî 
de Herêma TRB1ê di bin nîvekiya Tirkiyeyê re ye, sedema vê ya sereke ew ku qismek 
zêde insan hene, hazir in bo xebatê lê kar nagerin, ji ber vê divê jin him di warî aborî 
de, him jî di warê muteşebîsiya civakî de bên teşwîqkirin.     
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8. Plana Herêma TRC1 (Entab, Semsûr, Kilîs)  
Li gorî Plana Herêmê; li herêmê nufûsek heye ku beşdarî di kar nake, yek ji sebebên 
herî mezin ê vê yekê kesên ku bi karên mal re elewedar in, sebebên vê jî; jin zarok û 
extiyaran xwedî dikin, karûbarên malê dikin, weke karkerên ne fermî dixebitin û ew 
fikrê ku vana weke karên eslî yên jinan dibîne. Hatiye diyarkirin ku li herêmê rêjeya 
îstîhdamê %42 e û ev rêje gelekî di bin nîvekiya welat re ye, li welat rêjeya îstîhdama 
jinan %27,1 e lê li Herêma TRC1ê rêjeya îstîhdama jinan %18,3 ye. 
Hatiye diyarkirin ku rêjeya jinên bêkar herî zêde di nav mezûnên lîseyê û yên di wê 
astê de ye û ev rêje %14,6 e, rêjeya mêrên di heman astê de jî %6,2 ye, rêjeya jinên 
bêkar a herî zêde weke koma duyem jî bi % 10,9an mezûnên zanîngehê ne û li herêma 
TRC1ê rêjeya jinên bêkar di nav jinên ku xwendina wan zêde ye, bêhtir e. Di plana 
herêmê de, di bin serenavê îstîhdam û bêkariyê de; hatiye gotin ku bo jinan têra xwe 
derfetên kar nîn in û ji ber vê rêjeya beşdariya di kar a jinan kêm e û ev qelsiyek e. 
Hatiye diyarkirin ku li ser beşdariya jinan di jiyana aborî û civakî kêmasî hene. 
Hatiye diyarkirin ku divê li herêmê bo jinan mekanîzmayên destekker û bernameyên 
pîşeyî bên lidarxistin. Planê cî daye cîgirtina saziyên sivîl ên herêmê di 
mekanîzmayên biryardanê de û cîgirtina jinan di saziyên sivîl de bi awayeke çalak. 
Hatiye gotin ku divê muteşebîsên ciwan û jin bên destekkirin. Hatiye armanckirin ku 
li herêmê rêjeya beşdariya di kar %15,8an di sala 2023an de bigihê %25an, rêjeya 
îstîhdama jinan ji %14,2an bigihê %24an. 
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PÊVEK-2 FORMÊN BO AGAHIYÊ YÊN XEBATA QADÎ 
 
1.Forma anketê ya ku li gel saziyên aboriyê yên têkel hatiye kirin: 
26. Tarîxa anketê:  
27. Nimareya anketê:  
28. Navê anketor:  
29. Saziya ku ligel wê anket hatiye kirin:  
30. Bajarê, herêma ku sazî xebatan lê dimeşîne:  
31. Qada xebatê ya saziyê(sektorel):  
32. Kesê/a ku ligel anket hatiye kirin û unvana wî/wê:  
33. Awayê pêkanîna anketê:  
34. Hejmara endamên saziyê:  
35. Hejmara endamên jin ên saziyê(saziyên ku hejmareke tam nedin, divê hejmareke 

nêzîk an rêje bibêjin):  
36. Di organên rêvebiriyê yên saziyê de jin cî digirin?(Heke organên li jêr, di bin banê 

saziyê de tunebin li kêleka wê binivîsin TUNEYE) 
(    ) Hejmara serokan:  
(    ) Hejmara cîgirên serokan: 
(    ) Hejmara di lijneya rêvebir de: 
(    ) Hejmara di meclîsan de:  
(    ) Hejmara di komîsyonan de:  
37. Heke di organên li jor hatî gotin de hejmara jinan kêm be sedema wê 

bipirse.(Heke di organên rêvebir ên jinan de hejmara jinan kêm be derbasî pirsa 
14an bibe) 

(    ) Hejmara endamên me yên jin gelek kêm e 
(    ) Jin naxwazin beşdarî xebatên saziya me bibin 
(    ) Em nikarin li gel jinan têkilî deynin 
(    ) Jin xwe nadin ber rêvebiriyê 
(    ) Tişteke din……………………………………… 
 
38. Heke di organên li jor hatî gotin de hejmara jinan zêde be sedema wê bipirse.  
(   ) Di qada xebatên saziya me de hejmara jinan zêde ye 
(   ) Tişteke din……………………………………………………………………. 
39. Bo ku di organên rêvebiriyê de hejmara jinan zêde bibe hûn xebatan dikin? 

(    ) Erê                   (    ) Na 
40. Heke hûn bo jinan xebatan dimeşînin, ji kerema xwe re bibêjin ka hûn xebatên bi 

çi rengî dimeşîn? 
……………………………………………………………………………………………… 

41. Xebata ku herî dawî we bo jinan kir li ser kîjan mijarê bû û we kengî kir? 
Tarîx:                                                                 Mijara xebatê: 

42. We di bin banê saziya xwe de, bo endamên xwe perwerde yan semînerên li 
zayendiya civakî li dar xist? 

(     ) Erê                             (   ) Na 
43. Heke erê be, we kengî û perwerdeyeke bi çi rengî li dar xist? 

Tarîx:                                   Perwerdeyeke bi çi rengî:  
44. Li bajar û herêma ku hûn xebatên xwe dimeşînin, li gel rêxistinê jinan ên di qada 

aboriyê de xebatan dikin têkiliyên we hene? 
 (    ) Erê                           (      ) Na 

45. Heke erê be, li gel kîjan rêxistinên jinan têkiliyên we hene? Têkiliyeke we ya çawa 
heye? 
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……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

46. Bi ya we, bo zêdekirina cîgirtina jinan di organên endam û rêvebiriyê yên saziya 
we de divê xebatên bi çi rengî bên meşandin?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
47. Li herêmê, di bin banê saziyên weke we de bo xurtkirina jinan toreke 

koordînasyonê bê avakirin dê feydeya wê hebe? 
 (    ) Erê                     (    ) Na 

 
48. Heke erê be, dê saziya destek bide? 
49. Heke na be, sedema wê çi ye? 
50. Di vî warî de pêşniyarên we hene? 
 
3. Forma anketê ya ku ligel saziyên sivîl ên aboriyê yên jinan hatiye kirin: 

30. Tarîxê anketê  
31. Nimareya anketê:  
32. Navê anketor:  
33. Saziya ku ligel wê anket hatiye kirin: 
34. Kesê/a ku ligel anket hatiye kirin û unvana wî/wê:  
35. Bajarê ku anket lê hatiye kirin:  
36. Awayê pêkanîna anketê:  
37. Hejmara endamên saziyê:  
38. Armanca avakirina saziya we çi ye? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

39. We çima saziyek tenê bo jinan ava kir? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

40. Hûn endam in li saziyên sivîl ên kargêran ên ku di heman qadê de mêr jî lê endam 
in? 
41.  (    ) Erê                                                          (    ) Na 

42. Heke erê be, we saziyek tenê bo jinan ava kir? 
43. Heke na be, çima hûn beşdarî van saziyên sivîl nabin? 
44. Bi ya we, li saziyên sivîl ên aboriyê yên ku mêr jî tê de ne, jin bi çi re rû bi rû 

dimînin? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............ 

45. Heke bi tiştên baş re rû bir û dimînin, nexwe çima di van rêxistinan de, hejmara 
endam û rêvebirên jin kêm e?  
………………………………………………………………………………………… 

46. Heke bi tiştên baş re rû bir û namînin, di van rêxistinan de pirsgirêkên jinan çi ne? 
………………………………………………………………………………………… 

47. Kesên ku di pirsên berî vê de gotin pirsgirêk hene, we rêxistina xwe ya jinan ji ber 
van pirsgirêkan ava kir? 
 (     ) Erê                                     (     ) Na 
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48. Bi ya we bo çareserkirina van pirsgirêkan divê çi bên kirin? 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

49. Weke saziyeke sivîl a jinan hûn li bajarê xwe, di prosesên biryardanê de cî 
digirin?( konseya kar, meclîsa bajêr, lijneya îstîhdamê ya bajêr û hwd.) 
(    ) Erê                                       (     ) Na 

50. Heke erê be, hûn çawa cî digirin û xebatên bi çi rengî dikin? 
………………………………………………………………………………………… 

51. Heke na be, çima? 
………………………………………………………………………………………… 

52. Xebata dawîn a saziya we ku bo endamên xwe yan bo raya giştî kir li ser kîjan 
mijarê bû û we kengî kir? 

Tarîx:                                                                 Mijara xebatê: 
53. We di bin banê saziya xwe de, bo endamên xwe perwerde yan semînerên li 

zayendiya civakî li dar xist? 
(     ) Erê                             (   ) Na 

54. Ligel rêxistinên jinan ên din têkiliyên we hene? 
 (     ) Na 
 (     ) Erê 

       (     ) Li bajêr 
       (     ) Li herêmê 
       (     ) Netewî 
       (     ) Navnetewî 
 
55. Bi ya we, bo zêdekirina cîgirtina jinan di organên endam û rêvebiriyê yên saziyên 

aboriyê de divê xebatên bi çi rengî bên meşandin? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

56. Li herêmê, di bin banê saziyên weke we de bo xurtkirina jinan toreke 
koordînasyonê bê avakirin dê feydeya wê hebe? 
(    ) Erê                     (    ) Na 

57. Heke erê be, dê saziya we destek bide? 
………………………………………………………………………………………… 

58. Heke na be, çima? 
………………………………………………………………………………………… 

59. Di vî warî de pêşniyarên we hene? 
………………………………………………………………………………………… 

 
3.Forma anketê ya bo muteşebîsên jin: 
 

 
Armanca avakirina saziya we çi ye? 
24. Tarîxê anketê:  
25. Nimareya anketê:  
26. Navê anketor:  
27. Kesê/a ku ligel anket hatiye kirin û unvana wî/wê:  
28. Navê kargehê:  
29. Bajarê ku anket lê hatiye kirin:  
30. Awayê pêkanîna anketê:  
31. Sektora ku lê dixebite: 
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32. Sala ku kargeh hatiye vekirin: 
33. Hejmara xebatkarên kargehê: 
34. Hûn li saziyên sivîl ên aborî endam in? 

(    ) Na     
Çima ?........................................................................................................ 
(    ) Erê 
(    ) Saziyên sivîl ên jinan ên aborî………………………………………………….. 
(    ) Saziyên sivîl ên aborî yên ku mêr jî endamên wê ne………………………………… 

35. Hûn bo pirsgirêkên xwe serî li saziya sivîl a jinan a ku hûn endama wê ne, didin?   
 (    ) Erê                              (     ) Na 

36. Heke erê be, destekeke çawa didin we? 
………………………………………………………………………………………… 

37. Weke muteşebîseke jin, hûn di kîjan qadê de, destekeke çawa didin saziya sivîl a 
jinan ku hûn endama wê ne? 

………………………………………………………………………………………… 
38. Bo çareserkirina saziyên sivîl ên jinan divê çi bên kirin? 

………………………………………………………………………………………… 
39. Saziya sivîl a aboriyê ku hûn endama wê ne, ya ku mêr jî endamên wê ne, weke 

muteşebîseke jin bo çareserkirina pirsgirêkên we destek dide we?  
(    ) Erê         Destekeke çawa 
didin?...................................................................................... 
(    ) Na 

40. Hûn di kîjan qadê de, destekeke çawa didin saziya sivîl a aboriyê ku hûn endama 
wê ne, ya ku mêr jî endamên wê ne? 

…………………………………………………………………………………………… 
41. Bo zêdekirina cîgirtina jinan li saziyên sivîl ên aboriyê û bo çalaktirkirina van 

rêxistinan divê çi bên kirin? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

42. Ji kerema xwe re li ser çalakiya muteşebîsiya jinan a ku herî dawî hûn beşdar bûn, 
agahiyan bidin. 

Tarîx:                           Cî:                      Saziya sazkar:          Mijar:  
 

43. Li herêmê, di bin banê saziyên weke we de bo xurtkirina jinan toreke 
koordînasyonê bê avakirin dê feydeya wê hebe? 
 (    ) Erê                     (    ) Na 

 
44. Heke erê be, hûn ê beşdar bibin? 

…………………………………………………………………………………………… 
45. Heke na be, çima? 

………………………………………………………………………………………… 
46. Li ser muteşebîsiya jinan û hevkariya jinan ligel rêxistinên aboriyê pêşniyarên we 

çi ne? 
………………………………………………………………………………………… 
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PREFACE 
We, Association of Businesswomen of Eastern and Southeastern Turkey 
(DOGÜNKAD), have carried out various national and international projects with a 
greatenthusiasm since day one. We believe that our projects have contributed to 
development of women’s employment and entrepreneurship as well as empowerment 
and visibility of women in the economy and we reaped the benefit of these 
contributions.  
 
We work as a Diyarbakır-based civil society organization, established in Eastern and 
Southeastern Turkey. There are many other valuable women’s CSOs working towards 
various goals in the region. However, we are not able to take part in decision-making 
processes as we are not visible enough due to limited number of policies on women’s 
employment and entrepreneurship, current level of women’s representation and the 
problems faced by women as a result. In addition, we are not active enough in civil 
society organizations. As women’s CSOs, we only try to exist and become visible 
through our own fields of activity. This issue does not only apply to Diyarbakır but 
also other provinces in the region.  
 
From this point of view, we held common mind meetings with women’s associations, 
academics, women working for various CSOs as well as both female and male 
entrepreneurs in Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkâri, Muş, 
Şanlıurfa and Tunceli within the scope of the “Project of Collaboration and 
Networking Among Women’s Civil Society Organizations in Eastern and 
Southeastern Regions of Turkey” prepared by our association and supported by the 
Consulate General of Sweden. We have discussed and exchanged our experiences 
regarding women’s visibility in the economy, women’s participation in decision-
making mechanisms and the obstacles before them, perception of gender, women’s 
position in economic organizations as well as level of women’s representation in the 
CSOs, the academy, professional organizations, chambers and commodity exchanges. 
We emphasized the importance of collaboration for resolving the issues we have 
detected.  
 
We have no doubt that women become stronger together and grow with solidarity. 
Within this scope, we would like to share the project report and results of our 
fieldwork. We would like to thank the chairs of chambers of commerce and industry 
in Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Van, Hakkâri, Tunceli, 
Şanlıurfa and Şırnak for accommodating our meetings during our one-year project, 
women entrepreneurs and representatives of chambers of merchants and artisans, 
commodity exchanges, public organizations and women’s CSOs as well as Prof. Dr. 
Şemsa Özar who graciously supported our project. 

Ferda CEMİLOĞLU 

DOGÜNKAD Chairwoman of Board of Directors   
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INTRODUCTION: 
 
This report covers tangible outcomes of the fieldwork which has been carried out 
between March 2018 and December 2018 by theAssociation of Businesswomen 
of Eastern and Southeastern Turkey (DOGÜNKAD) within the scope of the 
“Project of Collaboration and Networking Among Women’s Civil Society 
Organizations in Eastern and Southeastern Regions of Turkey”, with the grant 
provided by Consulate General of Sweden. 
 
The fieldwork has been carried out in Muş, Mardin, Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, 
Hakkâri, Tunceli, Şanlıurfa and Şırnak in order to reveal current status and needs of 
women in business, discover the obstacles women face and create an environment 
where women can discuss solutions for their own needs with a participatory 
approach. In this context, workshops and concurrent fieldwork have been carried out 
in order to assess the current situation and handle the issues from the perspective of 
women with participation of decision-making bodies, organizations and mechanisms, 
activists and academics in the aforementioned provinces. The purposes of the 
workshops is to make the issues and current needs of women in business visible, on 
one hand, and to support  networking and dialog between all participating groups 
and stakeholders on the other. In addition, the report tries to get across participants’ 
own expressions of tangible outcomes of these studies and the topics discussed while 
payingextra attention to protect transparency. 
 
In addition to the workshops, “Gender Equality Seminars”have been held with mixed 
groups for the members of commercial and professional organizations, chambers and 
associations in Diyarbakır.  
 
One of the prominent points of the study is that the power-based business stereotypes 
women have to face with in the region are similar to the issues women in other 
regions experience. However, as it is seen from this report, the region’s specific social 
structure and socioeconomic disadvantages set more challenging conditions for 
women in business. The conflicts in the region between 2015 and 2016 made this 
situation even more challenging for local people, businesswomen and women 
entrepreneurs. It is emphasized that women must have an alliance in order to 
mitigate the effects of the current situation in the provinces subject to this project and 
initiate new projects in the region. In addition, the state mechanisms and the need for 
support for the region were discussed. In summary, the report underlines how 
establishing mechanisms of empowerment and common fields and networks of 
solidarity for women in business are crucial for increasing economic freedom of 
women and empowering them to become equal stakeholders for the provinces listed 
above.  
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PROJECT OVERVIEW 
 
This study has been carried out in order to empower women of Eastern and 
Southeastern Turkey in the economy and increase collaboration between women’s 
civil society organizations in the region. In this context, various activities have been 
carried out in collaboration with commercial and professional organizations as well 
as women’s civil society organizations in 10 provinces (Diyarbakır, Mardin, Batman, 
Siirt, Şırnak, Van, Hakkari, Muş, Şanlıurfa and Tunceli) with the grant provided by 
the Consulate General of Sweden.  
 
For this purpose: 
 It is aimed to meet, contact and establish partnerships with relevant institutions, 

civil society organizations, academics and individuals in the Eastern and 
Southeastern Anatolian Regions of Turkey working towards empowering and 
increasing visibility of women in the economy, 

 Assess and evaluate regional development efforts and local development practices 
for women, 

 Increase women’s capacity of participation in the economy, level of representation 
as well as the number of female members of the association, 

 Study projects of women’s CSOs on empowerment of women in the economy both 
in Turkey and the world,  make a contribution to increase capaprovinces as well as 
collaborative potentials of women’s CSOs in the region.  

 
Target Groups: 
 Women’s CSOs, women academics, women working for different civil society 

organizations, women entrepreneurs, women in business in provinces of 
Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari, Muş, Şanlıurfa and 
Tunceli in Eastern and Southeastern Anatolia Regions of Turkey 

 DOGÜNKAD members in 5 different provinces 
 Organizations, bodies, commercial / economic enterprises working towards 

regional development in 10 provinces 
 Women’s Committees of employer’s organizations in the region. 
 
Project Activities  
 Workshops with participation of Economic Organizations, Women’s Civil Society 

Organizations, Women Academics and Cooperatives in 10 provinces. 
 Gender Equality Seminars 
 Fieldwork 
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1. ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND PARTICIPATION OF 
WOMEN IN DECISION-MAKING PROCESSES IN TURKEY AND THE 
REGION 
 
1.1. Women’s Entrepreneurship in Turkey 
A key factor for starting a new business is being confident about having the adequate 
knowledge and skills for it. The number of self-confident individuals in terms of 
entrepreneurship has increased over the last 10 years. Between 2006 and 2008, 
50,8% of adults between the ages of 18 to 64 in Turkey state that they have the 
adequate knowledge and skills to start a new business. This percentage has increased 
up to 55,3% between 2013 and 2016. In addition, number of women who have the 
adequate knowledge and skills to become entrepreneurs has increased8. 
 
Assessing the data by gender, it is seen that the number of women entrepreneurs has 
significantly increased over the last 10 years. Index of women entrepreneurs between 
2006 and 2008 were 2,8%, which has reached 8,7% between 2013 and 2016. In other 
words, 3 out of 100 women used to become entrepreneurs between 2006 and 2008 
and now, 9 out of 100 women have become entrepreneurs in 2013-20169. 
 
Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE)10 provides comparable insight 
into the factors supporting and challenging women’s entrepreneurship with the 
percentage of women entrepreneurs by countries. Findings of the report show that 
primary obstacles before women to become entrepreneurs are negative cultural 
attitudes against women, difficulty in accessing financial resources and overall 
challenges in business environment. On the other hand, poverty and lack of sufficient 
paid employment opportunities are among factors increasing the percentage of 
women entrepreneurs. According to the report, top countries with highest women’s 
entrepreneurship rates are Ghana (46,6%), Russia (34,5%), Uganda (33,8%), New 
Zealand (33,0%), Australia (32,1%), Vietnam (31,3%) and Poland (30,3%). Turkey, on 
the other hand, is among the countries with the lowest women’s entrepreneurship 
rateswith 8,5%. 
 
Considering all applicable factors, highest scoring countries according to MIWE, 
which evaluates the current situation for women entrepreneurs, are New Zealand, 
Sweden, Canada, USA, Singapore, Portugal, Australia, Belgium, the Philippines, 
United Kingdom and Spain. According to the Global Entrepreneurship Monitor 
Report for 2018/2019, Turkey ranked 15 among 48 countries in terms of total early-
stage entrepreneurial activity. 
 

                                                             
8 “Women Entrepreneurs in Turkey”, Prof. Dr. Esra Karadeniz, Yeditepe 

University,http://iibf.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/ikt_ekonominotlari2.pdf 
9 See: Footnote 1 
10 Mastercard Index of Women Entrepreneurs, 
https://newsroom.mastercard.com/documents/mastercard-index-of-women-entrepreneurs-miwe-2018/ 

http://iibf.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/ikt_ekonominotlari2.pdf
https://newsroom.mastercard.com/documents/mastercard-index-of-women-entrepreneurs-miwe-2018/
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According to Women Entrepreneurs Association of Turkey (KAGİDER), the research 
carried out in Turkey shows that 45% of men and 40% of women lean towards 
entrepreneurship. However, rate of women entrepreneurs in Turkey is only 8,8% as 
this potential of women is not fully realized. Index of Women Entrepreneurs in 
Turkey 2019 Research Report prepared by KAGİDER indicates that total 
entrepreneurial activity in Turkey is high but the number of women entrepreneurs 
are not at desired levels. Women entrepreneurs do not generally prefer borrowing for 
starting a business. However, if they do, the main source of borrowings is their 
families. Women entrepreneurs generally focus on their companies and have a low 
tendency to become serial entrepreneurs. 
 
The report published by “Crunchbase” (a company established for the purpose of 
becoming the primary source of data for entrepreneurs) in April 2017 indicates that 
the rate of women entrepreneurs in the global start-up ecosystem is around 17%. 
According to data provided by “startups.watch”, an organization that monitors and 
evaluates start-up enterprises, rate of women entrepreneurs in Turkish start-up 
ecosystem is around 15%. International Trade Center’s report “From Europe to the 
World; Understanding Challenges for European Businesswomen” indicates that 
although the associations and chambers of commerce and industry are the most 
popular means of business networking among women, they cannot benefit from these 
networks adequately and the companies run by women are not present as much in 
international trade. 
 
According to the data provided by Turkish Merchants and Artisans Registry Gazette, 
total rate of women merchants and artisans in 2017 is 15,72%. The most popular 
fields women start business in are: 
 Trading via stalls, mini markets and grocery stores 
 Restaurants, catering services 
 Hair dressers 
 Trading in open marketplaces 
 Manufacturing and trading of clothing 

Studying Diyarbakır as the pilot of Eastern and Southeastern Anatolian Regions of 
Turkey, it is seen that women are represented in only 12% of DCCI’s member 
companies.According to DCCI’s June 2018 data, there are 2063 women business 
owners, business partners and legal representatives in total 1810 businesses under 
Diyarbakır Chamber of Commerce and Industry (DCCI) (1295 active and 515 
suspended businesses). 86 women are owners, partners and/or representatives of 2 
businesses, 12 women are owners, partners and/or representatives of 3 businesses 
and 1 woman is an owner, partner and/or representative in 4 businesses. Remaining 
women are owners, partners and/or representatives of a single business. On the other 
hand, not all businesses of which women are owners, partners and/or representatives 
are actually managed by women. Women are only present on paper in more than 50% 
of these businesses. 
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Table 1: Distribution of women-owned businesses registered to DCCI by 
sectors 

Sector Number of 
Businesses 

Animal production and husbandry 40 businesses 

Agricultural products, forestry 73 businesses 

Private construction 11 businesses 

Building material sales 60 businesses 

Automobile, motorcycle and spare part sales 21 businesses 

Healthcare, administrative and support services 246 businesses 

Transportation, logistics, oil and gas products 
sales 

79 businesses 

Food products sales 39 businesses 

Energy, infrastructure, construction and 
contracting services 

74 businesses 

Information, communication, tourism and hotel 
management services 

121 businesses 

Finance, insurance, real estate and jewelry 
stores 

151 businesses 

Textile, ready-made clothing and leather sales 33 businesses 

Consumer durables and furniture 33 businesses 

Manufacturing based on stones, soil and 
minerals 

33 businesses 

Private education, printing services and 
stationery 

61 businesses 

Manufacturing 117 businesses 

 
Presence of women in Economic Organizations in Turkey is rather low. Especially, 
the number of women in management of top economic organizations such as the 
Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), Turkish Exporters 
Assembly and The Confederation of Turkish Merchants and Artisans (TESK) is not 
sufficient. 
 
Top association with highest presence of women in business is Turkish Industry and 
Business Association (TÜSİAD), which has elected women as chair of board of 
directors for 3 times. There were 3 women among 13 members of board of directors 
in 2018-2019 financial year. In addition, 14 out of 142 business councils in Foreign 
Economic Relations Board had women as presidents. 
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TOBB has established Boards of Women Entrepreneurs in 81 provinces of Turkey in 
2007. Boards of Women Entrepreneurs aim to improve activity of women 
entrepreneurs in provincial chambers and commodity exchanges. Examining the 
organizational structure of TOBB, it is seen that only 17 out of 1619 high council 
representatives of TOBB were women in 2017 elections. There are 2 women chairs of 
board of directors and 7 women council presidents in 81 provinces and 160 districts. 
Number of women in councils of chambers and commodity exchanges reached 27 and 
the number of women in professional committees reached around 800. Although 
economic organizations are areas of key importance for women to access business 
opportunities, it is seen that women do not take part in decision-making processes 
within these organizations and are not represented at management levels.  
 
1.2. Women’s Employment in Eastern and Southeastern Anatolian 
Regions of Turkey 
According to Turkish Statistical Institute (TÜİK) data for 2019, Turkey’s 
unemployment rate is 13,7%. Unemployment rate in Eastern and Southeastern 
provinces of Turkey such as Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt and Şırnak is above national average. In 
addition, women’s unemployment rate in Turkey is 16,5%. Women’s unemployment 
rate in aforementioned provinces are also above national average. TRC3 region 
consisting of Mardin, Batman, Siirt and Şırnak has the highest women’s 
unemployment rate.  

 
Table 2: Unemployment Rate in Turkey and Level II Regions (2019) 

REGIONAL 
CODE NAME Total 

Total / 
Men 

Total / 
Women 

15-24 / 
Total 

15-24 
/ Men 

15-24 / 
Women 

TR Turkey 13,7 12,4 16,5 25,4 22,5 30,6 

TRA1 
Erzurum, 
Erzincan, Bayburt 11,2 12,3 8,4 25,6 28,7 18,6 

TRA2 
Ağrı, Kars, Iğdır, 
Ardahan 9,8 11 6,9 16,9 15,6 21 

TRB1 
Malatya, Elazığ, 
Bingöl, Tunceli 9,9 9 11,4 17,6 15,1 21,3 

TRB2 
Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari 25,9 25,5 26,9 34 31,9 39,9 

TRC1 
Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis 15,2 15 15,7 24,6 23,4 27,1 

TRC2 
Şanlıurfa, 
Diyarbakır 23,4 25,1 18,4 28,5 29,8 25,8 

TRC3 
Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt 30,9 27,1 42,1 45,2 41,9 50,9 

TR10 İstanbul 14,9 13 18,9 24,8 22,1 29,2 
TR21 Tekirdağ, Edirne, 11 8,7 15,8 24,5 18,8 34,9 
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Kırklareli 

TR22 
Balıkesir, 
Çanakkale 8,3 6,6 11,4 19,4 15,1 27 

TR31 İzmir 16 13,2 21 27,7 21,4 37,4 

TR32 
Aydin, Denizli, 
Muğla 9,2 7,8 11,4 19,5 15,1 26,6 

TR33 
Manisa, Afyon, 
Kütahya, Uşak 9,8 8,8 11,9 23,8 19 33,4 

TR41 
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik 11,2 10,1 13,7 22 20,4 24,7 

TR42 

Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, 
Yalova 13,5 11,9 16,7 27,7 26 30,2 

TR51 Ankara 14,2 11,4 19,8 27,2 21,2 37,5 
TR52 Konya, Karaman 8 7,3 9,5 16,4 13,5 22,2 

TR61 
Antalya, Isparta, 
Burdur 13,3 11,5 16,6 25,6 23,4 29,5 

TR62 Adana, Mersin 11,9 10,6 14,8 19,4 16,1 24,5 

TR63 

Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye 18,1 16,3 22,2 28,9 24 38,2 

TR71 

Kırıkkale, 
Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, 
Kırşehir 13,3 11,3 17,4 27,9 23,3 36,8 

TR72 
Kayseri, Sivas, 
Yozgat 14,5 12,6 19,3 28,1 22,2 40,1 

TR81 
Zonguldak, 
Karabük, Bartın 9,6 7,5 13,1 26,4 22,8 32,1 

TR82 
Kastamonu, 
Çankırı, Sinop 7,6 6 10,1 18,4 13,8 25,7 

TR83 
Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya 8,3 8 8,7 17,3 16,3 18,6 

TR90 

Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize, 
Artvin, 
Gümüşhane 9,9 8,9 11,3 26,8 22,3 33 

 
According to TÜİK data for 2019, Turkey’s employment rate is 45,7% and the 
women’s employment rate is 28,7%. Women’s employment rate in Eastern and 
Southeastern provinces of Turkey such as Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, 
Ardahan, Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak and Batman is below national average. TRC3 Level 
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II region consisting of Mardin, Batman, Siirt and Şırnak has the lowest women’s 
employment rate with 12,4%. 
 
Table 3: Employment Rate in Turkey and Level II Regions  

REGIONAL 
CODE NAME Total 

Total 
/ Men 

Total / 
Women 

Age 
15-
24 / 
Total 

Age 
15-
24 / 
Men 

Age 15-
24 / 
Women 

TR Turkey 45,7 63,1 28,7 33,1 43,4 22,6 

TRA1 
Erzurum, Erzincan, 
Bayburt 42,5 61,3 24,5 23,2 30,6 15,8 

TRA2 
Ağrı, Kars, Iğdır, 
Ardahan 42,8 56,8 28 27,7 41,5 13,1 

TRB1 
Malatya, Elazığ, 
Bingöl, Tunceli 46,4 63,2 30,5 31,7 39 24,4 

TRB2 
Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari 37,8 55,4 20,1 27,1 41 13,4 

TRC1 
Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis 40,2 60,3 20,7 29 40,7 17,6 

TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 35,7 52,2 19,7 30,4 41 19,7 

TRC3 
Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt 30 49,4 12,4 19,5 29,4 11,4 

TR10 İstanbul 48,9 67,1 30,5 38,8 48,2 28,6 

TR21 
Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli 53 71,3 34 39,4 51,1 25,7 

TR22 Balıkesir, Çanakkale 44,3 60,8 28,8 35 45,1 23,9 
TR31 İzmir 47,2 63,8 30,8 37,2 47,3 26,3 
TR32 Aydin, Denizli, Muğla 51,2 65,2 37,5 37,9 48,3 27,3 

TR33 
Manisa, Afyon, 
Kütahya, Uşak 47,6 64,9 30,9 35 46,3 22,1 

TR41 
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik 45,5 62,6 28,5 33 41,4 24,3 

TR42 
Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova 46,8 65,4 28,6 34,5 42,3 26,8 

TR51 Ankara 45,3 63,7 27,6 28,9 39,4 18,4 
TR52 Konya, Karaman 46,9 67,7 27,6 37,7 53,5 22,6 

TR61 
Antalya, Isparta, 
Burdur 49,2 64,6 33,9 35,5 42,8 26,6 

TR62 Adana, Mersin 43,6 60,3 27,5 35,3 44,9 25,7 

TR63 

Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye 39,2 57,5 22,1 29,5 41,5 17,7 
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TR71 

Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir, 
Kırşehir 44,5 62,9 27,4 32,8 44,5 20,4 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 40,6 60,1 21,2 27,2 40,2 14,7 

TR81 
Zonguldak, Karabük, 
Bartın 46,2 61 31,8 28,2 33,6 22 

TR82 
Kastamonu, Çankırı, 
Sinop 49,3 63,2 36,1 44 54,7 32,2 

TR83 
Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya 49,4 65,2 34,6 38,6 46,7 30,7 

TR90 

Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize, Artvin, 
Gümüşhane 50,8 63,7 38,6 26 32 20,1 

 
According to 2019 TÜİK data, Turkey’s labor force participation rate is 53% and 
women’s labor force participation rate is 34,4%. Majority of the provinces in the 
region have below-average labor force participation rates, which is a key indicator of 
women’s participation in the economy. TRC3 region consisting of Mardin, Batman, 
Siirt and Şırnak has the lowest women’s labor force participation rate with 21,4%. 
 
Table 4: Labor Force Participation Rate in Turkey and Level II Regions 

REGIONAL 
CODE NAME Total 

Total / 
Men 

Total / 
Women 

Age 15-
24 / 
Total 

Age 
15-24 
/ 
Men 

Age 15-
24 / 
Women 

TR Turkey 53 72 34,4 44,4 55,9 32,6 

TRA1 

Erzurum, 
Erzincan, 
Bayburt 47,8 69,9 26,7 31,2 42,9 19,4 

TRA2 
Ağrı, Kars, Iğdır, 
Ardahan 47,5 63,8 30,1 33,3 49,2 16,5 

TRB1 
Malatya, Elazığ, 
Bingöl, Tunceli 51,5 69,4 34,5 38,4 45,9 31 

TRB2 
Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari 51 74,4 27,4 41,1 60,2 22,3 

TRC1 
Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis 47,5 70,9 24,5 38,4 53,1 24,2 

TRC2 
Şanlıurfa, 
Diyarbakır 46,5 69,8 24,1 42,6 58,4 26,6 

TRC3 
Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt 43,5 67,7 21,4 35,5 50,6 23,3 

TR10 İstanbul 57,5 77,1 37,6 51,6 61,9 40,4 
TR21 Tekirdağ, Edirne, 59,6 78,1 40,3 52,2 63 39,6 
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Kırklareli 

TR22 
Balıkesir, 
Çanakkale 48,3 65,1 32,4 43,5 53,1 32,8 

TR31 İzmir 56,1 73,6 39 51,4 60,2 42 

TR32 
Aydin, Denizli, 
Muğla 56,4 70,7 42,4 47,1 56,8 37,2 

TR33 
Manisa, Afyon, 
Kütahya, Uşak 52,8 71,1 35,1 46 57,1 33,1 

TR41 
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik 51,3 69,6 33,1 42,4 52 32,3 

TR42 

Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, 
Yalova 54,1 74,3 34,3 47,8 57,2 38,4 

TR51 Ankara 52,8 71,9 34,5 39,7 50 29,4 
TR52 Konya, Karaman 51 73,1 30,5 45,1 61,8 29,1 

TR61 
Antalya, Isparta, 
Burdur 56,8 72,9 40,6 47,7 55,9 37,7 

TR62 Adana, Mersin 49,5 67,4 32,2 43,7 53,5 34 

TR63 

Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye 47,9 68,7 28,4 41,5 54,5 28,5 

TR71 

Kırıkkale, 
Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, 
Kırşehir 51,4 70,8 33,2 45,5 58 32,2 

TR72 
Kayseri, Sivas, 
Yozgat 47,5 68,8 26,3 37,8 51,7 24,5 

TR81 
Zonguldak, 
Karabük, Bartın 51,1 65,9 36,6 38,4 43,5 32,3 

TR82 
Kastamonu, 
Çankırı, Sinop 53,3 67,3 40,1 53,9 63,5 43,4 

TR83 
Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya 53,8 70,9 37,9 46,6 55,8 37,7 

TR90 

Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize, 
Artvin, 
Gümüşhane 56,3 69,9 43,5 35,6 41,2 30 

 
Analyzing labor force participation rates based oneducation, it is seen that women’s 
labor force participation rate rises with educational attainment. 
 
According to household labor force survey results, rate of women in top- and mid-
level management positions in businesses is 16.7% in 2016. 
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According to TÜİK’s “Time Use Research” in 2015, average time spent for household 
and family care is 53 minutes for men and 4 hours and 35 minutes for women in a 
given day in Turkey. The household workload of women increases with presence of 
children. Traditional roles of women in a Turkish household is the biggest obstacle 
before women to participate in the labor force. It is seen that women tend to enter the 
work force through businesses that are consistent with their traditional roles. 
 
Assessments regarding “Women’s Entrepreneurship and Employment” for Eastern 
and Southeastern provinces of Turkey in Eleventh Development Plan for 2019-2023 
and offered solutions are given in Annex 1. 
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2. WORKSHOP RESULTS: WORKSHOPS ORGANIZED WITH 
PARTICIPATION OF ECONOMIC ORGANIZATIONS, WOMEN’S CIVIL 
SOCIETY ORGANIZATIONS, WOMEN ACADEMICS AND 
COOPERATIVES IN 10 PROVINCES 
 
In this section, workshops held in 10 provinces during the second half of 2018 are 
assessed. Assessment of the situation by participants and offered solutionsin 
participants’ words are shared, followed by DOGÜNKAD’S observations about the 
workshops. 
 
Table 5: Workshop Schedule* 
  Province Date Participants 
1 Mardin  14.12.2018 41 
2 Siirt 05.12.2018 41 
3 Batman 20.11.2018 35 
4 Şanlıurfa 09.11.2018 33 
5 Şırnak 06.11.2018 30 
6 Muş 20.10.2018 34 
7 Hakkâri 21.09.2018 32 
8 Tunceli 21.09.2018 32 
9 Van 16.07.2018 40 
10 Diyarbakır 21.06.2018 51 
* Total of 369 people attended the workshops. 
 
2.1. Mardin Workshop Results 
This workshop was held in the meeting room of Mardin Chamber of Commerce and 
Industry on 14 December 2018. 41 people from various institutions and civil society 
organizations attended the workshop. 

 
Prominent issues, opinions and offered solutions in participants’ words: 
 Mardin Chamber of Commerce has almost 3 thousand members. Only 20 percent 

of active members are women. There are no women in management or in the 
council. Unfortunately, we can’t reach top management levels.  
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 It is very difficult for women to maintain their presence in a men’s world without 
becoming masculinized. Having an appearance of a woman does not equal to 
being a woman; women have to become masculinized to be present. One of our 
major issues is our efforts to have a space for ourselves by becoming masculinized. 

 Men can lose millions to start or maintain a business. They can re-open a business 
and it’s not a big deal. But it’s a huge deal for a woman to lose even 1000 liras. 

 We have opened vocational training courses for 300-400 women. Women can’t 
open a shop even if they have the equipment. They prefer staying at home and 
sewing. Having a shop comes with rent, taxes and other expenses. But women can 
only deal with the housework and cook if they stay at home. So, they prefer 
staying at home and avoid going outside. 

 Women’s CSOs usually focus on training or local production across Turkey. The 
most apparent issue in these efforts is that they are not sustainable. In fact, 
women earn very little from these works. We fail to bring women to a better point 
in business. 

 Turkey constantly discusses entrepreneurship in public policies. Action plans are 
prepared and really nice grants and subsidies are provided for these purposes. 
There are funds reserved by KOSGEB (Small and Medium Enterprises 
Development Organization of Turkey) and other similar organizations for women 
entrepreneurs. There are many projects carried out for this issue and almost every 
establishment implements a quota for women. I believe we will see more of these 
in the future. But women can’t access or benefit from these opportunities as much. 

 Women must have access to knowledge and money. Money is not enough on its 
own. Knowledge is a must.  

 I’ve been a member of Mardin Chamber of Commerce for 6-7 years. But I don’t 
really know how to reach decision-making mechanisms within the chamber or 
how to delegate someone. There is a chair and a board of directors. But I don’t 
know anything else. We need to learn about those. There are around 250 women 
members of Mardin Chamber of Commerce. Total number of members is around 
2000. Are all those 250 women active members? No, they are not. Main reason 
for this is the fact that men exploit the affirmative actions, incentives and 
KOSGEB grants and use their mothers, wives or daughters to start businesses. 

 Women’s solidarity in politics, economy or civil society is not strong. Women want 
to become strong, see strength in men and therefore prefer siding with men.  

 Generally, traditional products and cooperatives are brought up whenever women 
meet and discuss economy. There are some developed cooperatives in the west. 
But they’ve come to these days by receiving more support than us. These success 
stories are not very common in this region and we usually engage in those 
activities for a shorter amount of time. So, they are not sustainable enough. 

 Women shouldn’t start businesses just focusing on handicrafts. Women must 
consider different lines of business more. In addition, men want women to keep 
focusing on handicrafts and stay in cooperatives. Because the main fields of 
business are occupied by men. This is a serious challenge. Women must have a 
knowledge of the market and other business information.  
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 Women need capital, technical support and knowledge. 
 
Observations: 
 The meeting attracted attention of women’s civil society organizations. Women’s 

civil society organizations mostly work on vocational training and home-based 
businesses. 

 There are not any projects focusing on women other than the Board of Women 
Entrepreneurs within Mardin Chamber of Commerce. This also applies to other 
Economic Organizations and CSOs. 

 Women are only present in the fields of home-made meals, restaurant 
management and hairdressing. 

 Women’s CSOs have experience in project management thanks to the previous 
projects carried out in the province. But those projects were not sustained.  

 Small production activities and cooperation among women were discussed the 
most. Importance of meeting and becoming a cooperative in order to market 
products were emphasized. 

 Women believe that they are more disadvantageous than their western 
counterparts. Women expressedthat they need more support and more 
information.  

 Women’s knowledge on the economy is very limited. They have very limited 
experience in business. Therefore, we have observed that their husbands played a 
major role for starting their businesses. 

 Women’s CSOs in Mardin generally have a project-based approach. 
 

2.2. Siirt Workshop Results 
This workshop was held in the meeting room of Siirt Chamber of Commerce and 
Industry on 05 December 2018. 41 people from various institutions and civil society 
organizations attended the workshop. 

 
 
Prominent issues, opinions and offered solutions in participants’ words: 
 Siirt Chamber of Commerce has 1311 registered members. Only 55 of them are 

women, which represents only 4% of members. 
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 We, as the chamber of commerce, are aware that women makes up a half of our 
society. We pay attention to entrepreneurship trainings in order to allow women 
to make maximum use of entrepreneurship supports available.  

 Economic development of countries where women or female labor are not a part 
of the economy is around 30%. Women must be active in every part of life, 
participate in authority and decision-making mechanisms and be more present at 
top management levels.  

 Every woman is an economist. Every woman is a magician. We are the ones who 
build the life itself and design the life inside and outside our homes. 
Unfortunately, we are not a part of the policy-making processes or 
organizationseven though we create the foundation of this economy.  

 This is the first time some of the women here visited the chamber of commerce, 
thanks to this meeting. Chambers of commerce are where economic policies are 
developed.  

 Women, who represent a half of this society, do not have a say in production 
despite being a part of it. 

 If we look at the chambers of commerce and commodity exchanges in 81 
provinces of Turkey, we can see that only a few women started working in councils 
of these organizations. This is thanks to the efforts of women’s organizations and 
it is an indication that these efforts give results.  

 Chambers of Commerce and Industry and Economic Organizations are major 
sources of support for women’s employment and economic potential. If we fail to 
become aware of these places or fail to have a voice, position or presence in these 
places, we are bound to remain being defenders rather than active players. 

 Business is not under our control. We do not have the authority, power or money. 
We are very low in numbers.  

 I experienced many things in my life and I worked in many different sectors. But I 
didn’t get the experience I gained from Siirt Chamber of Commerce from 
anywhere else. It’s as if I’m new to business. It seems I don’t know anything and I 
keep seeing new things, learning new methods. I apply what I learn here on my 
business. 

 Women are informed at meetings held in chambers of commerce but participation 
is not enough.  

 I really want to have my own business. I want someone to hold my hand and guide 
me. I can’t find the courage for it. I have a few ideas but I’ve never found the 
courage.  

 When I got my entrepreneurship certificate six years ago, they asked me what my 
business plan was. I told them that it was for food and beverage sector, which they 
thought was nonsense. I didn’t get any support from our own community when I 
first opened my business. Only people outside my community visited my business.  

 I need 30.000 TL to start my business. If I had 30.000 TL, I wouldn’t take a grant 
from KOSGEB. If you want to support me, you should support me when I’m 
starting my business. It’s useless to help me with my bills after I start my 
business. Even if it is useful, payment process is too long anyway. 
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 Our community refrains from referring to the state or public agencies. We are not 
open for cooperation. There are many simple mechanisms available for us to learn 
about business but we can’t. 

 We have this mentality that if we have an idea or if there is a program available to 
us it must be fast and easy. We have to leave this mentality behind. Your attempt 
may yield results today or it may 1 or 2 years later. 

 We don’t necessarily need money. Sometimes it’s possible to start your business 
with no money. There are some loans available. There is the angel investors 
network. Goodbusiness ideas will find resources / investment. 

 
Observations: 

 Financial challenges, not being able to receive support from relevant 
organizations and lack of knowledge on the matter were discussed. 

 It was stated that KOSGEB support is given after going into business despite the 
fact that women need support before starting their businesses, therefore women 
can’t benefit from the support. 

 Men who attended the meeting said that women have lower competition and 
therefore they can head for more qualified business ideas and benefit from loans 
and angel investors network. However, it is seen that women are not fully aware of 
these options. It is seen that these options are not in line with current needs and 
participation levels of women.  

 It was emphasized that the chambers and economic organizations provide 
entrepreneurship and support trainings for women but they show no further 
effort. 

 Cooperation and solidarity in the economy between women in Siirt is low and the 
women are not familiar with this area. 

 Women expressed that they face with social value judgements (social roles and 
norms) just like the other provinces in the region do. 

 Women especially underlined the need for receiving support in order to start their 
businesses and participate in the economy.  
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2.3. Batman Workshop Results 
This workshop was held in the meeting room of Batman Chamber of Commerce and 
Industry on 20 November 2018. 35 people from various institutions and civil society 
organizations attended the workshop. 

 
Prominent issues, opinions and offered solutions in participants’ words: 
 Except a few women entrepreneurs registered to Batman Chamber of Commerce 

and Industry, majority of women started a business after their husbands have bad 
records at the trade registry, which makes them seem like businesswomen. In 
other words, the number of women entrepreneurs registered to the chambers 
does not fully reflect the number of active women in business. 

 It’s not women’s fault that women can’t be present in business or economy. It 
takes courage for women to enter an unknown realm.  

 All policies concerning all aspects of life are made at the center of business. The 
center of our city is chambers of commerce, chamber of merchants and artisans, 
professional chambers and industrial zones. City’s capital is managed in these 
places. All policies related to our city are made and all economic power is 
generated there. Women neglected these spaces, didn’t notice them. Men have 
been glad that we have been distanced. Because, these seats represent power. 

 There must be a mechanism in place to allow women to visit and get service from 
the chambers of commerce and industry.  

 There are many women who want to start their own businesses. The main 
challenge is the lack of communication and women’s inability to access necessary 
information. Organizations do not provide adequate services for this purpose.  

 I’m an industrialist businesswoman. They told me to canvass by visiting 
companies in the organized industrial zones. I didn’t know how I could visit them 
and ask for a vote. Men use numerous methods of campaigning around the clock. 
Election lists are determined in meetings held at night and men can start 
preparations way before then women.  

 One of the main issues all countries have is the necessity to improve employment 
opportunities for women.  

 Our project chose chambers of commerce and industry as partners and all CSOs 
and other organizations active in this field are invited to the meetings. Women 
face serious obstacles in these fields and during election processes. 

 KOSGEB takes affirmative action for women. 70 women in Batman received grant 
from KOSGEB and started their own businesses in one year. Women had to 
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commit to actively running their businesses to receive the support. I mean, of 
course women can have support from their husbands or brothers but they must be 
the ones taking care of the businesses. This allows women to learn business. 

 We live in a male-dominant society. This is our region’s and country’s reality. But 
we need to make an effort, too. Women must stop acting like a victim.  

 We, Batman Women Entrepreneurs’ Association, have been working on women’s 
issues since 2008. We can’t overcome some obstacles no matter how much we 
make an effort. We organize entrepreneurship trainings. Women usually need a 
mentor. They want a guide or a roadmap. There have been some women who 
started their businesses but also some women who abandoned the process and 
failed completing the procedure. 

 We were a group of very enthusiastic and energetic young women when we first 
established our women entrepreneurs’ association and wanted to do something. 
We made a few courtesy visits and introduced ourselves. This is an association 
under Batman Chamber of Commerce and Industry without an assigned budget. 
We had material and emotional struggles during our activities. Now, we are low in 
numbers since women in our association got married or moved to another city. 

 Women can get somewhere with the efforts of various institutions and civil society 
organizations. Everyone puts serious effort for this purpose. Still, there are too 
many stories of failure. For example, our biggest problem is that women can start 
their businesses but fail to manage them. They experience difficulties due to lack 
of knowledge on the sector or they have trouble with the transactions, procedures 
or marketing processes related to their businesses. They face challenges in some 
organizations or they can’t receive enough support.  

 Women’s organizations generally focus on certain fields of businesses. Because, 
there is a limited number of sectors women have a grasp of. Mostly hairdressing, 
ready-made clothing, cooking and other similar occupations are preferred. 
Women tend to start businesses which may be an extension of their household 
work. They don’t generally enter into other fields of businesses and they see more 
examples of failure in other fields of businesses. 

 Women’s organizations put serious effort on the issue. However, chambers of 
commerce or other similar organizations must have these issues in their agenda to 
make public policies, in order to carry out substantial projects and make the 
solutions sustainable. 

 There aren’t any places where women can sell their products. There aren’t any 
centers for selling the products that women are trained for creating. 

 A woman contacted us to open a car wash business. But she felt social pressure 
and received negative reactions implying that it is a man’s work not a woman’s or 
it requires physical strength. Women must continue fulfilling their household 
work and run their business after participating the labor force. They get stuck in 
this cycle. After a while exhaustion starts. Women become spent after bearing the 
burden of their families and being a mother and finally close their businesses. 

 There are around 100 civil engineers who currently stay at home in Batman. It’s 
very difficult for women to find a job or start their own businesses in construction 
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sector, which is a male-dominant industry. I’m about to suspend my business 
because of this.  

 Turkey has the highest unemployment rate among women with higher education. 
The rate seems to be higher as other women do not participate in the labor force.  

 Gender identities of women overshadow their work and this is not because women 
prefer it. People can’t easily call a woman and ask her about her job. They can’t 
have a lunch with a woman and talk about business. They see this as an obstacle. 
Interestingly, there is a common belief that men do this better than women. 
Construction sector prefers men for this reason.  

 Even if women receive any propositionsin chambers or at management levels, it’s 
usually for keeping women as tokens. Nonetheless, we need to take this as an 
opportunity.  

 In addition to construction sector, there is also prejudice against women’s 
presence in other sectors such as food or metalwork and against receiving services 
from women-owned businesses. Gender discrimination needs to end. 

 
Observations:  
 Batman chamber of commerce and industry has a very weak relations with 

women entrepreneurs. 
 Women’s CSOs mostly focus on vocational courses and entrepreneurship 

trainings. 
 The first and most acknowledged support for women to start their businesses is 

KOSGEB entrepreneurship support. 
 Women who receive KOSGEB support tend to start their businesses in line with 

traditional gender roles. 
 There are marketing and sustainability issues related to the products of women 

who started their businesses and attended vocational courses.  
 Women with higher education explained the employment issue and stated that 

women have difficulty in finding a job after their education.   
 All women agreed that the support provided by organizations are not adequate.  
 Fundamental issues that prevent women from starting their businesses are gender 

roles, women’s lack of knowledge on the subject and inefficient support offered to 
women in these male-dominant spaces.   
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2.4. Şanlıurfa Workshop Results 
This workshop was held in the meeting room of Şanlıurfa Chamber of Commerce and 
Industry on 09 November 2018. 33 people from various institutions and civil society 
organizations attended the workshop. 

 
Prominent issues, opinions and offered solutions in participants’ words: 
 I believe that women must be a part of production, marketing and sales processes 

if we want to succeed as a country. I ask my wife’s advice for everything. I noticed 
that I consult with my wife in my everyday life and even about my world view. 
Women must be present in business, economy and politics.  

 Significant amount of resources has been allocated for the purpose of increasing 
the rate of women’s employment and entrepreneurship under the government’s 
public policies and there have been incentives for changing public policies 
accordingly for the last 10 years. Women are encouraged to participate in labor 
force and social life. All women’s organizations can get government’s support and 
can be backed by public policies for their projects on gender equality and 
participation in social life. However, we haven’t reached our target despite these 
efforts. There is an apparent domination. We are in a space that is believed to be a 
men’s world and it’s not easy to elude this belief and be present in this space. 

 Chambers of Commerce and Industry are where economic policies are developed 
and personal economy is reinforced. Our drawback is not being present in these 
spaces. We have been focusing on women-centric work and neglected this side of 
the issue. 

 Boards of Women Entrepreneurs have become associations organizing charity 
sales, helping children in need and giving out bread / meals. 

 We can’t move forward by discussing women’s problems only with women. We 
must have men involved in these discussions. Women in business must be outside 
more and become more distant to their homes. For this reason, men shy away 
from discussing this. 

 Women who are strong in business can be strong in their social lives. This doesn’t 
mean just to have economic freedom. This is a strong base for being involved in 
different fields of business and making production. 

 TOBB Provincial Boardsof Women Entrepreneurs areestablished in 81 provinces 
of Turkey. Although they exist on paper and they have their own principles and 
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methods, the fact that they don’t have a budget under their control or elbowroom 
caused them to get stuck. 

 I attended a meeting held by Board of Women Entrepreneurs at the premises of 
Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey. Women talked about 
possible changes to the union’s principles and methods but the chairman said “try 
to do something with your local administration”. As you can see, it’s not enough to 
say that you care about women and you have a president for it. 

 There are many inactive women’s associations under Provincial Directorate of 
Associations. The reason for this is probably lack of a budget and a place and 
inability to run projects. I think it makes more sense to discharge these inactive 
associations and move forward with fewer but stronger associations or under a 
federation which will allow these associations to come together for creating new 
projects. We also need women to become stronger and empower others on the 
field. Maybe DOGÜNKAD can lead the way. 

 We want women to become entrepreneurs but they face a lengthy process with 
lots of different procedures, which cause them to hesitate. At the end of the day, 
90 or even 95 percent of them don’t have a budget. Women with education can 
work as civil servants or in other positions. But entrepreneurs generally have 
lower educational attainment, which causes them not to have the courage or 
confidence. This inevitably leads to a vicious cycle. Maybe the number of 
applications is high but to be honest, we don’t support them when we see that the 
success rate is very low. 

 Women can reach a certain point with support but they can’t achieve anything on 
a corporate level. And the results in corporations are under the initiative of 
individuals. For example, many corporations say that they implement a certain 
government support or projects but the women in rural areas can’t know or have 
access to these supports. 

 Urfa (Şanlıurfa) is an agriculture-based province, just like many other provinces 
in Southeastern Turkey. Women engage in agricultural production, so they must 
sell their produce. But the government requires women to register to national 
Registry of Farmers (ÇKS), which requires title deed of their land for registration. 
How many women do you think have a title deed of a piece of land? 

 The biggest problem of women is poverty. There are lots of seasonal agricultural 
laborers in disadvantageous neighborhoods. Their husbands may or may not be 
employed or they do temporary work at construction sites. They live with large 
families and they work on fields. I think we should stop recommending factory 
work because women can’t really go there to work. Even if they can go, they can’t 
trust anywhere to leave their child. They have lots of work waiting for them at 
home. I think we should improve the conditions in agriculture and bring 
agricultural opportunities to their doorstep. 

 Urfa’s top need is İŞGEM (Business Development Center). Our chamber can lead 
the way for opening a center here. Entrepreneurs, especially new ones and 
women, already have trouble finding necessary capital and rental payment has 
become their biggest nightmare. 
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 There are many women entrepreneurs in rural areas who have the skills and 
ability to use their income from agriculture in the field and the market. We can 
guide these entrepreneurs to introduce their products and income to the market 
within a cooperative or the chamber of commerce. Otherwise, women in rural 
areas can’t sell their products. They wouldn’t need us if they already had the 
ability to do that. We must help them to create a wide market network.  

 Establishing a cooperative was our idea. We have discussed this idea with the 
chamber of commerce and industry. Women are afraid of becoming a part of a 
legal entity. Women want to create and produce something but they are also 
afraid of the responsibility that comes with being a legal entity. In other words, 
they shy away from starting their businesses because of taxes, accounting and 
other costs. 

 Our cooperative has been active for 8 years. We haven’t received any support from 
local administrations. Last year, Ministry of Finance and Customs invited us to a 
publicity exhibition. We asked our local chamber of commerce, municipality and 
agencies for their support but didn’t receive any. 

 Organizations in our own province do not invite us to any local events but City of 
Tekirdağ Cherry Festival invited us.  

 I objected to multi-purpose community centers when they were first established. 
Because they teach so many things but none of them had a place in real life. There 
weren’t any women with an entrepreneurial spirit who were able to market and 
develop the skills they were taught. 

 We can create a network. This network may help us to see how many women 
cooperatives / associations are there, their products and production volumes and 
how they can support each other. 

 We work with the Women’s Labor and Employment Initiative (KEİG). 
Municipality of Konak District knows us but Şanlıurfa doesn’t. Women pushed 
aside in Şanlıurfa. 

 Owner of huge factories come here, promote their brands or businesses and leave. 
We have to develop our community ourselves, we have to act in solidarity. 

 We must think about the next step if we want to empower women. We can 
succeed only if we institutionalize empowerment. 

 
Observations: 
 Women’s cooperatives in Şanlıurfa shared their experiences of failure and 

problems they have encountered. They underlined the fact that they do not get 
any support from local organizations and agencies, women’s cooperatives in 
western Turkey have stronger cooperation with similar agencies and organizations 
and western cooperatives know their counterparts in Şanlıurfa better than the 
locals do. 

 They expressed that local organizations have the discourse of supporting women 
but in reality, women cannot receive any support from these organizations and 
women’s applications for support are rejected.  
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 It was stated that women in Şanlıurfa work in agriculture, they are poor and they 
need support for selling their products.  

 It was emphasized that women shy away from the procedures and paperwork for 
starting a business, the procedures are complicated and women do not have 
adequate information to complete these procedures.  

 Women with better educational attainment look for jobs while women with less 
educational attainment make an attempt to start their own businesses. This 
causes women to focus on certain fields of businesses and women need support 
for their businesses. 

 It was emphasized that the mechanisms within organizations for supporting 
women are not adequate. 

 It was stated that patriarchy in Şanlıurfa is stronger compared to other provinces 
in the region and women struggle going outside.  

 
2.5. Şırnak Workshop Results 
This workshop was held in the meeting room of Şırnak Chamber of Commerce and 
Industry on 06 November 2018. 30 people from various institutions and civil society 
organizations attended the workshop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prominent issues, opinions and offered solutions in participants’ words: 
 Increased number of women entrepreneurs will contribute to many aspects of life, 

from better growth of families to education of children. Everyone, especially 
organizations that focus on the economy, has responsibility to achieve this goal.  

 We can overcome our problems by collaborating. We especially need to support 
women with vocational trainings in order to ensure that women can have their 
own businesses.  

 There are only a few women entrepreneurs in Eastern and Southeastern Turkey. 
Women are pushed out of business. 

 We, Şırnak University, have made all resources available for women 
entrepreneurs. We employed approximately 180 people, 120 of which are women. 
This may be a record-breaking number in Turkey. And I have to say, women are 
more disciplined and work more carefully. 
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 Our society refuses to share property with women, whether in Diyarbakır, Hakkâri 
or Şırnak. Law of inheritance is important.  

 Women have to overcome many obstacles such as patriarchy, gender 
discrimination, economic and social challenges. 

 According to the global gender gap report, Turkey ranks 130 among 144 countries. 
This means that, unfortunately, we are as bad as Middle Eastern countries in 
terms of gender equality.  

 Men must be educated about gender instead of women. 
 Sustainability of female labor is more important than participation in labor force.  
 Globally speaking, I believe that language is very important if we want to 

understand what’s being marginalized and discriminated against like.  
 People use the word “lady” which supposed to empower women. This eventually 

causes further circulation of gender roles.  
 There are a lot of women who want to start their businesses. But they can’t 

actively take part in business due to financial challenges. There are 
entrepreneurship courses available to women. However, women are then told to 
start their businesses before receiving any financial support. So, understandably, 
women say that they don’t need these courses if they had the money in the first 
place. We can’t see more women in the field due to these financial challenges. 

 Women have weak financial means. We have 600 to 700 registered members of 
Şırnak Chamber of Merchants and Artisans. Only 30 to 35 of them are women and 
not all of them are active. Those businesses belong to men but registered under 
the name of their wives. Women still stay at home. We have to resolve this issue 
first. 

 Changing the mentality is what’s important. We must change the mentality of 
men, rather than women. We empower women but the men in their families stay 
the same. This leads to conflicts and therefore women are forced to make a 
sacrifice and give up their achievements. 

 We silently went through an earthquake in Şırnak. 65% of Şırnak got destroyed. 
We lost our homes, jobs and schools for 8 months. Businesspeople and merchants 
were the ones who took the biggest blow. They had to close their businesses and 
they lost their 30-40 years of loan facilities and communication with the banks. 
This is not the main focus of this meeting but I wanted to share our experience. 

 We have a significant rate of immigration from this region to the provinces of 
Adana, Mersin and Antalya. Our sisters who went there do greenhouse cultivation 
work. Our people hesitate to work here but can go somewhere else and work.  

 Our society sees women as weak and sensitive people incapable of doing anything. 
We have to change this mentality.  

 We are not visible enough in the field and in the economy. We are not a part of 
decision-making mechanisms. So, men get to decide for us. We can’t become 
managers. World of business is where gender inequality hits hard. We can see that 
men are chosenover women for business. Women are pushed aside. 

 Women must have their voices in their families first. Before financial support, 
women need to be accepted as individuals, members of this society and they must 
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have a say for their children. We must educate people. We must teach women that 
they have the right to refuse something they don’t want to do.   
 

Observations: 
 Effects of recent events in Şırnak can be clearly seen at the meeting.  
 Majority of civil society organizations in the city have fallen apart and public 

authorities and other organizations have been adapted to new conditions of the 
province. 

 Various opinions on gender roles and women’s participation in economy were 
shared. Women’s role in their households was underlined and it was said that 
women have difficulty in starting their businesses as they can’t easily access to a 
capital. 

 It was emphasized that men of Şırnak also have a hard time finding a job or 
starting their businesses and challenges in their community have a negative effect 
on women’s participation in the labor force. 

 Social norms and household responsibilities of women are biggest obstacles 
before women’s participation in social life.  

 It wasstated that women moved to western provinces and started working there to 
be able to make a living.  

 Women-owned businesses registered to economic organizations are also managed 
by men. 

 Recent events in Şırnak and obstacles before women were acknowledged the 
most. 
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2.6. Muş Workshop Results 
This workshop was held in the meeting room of Muş Chamber of Commerce and 
Industry on 20 October 2018. 34 people from various institutions and civil society 
organizations attended the workshop. 

 
Prominent issues, opinions and offered solutions in participants’ words: 
 According to a research made by the United Nations, 66% of the work in the world 

are done by women. However, women only hold 10% of the total income and only 
1% of the property. 

 Global labor force markets have been going through constant reorganization 
processes as different means and models of production emerge and social and 
political conditions change. One of the most significant example of this process is 
the change in women’s employment. Women’s role and significance in business 
have been improved and their position and quality of their work have changed. 
Accordingly, economists started emphasizing importance of women’s employment 
for national economy and studies in this field have increased. 

 We are far behind from the desired level of women’s employment and 
participation in the labor force in this region. Considering this region in terms of 
women’s employment, it is seen that gender roles and traditional housewife image 
of women are the biggest challenges. Also, lack of necessary educational 
background or inability to acquire a profession stand in the way of women’s 
employment. 

 In addition to women’s employment, there are Boards of Women Entrepreneurs 
established by the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey in 
order to ensure women to participate in the economy as entrepreneurs. Having 
limited number of women entrepreneurs is a disadvantage for Muş. 

 It is challenging for women to access resources to participate in the economy and 
men own most of the property in the world. Lack of women’s representation 
inhibits sustainability of women in business. 

 Policies bring along trouble as we do not have a say in policy-making processes. 
While we must be present in the economy, we also must be a part of 
representation, power and decision-making mechanisms to be able to determine 
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and implement the right strategy. Being present in the economy is not enough on 
its own. In other words, if you don’t have any power in chambers of commerce 
and if you are not present where economic policies are developed or don’t have a 
say in employment policies, you can’t ensure implementation of these policies.  

 Women always stay distant to the platforms that focus on women. We have been 
trying to resolve this for years.  

 We have 500 registered entrepreneurs and we have approximately 10% women 
entrepreneurs. We want this percentage to be higher but women get stuck while 
trying to find the capital for their businesses. Everyone excepts everything from 
the government. But it’s very difficult for people with no equity or working capital 
to go into business. Especially women experience this. It’s very important to have 
your own capital.  

 I’ve opened my business in 2000. I thought about closing my business a lot during 
my first year in business but I decided to keep going anyway. I received my first 
support from the social services. I opened my workshop with their support. Now 
we can’t find out about any supports available to us. Our applications get rejected. 
I have my business for 19 years but everything used to be easier years ago. I have a 
business on furnishing and home textile products.  

 Applying to KOSGEB without having a solid plan for a business leads to failure. 
Starting a business without any savings and just relying on the support offered by 
KOSGEB also leads to failure. You must have a capital that can fund you during 
challenging times.  

 No decisions regarding us are made as we don’t have a presence in decision-
making bodies. 

 I’ve been in business since 1997. I have an authorized technical service business 
for Arçelik and Beko products. Having a business that is considered a man’s job, 
we face a lot of challenges every day. Of course, there is a huge difference between 
people’s mentality when I first started my business and now. People used to say 
“how can you do that job?” or “how can you communicate with people?” to us. Our 
job requires 100% communication with people. So, we had a lot of challenges. I 
heard people saying “you are a woman, you can’t do this” to me. But they had to 
accept it eventually.  

 It’s impossible to keep your business alive if you don’t have a business plan, 
sustainable strategy, road map or an entrepreneurial spirit even if you get support 
from the government.  

 Lack of women in decision-making processes cause the decisions to be made 
against women. We have to show effort to be a part of decision-making processes 
of relevant organizations in order to resolve this issue. This must be our top 
priority. There is of course the issue of dealing with the problematic mentality 
taking over our country. 

 
Observations: 
 Women expressed their opinions on participating in decision-making 

mechanisms and regional issues during the meeting held in Muş. 
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 Women stated that they face prejudice whenever they want to start a business that 
is not in line with traditional gender roles. 

 It was emphasized that the decisions taken by authorities are inadequate for 
women in terms of implementation, efficiency and results as women are not a part 
of decision-making processes.  

 It was said that the government offers support for women’s employment and 
entrepreneurship but the support is allocated and used by men. It was 
emphasized that it is difficult for women to access these supports.  

 The importance of capital for starting a business was emphasized. It was said that 
having a capital is a must even to be able to benefit from entrepreneurship 
supports. It was stated that women do not have any capital, which is why they try 
to start their businesses relying on the support they will get and fail eventually. 

 It was stated that female members of Muş Chamber of Commerce and Industry as 
well as the Union of Chambers of Merchants and Artisans are mostly on paper and 
the businesses of these members are in fact owned by men. 

 Mostly employment issues, challenges of accessing any support and the province’s 
specific problems were discussed during the meeting. Organizations explained 
their supports and projects. However, it was seen that they did not make any 
research to determine if their projects are efficient by analyzing the results. 
 

2.7. Hakkâri Workshop Results 
This workshop was held in the meeting room of Hakkâri Chamber of Commerce and 
Industry on 21 September 2018. 32 people from various institutions and civil society 
organizations attended the workshop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prominent issues, opinions and offered solutions in participants’ words: 
 One of the most common misconceptions in Turkey is that “men make houses 

women make homes”. Women’s mission is to tackle cleaning, housework, 
childcare and being a wife. Women can’t leave their homes because of these kinds 



 
 

172 
 

of social pressures and roles. They are held down in business even if they can 
leave their homes.  

 Women in Hakkâri can start their businesses by receiving support from KOSGEB. 
The most common women-owned businesses are restaurants serving local home-
made style meals or workshops producing traditional outfits. 

 As long as women don’t become a part of representation, power and decision-
making mechanisms or share their experiences, it’s difficult for public agencies 
and organizations to create policies to resolve these issues.  

 When the Boards of Women Entrepreneurs were first established back in 2007, 
we all had high hopes for it. But these boards do not have a budget or authority to 
do anything and they are not a part of other managing bodies of chambers. They 
only exist and invited when they are needed as a token to give a symbolic speech. 
They do not have their own chambers or representation. 

 Women are only mentioned in some sub-articles of the eleventh development 
plan.  

 99% of the industrial businesses are owned by men. We try attracting women to 
the industry but there is a structure that refuses to keep women in business. 
Patriarchy also exists in the factories women own or work at. 

 We must have specific policies and appropriate local public policies to keep 
women in the economy.  

 Earning your bread and bringing it to your home does not mean sharing. Earning 
together would reduce violence and resolve many issues along with it.  

 I’m here today representing Women for Women’s Human Rights - New Ways. We 
work on three different areas. Our first area of work is the Women’s Human 
Rights Training Program, KİHEP in short. This is a training program focusing on 
legal rights and individual empowerment of women. Second, we do activism in 
order to collaborate with women’s organizations for various purposes such as 
networking. Third, we issue publications and articles about our trainings and 
activism.  

 Women for Women’s Human Rights - New Ways has an experience on economic 
empowerment and employment of women in this region. As long as women are 
encumbered with childcare or family care responsibilities, women’s employment 
will stay at low levels. In addition, women face many challenges in terms of 
defending their rights, keeping their jobs, promotion and career development 
when they have limited knowledge about their legal rights. We found out that 
women cannot stay strong enough when it comes to something as simple as 
demanding equal pay for equal work through our numerous researches and 
interviews with academics. We have been especially focusing on this issue with 
Turkish Employment Agency (İŞKUR) and International Labor Organization 
(ILO) since 2010. In other words, it’s very difficult for women to be employed or 
remain employed if they are not aware of their legal rights.  

 Women become stronger as they exchange experiences. 
 Hakkâri’s biggest problem is the marketplace. There are women who receive 

entrepreneurship grants and micro loans to start their businesses. But they lost 
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the support once they opened their businesses. They were left alone and those 
businesses couldn’t manage to become sustainable. 

 First of all, women have confidence issues. When do we learn how to become a 
man or a woman? In fact, we are assigned certain roles when we are born and 
that’s why we struggle to be present as women. This is our right, we shouldn’t 
even have to discuss these issues. But we try our best to exist. 

 Hakkâri is way behind in terms of employment. Women are victims of violence, 
have a lot of problems, they can’t leave their children to anyone or they have to 
deal with divorce. We provide counselling and psychological support but they 
need a job in order to avoid returning where they were subjected to violence. They 
have to exist as individuals. They feel inadequate even if they are educated. 
Unfortunately we can’t find employment opportunities for these women.  

 Women can start their businesses but they have problems because of lack of 
training. They avoid referring to a government agency or obtain an official 
document. Unfortunately this is because lack of confidence. We must provide 
training for women who start their businesses about the procedures and how 
things work in government agencies in addition to entrepreneurship trainings. 

 As a city, we don’t have an industrial or commercial background. We have 
managed to maintain our lives with small-scale border trade. We don’t have a 
sustainable economy. 

 I’ve been doing activism for women’s issues for years and the confidence issue has 
always been brought up. I think this sweeps the real issue under the carpet. We 
have to be careful about this. I believe this is not about confidence but rather 
about gender. I think this is a more appropriate way to address the issue.  

 Over 15 thousand women have attended our KİHEP program. The most striking 
result of our studies is that 94% of women told that they were able to boost their 
self-confidence. In other words, women feel stronger if they know their legal 
rights. It’s key to use this information for our advantage.  

 Women experience confidence issues as they can’t speak about their sexuality. 
They face many challenges in terms of their reproductive rights, freedom of 
expression, right to political participation and freedom of association. 

 The region also has the issue around use of mother tongue. The fact that Kurdish 
people and Kurdish women in particular can’t use their mother tongues – or Zaza 
or Arabic Languages for that matter – has a great impact on the confidence of 
individuals. Individuals who had to learn Turkish as their second language but 
forced to quit using their mother tongues in certain places have confidence issues.  

 We believe that the Boards of Women Entrepreneurs are not the solution. We 
think that a board with no power or decision-making authorities is a symbolic 
one, which is kept within reach and used as a token.  

 There are 1100 businesses registered to Hakkâri Chamber of Commerce and 
Industry. The number of women who run their own businesses is less than 10. 
Men usually open businesses under the name of their wives and they are in charge 
of these businesses. 
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 We visited Hakkâri Union of Chambers of Merchants and Artisans for research 
and got a list of their female members. There are 70 women registered as 
members but always men picked up the phone when we called the women-owned 
businesses on paper. Except hairdressers. We haven’t come across any active 
women in business.  

 We would struggle if male managers don’t help us. Sometimes women’s strength 
fall short for certain things. We need support of our male allies. Of course we must 
have a budget and council specifically for women but we start becoming 
marginalized if we don’t have men involved in the process.  

 Equality can’t be a concern of just women. We want affirmative action. 
 They always say that women are mothers and wives, they are emotional, not as 

physically strong as men and not able to do business. Women have difficulty in 
expressing and explaining themselves as they wish. 

 We can establish a council here. We demand a place for our fellow women to meet 
and collaborate with civil society organizations.  

 I’m the first female merchant of Hakkâri. There was a study focusing on women 
back in 2001. We opened the Women’s Association for Solidarity Among Home-
Based Workers and then applied to the governor’s office to request equipment and 
a place. Governor’s office supported us and they granted 15 pieces of equipment 
and a 2 years’ worth of rent. So we were able to work with women for a while. 

 I opened a restaurant. My brother protested my decision when I first opened my 
restaurant. He ignored me for 2 years whenever he had to walk past my restaurant 
as if I did something very wrong. But now I have and run my own business. 

 We have a part in this as mothers. We raise men and women. We make the biggest 
mistake when raising these children. Discrimination begins in homes and the 
society already oppresses women. So, we make the same discrimination while we 
try to raise our children and teach our children gender discrimination. 

 Society thinks that women must cook all the time. Media has a huge role in this 
perception.  

 We come across women who do politics with a man’s perspective especially in 
decision-making mechanisms or local political circles. 

 I have been in business for decades but I immediately realized what I had been 
doing wrong when I joined Hakkâri Chamber of Commerce. Women’s 
organizations are very important but we were drowned in these organizations. I 
was able to see what were men doing, their methodology, way of improving 
themselves, how they shared business opportunities among themselves, exchange 
their knowledge of business, how two rivals can cooperate and lend money when a 
payment is due.  

 Everything involving capital determines our future and we don’t have a say in that 
capital. We don’t have power or decision-making authorities. In fact, men even 
take and exploit the policies focusing on us. 

 We live in the Middle East, which is a very critical location. We are affected by 
everything more deeply. We live in a heavily male-dominant society. We take very 
small steps forward compared to people in Europe or other parts of the world. 
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This is why everything we achieve is important. We may not get any results from 
our work right away but everything counts. Maybe we can raise awareness of 
somebody. 

 Women have difficulty in being present in the public space because they have 
language-related challenges and literacy issues. 

 I’m a journalist. I’ve been working in this region. You all know that we witnessed 
many unfortunate incidents such as explosions etc. I followed and researched all 
explosions and all social events and incidents. But whenever I grab my camera 
and get ready to go outside, my manager told me to leave my camera and let 
someone else, a man, go instead of me because of how dangerous outside is. Of 
course, this doesn’t mean that I don’t have the skills to do the job. I said “No, I’m 
going” to my manager and subjected to pepper spray, got beaten by the police, 
pushed around and got attacked. So, I had many work-related accidents but I 
never gave up. If you put up a good fight, you can even leave your male 
counterparts and colleagues behind. 

 I’m a civil engineer at a government agency. I’m in a place where I believe gender 
discrimination peaks. There is a great discrimination between men and women in 
business in our region. Women do desk jobs, women cook, women open 
restaurants. Women entrepreneurs don’t have much room in business.  

 We find ourselves discussing jealousy and competition among women in our 
women’s human rights trainings. We discuss how women are the ones that create 
the discrimination in the first place by raising children wrong and we have to 
focus on women who think and behave like men. These discussions wear us down. 
This has been a male-dominant system for thousands of years. It is very strong 
and organized and seeps into every part of our lives. It’s very difficult to fight 
against this system. 

 
 
 
 
Observations: 
 The meeting drew great attention of women. Women pointed out at every 

opportunity that they want to collaborate and work together.   
 It was seen that the region, Hakkâri’s social structure and current political issues 

had a great impact on women. 
 Women stated that they got behind compared to other regions due to lack of 

education, insufficient participation in social life and not being able to speak their 
mother tongue. 

 It was expressed that there are not any women in economic organizations and the 
women-owned businesses are run by men.  

 Women shared their experiences of starting their businesses with 
entrepreneurship support. It was stated that these businesses are not sustainable, 
women face challenges in the market and women start businesses in line with 
their traditional gender roles.  
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 It was seen that women are interested in collaborating but they need support to 
determine their domain and method of collaboration. 

 Women frequently touched on confidence issues, lack of knowledge, gender roles 
and responsibility of child and family care. 

 
2.8. Tunceli Workshop Results 
This workshop was held in the meeting room of Tunceli Chamber of Commerce and 
Industry on 21 September 2018. 32 people from various institutions and civil society 
organizations attended the workshop. 

 
Prominent issues, opinions and offered solutions in participants’ words: 
 Percentage of women employers in Turkey is 8% and women’s labor force 

participation rate is 20%. Women in executive positions and top management is 
7%, rate of self-employed women is 30% and labor force participation rate for 
women with higher education is 70%. This shows us that women’s participation in 
the economy can be improved with education. Educated women are more likely to 
hold a position in decision-making mechanisms. Unfortunately, women without 
education are more likely to have informal jobs, which makes them almost 
invisible in statistics. 

 One of the most common misconceptions in Turkey is that “men make houses 
women make homes”, which causes inequality between genders. Women’s 
mission is to tackle cleaning, housework, childcare and being family and a wife. 
Women can’t leave their homes because of these kinds of social pressures and 
roles. They are held down in business if they can leave their homes. 

 We care about women in our community because of our faith and beliefs. Our city 
is at the top of our country in terms of girls’ literacy and women’s participation in 
business.  

 Women in business develop themselves individually, which eventually affects the 
family and social lives of women. Working women means stronger families, 
stronger economy and stronger social life. 

 According to the International Labor Organization, we need better policies for 
access to quality employment, struggle against discrimination, equal 
opportunities in education, work - family life harmony and many other areas in 
order to overcome the obstacles before women’s participation in labor force. 
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 I’m an educator and the only female council member of Tunceli Chamber of 
Commerce and Industry. Our city has a great potential in terms of women 
entrepreneurs but there are some challenges of realizing this potential and 
encouraging women.  

 The government fails to put theory into practice. We all know that women can’t 
easily go into business if they can’t find employment opportunities or daycare 
services, or if they are burdened with household responsibilities. Even though we 
had many attempts to overcome these issues, we can’t see the results of these 
efforts in practice.  

 Business is a men’s world. We can’t take part in decision-making mechanisms 
unless we combine our strengths, collaborate and exchange experiences. We can’t 
contribute to policy-making if we can’t participate in decision-making processes. 

 We used to have women entrepreneurs association back in 2007. It made great 
effort. Think about it, governor is not on your side, chamber of commerce doesn’t 
support you, there are no merchants on your side and the municipality doesn’t 
support you either. You are left alone and that leads you to exhaustion. You are 
forced to carry all the weight by yourself. You eventually give up if there are no 
one to share the weight with. 

 I make the best honey in Turkey. I’m confident about that. I make real honey. But 
I can’t get any support whatsoever.  

 492 out of 596 MPs in Turkish Grand national Assembly are male and 104 are 
female. There are only 2 female ministers out of 16 in this new council of 
ministers. It’s women who do the most of the work whether it’s in politics, in our 
cities or in business. But women are at the bottom when it comes to fair 
distribution of duties. 

 Women are capable and they have great ideas. They only lack confidence. 
 I’ve opened a small gözleme (flat bread) shop right below the Girls’ Vocational 

School. My husband is retired and to be honest, he isn’t doing that well financially 
and I’m not ashamed to say that. I worked really hard for strangers before 
deciding to open my own place. Now, municipality requires me to get a license 
and I have to get approved by the provincial directorate of agriculture. I don’t 
have the strength to do all of this.  

 I’m a small-sized manufacturer. I started off with so many issues but I’m happy 
with my business now. I was a teacher and got discharged. I got fired after 
working as a teacher for 17 years. Now I do beekeeping in my hometown.  

 Women become stronger at home as they become stronger financially. They have 
a say in the household. 

 Women are criticized as being less of a mother when they enter the public space. 
We want to be present in these spaces in addition to being mothers or caregivers. 
Society sees working women as inadequate mothers. Society assigns certain roles 
to women and women have to comply with those rules.  

 I believe we are better off compared to other Eastern and Southeastern provinces 
or other provinces in general. We don’t witness that much gender discrimination 
and we live more freely. We can freely express ourselves. 
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 Sometimes I think about how 3 poor women without any capital can start a 
business in Tunceli. I don’t think it’s a feasible idea. I agree that we need to 
empower women. If women have a capital or a good business, they will become 
stronger.  

 Women have to be able to collaborate, express and discuss their problems and 
work together to solve these problems. With that said, I don’t necessarily think 
that all women should come together and start a business in Tunceli, economically 
speaking.  

 Trainings and vocational courses for women are always about childcare, elderly 
care, patient care or jewelry design. There aren’t any interior design, flooring 
design or digger operating courses.  

 We think about employment based on gender roles. We have internalized this 
apparently. Our society, family, close relatives, schools and even employers told us 
that’s our identity and that’s our role. We must change everything, starting from 
our households. We must share our roles with men.  

 
Observations: 
 Tunceli stands out amongst other Eastern and Southeastern provinces in terms of 

women’s participation in education and social life. Women claim that they have 
the same rights as men. However, it is seen that gender roles for women remain 
unchanged. Women stated that they are considered as “less of a mother” when 
they do not comply with their gender roles.  

 Regardless of their education, economic status and presence in social life, women, 
whether they are working women or stay-at-home women or entrepreneurs, all 
have the same gender roles. Women can be present in other areas or acquire other 
roles only after they complete their household responsibilities.  

 It was seen that women engage in agricultural production with support of 
municipalities in Tunceli and they sell their own products. However, it was noted 
that this production and sales process is interrupted due to formalities just like in 
other provinces.  

 The importance of having the necessary capital to start a business was especially 
emphasized. It was stated that it is difficult for women without a capital to 
cooperate and start a business. It was underlined that existing supports and 
grants are not sufficient.  

 It was claimed that working women can change their domestic lives. In addition to 
mentioning social norms and the phenomenon of being less of a mother, women 
said that they must share their roles and responsibilities with men, which will 
make it easier for women to participate in the economy.  

 It was seen that women had issues and experienced failures in terms of 
organization in the city and they are reluctant to collaborate again. The meeting 
has been effective to highlight the importance of collaboration and spark interest 
among women for collaboration.  
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2.9. Van Workshop Results 
This workshop was held in the meeting room of Van Chamber of Commerce and 
Industry on 16 July 2018. 40 people from various institutions and civil society 
organizations attended the workshop. 

 
Prominent issues, opinions and offered solutions in participants’ words: 
 Women are the jewel in the crown. Women are our mothers and sisters. Nothing 

good can be achieved without the touch of a woman. They may be physically 
weaker but they have a lot of courage.  

 Our region had hard times. Women were the most impacted group in the region. 
Women do not take part in economy and they are left alone. In addition, women’s 
CSOs can’t have much voice in local decision-making mechanisms. This is 
especially true for the economy. 

 There are a lot of studies on women’s entrepreneurship in Turkey. There is 
support available as well. Women’s employment is always on the table for 
discussion. But we can’t get any results despite these efforts.  

 We don’t have the same problems as the businesswomen in Marmara or Aegean 
Regions of Turkey. 

 There are lots of support for women’s entrepreneurship. The civil society 
organizations are strong and certain dynamics care about women’s 
entrepreneurship in our community and our city. But the results are 
unsatisfactory.  

 We help women to open their businesses, get grants and supports. Then, they 
struggle finding a market but we can’t help our members to find a market for their 
businesses. Women with no market access eventually close their hard-earned 
businesses after a year. 

 We must focus on sustainability rather than participation in the economy. 
Collaboration is key for women.  

 We live in a male-dominant society. There are maybe 3 women among 100 men or 
a couple of women among 10 men. Unfortunately, there are only a few women in 
politics, business or chambers of commerce.  
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 We can’t just leave home whenever we feel like leaving. We can’t return home 
whenever we want. We have to fulfill our responsibilities at home regardless of 
whatever may happen outside. 

 Women’s participation in the economy is way behind compared to men’s. In fact, 
it’s only around 10%. On top of it, we have to work at jobs with poor conditions or 
at lower positions. Men do not see women fit as managers. Why can’t women who 
manage the life itself also manage a business, right? 

 We have to overcome the issue of confidence. Women must have the courage to 
work at higher, more important positions and this is only possible with education.  

 There are 749 female members of Van Chamber of Merchants and Artisans. It has 
better stats compared to the Chamber of Commerce and Industry. 

 It’s very difficult to put up a fight, work and earn something as an entrepreneur in 
this region. We try our best against all odds.  

 Heva Sor Women’s Cooperative engaged in manufacturing in various sectors in 
the District of Gürpınar. Unfortunately, the cooperative is not active right now. 
The cooperative was the first to manufacture 5 types of eco-friendly detergent. We 
made one on one interviews with all organizations in order to create a market for 
it but we didn’t get much support. We must support each other to create a market. 

 When I attended my first gender equality seminar at my university 14 years ago, 
men used to leave the conference hall complaining and saying “not gender 
equality again”. Today, we can have a conversation on this topic and gender 
equality has been made a core course at our university.  

 I’ve been working on women’s employment and violence against women for 
almost 20 years. Women’s employment rate in Turkey was around 29% in 2012. 
But we found out in our research that women’s employment rate in Van was only 
7%. We asked employers about why this was the case. They gave us many excuses 
such as “Women perform great and they are very disciplined. But we can’t have 
women employees. Because women take too much leave as they have too much 
responsibilities. They don’t have enough education and they are unskilled.” We 
underlined the fact that women cannot work due to social and cultural reasons in 
our report’s conclusion.  

 Women usually have jobs complying with gender roles such as tailors, nurses, tea 
ladies and hairdressers. This applies to Turkey in general or maybe to whole 
world. 

 It’s the same in Diyarbakır and Van. Women do not have enough knowledge about 
the sector, market and finance. 

 I find entrepreneurship trainings very dangerous. They drown women in their 
overwhelming responsibilities. Women bury their last hopes with 30.000 liras in 
these entrepreneurship trainings.  

 Women are and have to be present in all areas of our lives. They are superior to 
us. This is our perspective. Women are not lower, simpler or more helpless 
individuals than us. But women drew this picture as if they are always oppressed 
and insulted… 
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 I believe the biggest weakness of women is their goal of working in public sector. 
They want to have kids and take 3 months of maternity leave, 1 month of breast 
feeding leave or 2 months of whatever… They detach themselves from the society. 
Women can’t work in private sector and we can’t employ women in private sector. 
Women want to work in public sector. You will demand 100% from your 
employees in private sector. That’s why we can’t find a female employee here. 
Women have their disadvantages. Women are mothers and they have their 
responsibilities.  

 Women are responsible for everything in their household. Men get up in the 
morning, get dressed and leave. Women get up, do the chores, take care of their 
children and then go to work. Men can easily come home late at night. Women 
must be home by 7 pm. In other words, these roles do not change even for female 
employers.  

 Female doctors practice in dermatology or physical therapy which are considered 
as women’s fields. This is also about gender norms.  

 We can all increase the number of female employers, or create market for women. 
But we have to think about the next 10-15 or 20 years and we have to question the 
role of women in their households.  

 We must think about the way of organization among women making production 
locally. How can we create a chain of cooperatives? 

 Our top priorities must be informing, raising awareness of and encouraging 
women. We can’t get the support of organizations in the region or from local 
administrations. As women’s CSOs, we can be ineffective sometimes. That’s why 
we need support of these organizations. We are a women’s organization but we are 
not able to provide jobs or business opportunities for women. 

 Our main problems are lack of knowledge and lobbying, lack of education of 
women about the economy and challenges caused by gender norms. 

 There are some efforts of economic organizations towards women. But we have to 
ask why women can’t participate in these efforts. Organizations work hard for it 
and women express the need for it but we don’t seem to be able to resolve the 
issue. 

 Women have to collaborate if they want to move forward. This is the case for 
women employers and other productive women. We can have collaborative 
organizations or cooperatives. Of course, we have failed sometimes. But we must 
look at the cooperatives, women’s CSOs and women in business from the 
perspective of sustainability and make the right analyses. 

 It’s not enough to give trainings or awareness support for women. We need active 
intermediary mechanisms more.  

 
Observations: 
 Participants mentioned women’s cooperative experiences in Van. Women stated 

that recent events in the region affected them. 
 Economic organizations are unable to go beyond giving vocational courses or 

entrepreneurship trainings for women. 
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 Women’s CSOs expressed that they have difficulty in doing research in the field of 
economy. They emphasized the importance of the work and support of economic 
organizations.  

 Products made by women in cooperatives and women’s associations cannot find a 
market and women’s organizations are unable to resolve this issue.  

 Women do not get enough support from organizations. 
 Traditional roles of women are the biggest obstacle before their participation in 

the economy. This is also true for employer women. 
 Women face many challenges due to lack of information or knowledge on 

lobbying process. 
 Men who are active members of economic organizations consider women’s 

traditional roles as their fundamental responsibilities. They argue that women 
cannot start or run their businesses as successfully as men.   

 The attitude towards women within economic organizations and the 
responsibilities that are traditionally assigned to women are the biggest 
drawbacks. 

 Economic organizations and public agencies argued that they offer support for 
women but women do not use the support available to them. However, women 
reported that they do not get any support in cooperatives.  
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2.10. Diyarbakır Workshop Results 
This workshop was held in the meeting room of Diyarbakır Chamber of Commerce 
and Industry on 21 June 2018. 51 people from various institutions and civil society 
organizations attended the workshop. 

 
 
Prominent issues, opinions and offered solutions in participants’ words: 
 The most important area where gender inequality really shows itself and women 

are left alone is the economy. 
 Women have many disadvantages in business and are forced to compete in unfair 

conditions. 
 Main agenda of women’s civil society organizations is women and solidarity. This 

is the only way they can develop strong policies and act in solidarity against the 
unfair conditions on the field. 

 One of the main problems of civil society organizations is that they are not able to 
participate in policy-making and decision-making processes that concern women. 
As they can’t participate in these processes, they can only watch the process from 
outside rather than being involved in the process as transformative actors. 

 Women’s civil society organizations only come to mind whenever a project for 
women is planned. Other than that, women’s civil society organizations are on the 
bottom tier when it comes to other economic and social areas. 

 Women are seen as unskilled laborers. They are considered as individuals with 
household responsibilities which make them stay in the background even in 
business, who are weak and can’t be managers and who have to put up a fight in 
order to have the same wage as men working at similar positions. 

 Women have almost no presence in economic organizations such as chambers of 
commerce. So, they can’t be represented in these organizations. 

 Women entrepreneurs have a difficulty in having power or voice in economic 
committees. The projects developed by women and women’s economic civil 
society organizations are assessed by male-dominant top managements of various 
organizations. The projects are approved only if men see these projects fit. This is 
the prevalent approach all across Turkey. 

 Only 17 representatives among 1619 top TOBB representatives elected by 81 
provinces of Turkey in 2018 are women. There weren’t any women 
representatives from Diyarbakır. Only 2 chambers and commodity exchanges in 
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Turkey (İzmir Chamber of Commerce and Erdek Chamber of Commerce) have 
women as the chair of their board of directors. Only 7 out of 365 councils of 
chambers and commodity exchanges have female chairs. In other words, 
percentage of women who are at top management levels is very low. 

 Although there are Boards of Women Entrepreneurs in all provincial offices of 
union of chambers and commodity exchanges, these boards do not have the power 
or decision-making authority. Board of directors of chambers and commodity 
exchanges have this authority instead. Boards of Women Entrepreneurs must 
submit their decision to the board of directors of their respective chambers and 
commodity exchanges for approval. In other words, they don’t have a budget or 
authority or decision-making powers. 

 Women fell behind in business while they were trying to be present in social life. 
They are not organized in business.  

 Local economic organizations and CSOs are responsible for creating space for 
women to promote participation in economy. They are not only responsible for 
developing significant policies to be in power and decision-making mechanisms 
but also for being active on the field. 

 Diyarbakır Chamber of Commerce and Industry has implemented a project for 
promoting active participation of women in management. 7 women were elected 
for professional committees, 2 women were elected for the council and one 
woman was elected for the board of directors. There were 3 women out of 22 
members in chamber’s high advisory board. Even though these numbers are low, 
there was only 1 woman elected in the council for the previous term and there 
weren’t any women before that.  

 One of the most important goals of Diyarbakır Chamber of Commerce and 
Industry in this term is to establish a women’s council.  

 Women are under-represented as they can’t do effective lobbying in business. 
 Women’s civil society organizations have these meetings with women only. 

Economic organizations are not interested in participation. This is the first 
meeting we have with participation of the majority of our city’s economic 
organizations to discuss women’s representation.  

 It’s very valuable and encouraging that DOGÜNKAD started a project like this and 
organized these meetings in these hard times for the whole region.  

 Civil society organizations in our country are going through very hard times. The 
most significant difference between here and the western part of the country is the 
fact that western CSOs are more influential compared to the ones in this region, 
our CSOs are weaker and they have no area of freedom or legal protection. We are 
heading back towards debilitation and criminalization of CSOs. 

 Civil society networks can achieve great success if they start with the right method 
and gain momentum. Women need exactly this. We have to start with the CSOs in 
this region.  

 The network of civil society organizations will make the greatest contributions to 
peace in Turkey. 
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 We can talk about violence against women or other problems faced by women in 
social life. There are many different structures that can discuss and work on these 
issues in Turkey. But we can’t easily discuss women in economy.  

 When we look at the recent experiences of the civil society for the last couple of 
years and the developments in professional organizations, we can see that there is 
a complete chaos. We can only clear the air by creating a peaceful political 
environment. None of the political parties can facilitate this process. It can only be 
done by civil society organizations.  

 Civil society organizations can have more effect and determining role than the 
government on having a conversation about participatory democracy and 
sustainability thereof. So, we can say that the CSOs are the most significant tools 
of democratic pressure in politics.  

 Number of members of Board of Women Entrepreneurs is determined based on 
the total number of members of the city’s chambers and commodity exchanges 
council. The board does not have a reserved budget. Determining a quota for 
female members was discussed in TOBB meetings in 2016 but there hasn’t been 
any developments since.  

 Tigris Social Research Center (DİTAM) has a social peace network project. We 
noticed a significant shortage of women participants at our meetings during 
execution of the project. We have emphasized the importance of women’s 
participation in order to prevent conflicts and have a sustainable peace 
environment and shared global examples of this. 

 I have been in business for 25 years and I’ve been working as a manager for 
almost 18 years. I can’t believe we have to discuss about women’s representation 
in this century. Unfortunately, we will keep discussing about it because of the 
reality of the region we are in.  

 Women have these responsibilities of childcare, elderly care or disabled care. It’s 
very difficult for women to participate in the labor force as long as these 
responsibilities continue. Men are out there and earning money. Women, on the 
other hand, are responsible for cooking, cleaning, childcare and even for planning 
and hiring someone else for these household chores.  

 Even the time of a meeting we want to attend is an issue. Male-dominant CSOs 
must think about these details if they want to reach women.  

 Economic organizations may be offered some incentives such as a gender equality 
award.  

 Women can be encouraged through rewarding, giving support or adding a clause 
in the charter for this purpose. But at the end of the day, these will be done by 
men and as long as men allow. 

 Men and women enter the public sector under equal conditions. But men can 
advance to top management levels more easily. Men can get promoted thanks to 
government policies and economic policies. They have the privilege. 

 Women go back to their homes after completing their education. Because they 
can’t find the courage to make an attempt, feel weak and feel obligated to go back 
home as this courage is not indoctrinated during their education either. 
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 Another method for keeping women at home is encouraging women to have too 
many children. We have children but we can’t find daycare in schools, 
organizations or our work places. We try to find a balance between raising our 
children and working. We sacrifice too much and start giving up our plans, 
projects and goals. In time, learned helplessness kicks in and we start being 
desensitized. Finally we convince ourselves that it’s best to give in and decide to 
leave business and social life to make more time for our children.  

 There is a photo of a board of directors in TOBB elections with 15 board members. 
All of them were men. It became the subject of a heated discussion in social 
media. TOBB defended itself and blamed those who refuse to let women 
participate in management.  

 A lot of associations have been closed for the last couple of years. Many CSOs have 
also been closed. Diyarbakır has the record for the highest number of closed CSOs. 
So, civil society has been left without an organization overnight. Years of 
experience and hard work have disappeared. Fortunately, people started to come 
together after a year of being taken aback and opened new CSOs. People gathered 
under the roof of these CSOs. 

 This project is well-suited for these times. It’s noteworthy that the leaders of this 
project are women, women entrepreneurs collaborate and Chamber of Commerce 
and Industry supports the project. 

 Most of the time, men without adequate background and experience become 
CEOs of large companies or work at manager positions. But still everyone claims 
that women don’t have adequate backgrounds for these positions. 

 Projects targeting women used to be carried out within Diyarbakır Chamber of 
Commerce and Industry back in 2012 and municipalities used to have active 
women’s centers. There was also a project made about a platform for women. The 
project explained that the work that can be done by a single association or a single 
municipality is not effective enough and the efforts of all parties involved must be 
combined and a women’s platform was established for this purpose. The first duty 
of the women’s platform was to combine all projects made about, for and by 
women in Diyarbakır, get in touch with all organizations and other structures that 
are interested in women’s projects. Of course, things have changed and running 
the project wasn’t feasible anymore. The structures of the chambers have changed, 
municipalities have gone through some phases and civil society organizations 
have not been at the same level as they were before.  

 We have difficulty in learning about the economy. We sometimes fall short 
because of our lack of knowledge and this causes the idea of women not being 
well-equipped for the job. But men don’t have this problem. Most of the time men 
can easily work at certain positions without having the necessary knowledge or 
background for it. 

 Latest development plans mention women’s employment, entrepreneurship and 
participation in decision-making mechanisms more compared to previous years’ 
plans. Even CSOs are more involved in creation of these plans. But these plans are 
not implemented that much.  
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 Main duty of the civil society is to fill the gap in the public space or discover the 
deficiencies in the public space by implementing more effective projects.  

 There is a separate section in 2014-2023 Regional Development Plan dedicated to 
women. The section covers empowerment of womento ensure women’s 
participation in social and economic life. There are 3 main activities described 
under this section. One of them is to establish women’s entrepreneurship centers. 

 There were eleventh development plan workshops and local meetings were held to 
involve everyone in the process for the first time in Turkey. Meetings were held on 
3 main subjects: women, youth and local stakeholders. Women’s participation in 
business, economic life and social life were discussed. 

 Rate of real estate owned by women in this region is lower compared to average 
rate in Turkey. Men have the monopoly on the real estate and assets.  

 Probably fathers or husbands of most of us have a company. How many of us are 
partners of these companies or what percentage of shares do we have in these 
companies? 

 Feminist movement worked really hard: so much more in this region compared to 
others. We may have different political backgrounds or have different political 
views but this shouldn’t stand in our way to act in solidarity. Women’s CSOs do 
not have to be unified or have the same views or opinions. Even feminist 
movement can have different fractions. But we have to act in solidarity if we want 
to increase the number of women in CSOs. 

 A lot has been done for entrepreneurship. Turkey has become a disaster area of 
women’s entrepreneurship trainings and action plans. In 2000s, there were 
women’s entrepreneurship trainings given by TOBB but they haven’t achieved 
anything. They received European Union Best Training for Women’s 
Entrepreneurship award. You can’t magically make women entrepreneurs when 
you claim that you gave training to this many women. 

 There is no meaning of development plans anymore. There isn’t any action. 
People expect civil society to take action but the civil society isn’t that strong. In 
addition, they took a serious blow and got oppressed for the last couple of years. 
The civil society we are talking about consists of lots of people with ongoing 
lawsuits.  

 
Observations: 
 Diyarbakır meeting attracted considerable attention from economic organizations 

compared to similar events in previous years. 
 Diyarbakır Chamber of Commerce and Industry’s election process, having women 

involved in managing bodies of the chamber, the promise of establishing a 
women’s council and beginning to work on establishing a women’s council after 
the election drew attention of participants during the meeting. 

 There are 2000 female members out of 16.000 registered members of DCCI. 
However, only one fourth of this number represents active women entrepreneurs.  

 Men control most of the businesses registered under the name of women just like 
other women-owned businesses in other provinces.  
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 Development plans have more content on women compared to the past plans but 
these plans are not put into practice.  

 Women are not present or represented in decision-making mechanisms. Some 
argue that women must take part in projects related to women only. 

 Civil society organizations are not effective anymore due to recent events in the 
region and many of them got closed. Civil society organizations have different 
challenges compared to their western counterparts.  

 Traditional roles assigned to women negatively affect their participation in 
business. Their roles in business are added on top of their household 
responsibilities. It’s difficult for women to be active in business without resolving 
the issues surrounding gender roles.  

 Women do not have adequate knowledge on the economy and business. They do 
not have a good grasp of duties and authorities of economic organizations as well 
as the election processes and managing bodies therein. They have difficulty in 
being present in male-dominant spaces.  

 Board of Women Entrepreneurs only focuses on women and they do not have a 
budget or decision-making powers. They report to the management of their 
chambers. The concept of a women’s council with a separate budgetthat will 
ensure women’s participation in all processes in professional organizations and 
committees is discussed. This model was first brought to the table after DCCI 
elections and DSTO adopted a course of action for establishing a women’s council.  
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3. RESULTS OF THE FIELDWORK 
 
Surveys targeted to following groups are prepared and conducted in line with the 
fieldwork carried out within the scope of this project: 
10. Fieldwork on women entrepreneurs 
11. Fieldwork on women’s civil society organizations 
12. Fieldwork on mixed economic organizations  
 
3.1. FIELDWORK ON WOMEN ENTREPRENEURS 
263 women entrepreneurs have taken the survey within the scope of this fieldwork. 
Number of surveys taken by provinces are given below. 
 
Table 6: Distribution of women entrepreneurs participated in the survey 
by provinces 

No City Number of Surveys Rate 
1 Adıyaman 11 4,18 
2 Gaziantep 6 2,28 
3 Batman 21 7,98 
4 Siirt 5 1,90 
5 Şırnak 25 9,51 
6 Mardin 12 4,56 
7 Diyarbakır 117 44,49 
8 Şanlıurfa 7 2,66 
9 Ardahan 2 0,76 
10 Kars 1 0,38 
11 Bingöl 3 1,14 
12 Malatya 1 0,38 
13 Tunceli 12 4,56 
14 Bitlis 1 0,38 
15 Hakkari 17 6,46 
16 Muş 6 2,28 
17 Van 8 3,04 
18 Erzurum 8 3,04 

 Total 263 100 
 
Among 263 surveys, 117 were conducted in Diyarbakır, 17 were in Hakkâri, 25 in 
Şırnak, 21 in Batman, 12 in Tunceli and 12 in Mardin.  
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Table 7: Distribution of women entrepreneurs participated in the survey 
by Level 2 regions 

No Level 2 Region 

Number 
of 

Surveys Rate 

1 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 17 6,46 

2 TRC3 (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) 63 23,95 

3 TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) 124 47,15 

4 TRA2 (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) 3 1,14 

5 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 16 6,08 

7 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) 32 12,17 

8 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 8 3,04 

Total 263 100,00 
 
Table 8: Distribution of women entrepreneurs participated in the 
survey by geographical regions 

Geographical Region 

Number 
of 

Surveys Rate 
Southeastern Anatolian 
Region 

204 77,57 

Eastern Anatolian Region 59 22,43 
Total 263 100,00 

 
77,57% of the surveys were conducted in Southeastern Anatolian Region and 22,43% 
in Eastern Anatolian Region.  
 
Table 9: Distribution of women entrepreneurs participated in the survey 
by occupation  

General Field 
of Activity Sub-Field of Activity 

Number of 
Entrepreneur

s 
Rate 

(n=210) 

Service / 
Trading 

Lawyer 2 0,95 
Banking / Finance 1 0,48 
Press and Publishing 2 0,95 
Informatics 4 1,90 
Electric Electronic Services 1 0,48 
Beauty Salons 17 8,10 
Flower Stores 2 0,95 
Consultancy Services 3 1,43 
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Education 7 3,33 
E-commerce 1 0,48 
Financial Advisors 10 4,76 
Security Services 4 1,90 
Carpet Cleaning 4 1,90 
Surveying Engineering, Urban 
Planning 2 0,95 
Hardware 1 0,48 
Organizational Services 3 1,43 

Catering services, restaurants 5 2,38 
Tourism Agency 6 2,86 
Air conditioning 2 0,95 
Disinfection and pest control 1 0,48 
Construction 17 8,10 
Gyms 5 2,38 
Dry Cleaners 1 0,48 
Hair Dressers 33 15,71 
Postal Services 2 0,95 
Automobile service, maintenance 
and spare part sales 3 1,43 
Landscaping Services 2 0,95 
Private Healthcare Services 6 2,86 
Insurance Services 8 3,81 
Architectural Services 1 0,48 
Building Inspection 2 0,95 
Medical 3 1,43 
Food Sales 4 1,90 
Stationery Sales 1 0,48 
Jewelry 1 0,48 
Furniture sales 2 0,95 
Haberdashery  2 0,95 

Manufacturin
g 

Ready-Made Clothing – Sewing 
and Tailoring 21 10,00 
Food Production 7 3,33 
Silverwork 1 0,48 
Chemical / Paint Manufacturing 1 0,48 
Rug manufacturing 1 0,48 
Mining 2 0,95 
Metal lighting post manufacturing 1 0,48 

Agriculture Agriculture and Livestock 5 2,38 
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Majority of women entrepreneurs (81,43%) are active in service and trading sector. 
16,19% of women work in manufacturing and 2,38% works in agriculture. Service 
sector predominantly consists of hairdressing and beauty salon businesses, financial 
consultancy and construction. Ready-made clothing and tailoring are the most 
common businesses in manufacturing sector.  
 
Table 10: Distribution of women entrepreneurs participated in the 
survey by date of establishment of their businesses 
 

Date of Establishment 
Number of 
Businesses Rate 

Businesses started in 1990 or before 7 3,47 
Businesses started between 1991-
2000  22 10,89 
Businesses started between 2001-
2005  12 5,94 
Businesses started between 2006-
2010  23 11,39 
Businesses started between 2011 - 
2015  66 32,67 
Businesses started in 2016  17 8,42 
Businesses started in 2017 26 12,87 
Businesses started in 2018 29 14,36 
Total 202 100,00 

 
68,32% of the businesses are new establishments that were started in 2011 or later. 
 
Table 11: Distribution of women entrepreneurs participated in the 
survey by their number of employees 
 

Businesses by Number of 
Employees 

Number of 
Businesses Rate 

10 or fewer employees (Micro 
Enterprises) 173 86,93 
11-50 employees (Small 
Enterprises) 18 9,05 
51-250 employees (Medium-Sized 
Enterprises) 5 2,51 
251 or more employees (Large 
Enterprises) 3 1,51 
Total 199 100,00 

 
Majority of the women-owned businesses are micro enterprises.  
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Women entrepreneurs were asked if they were members of an economic civil society 
organization. 158 out of 263 women entrepreneurs said that they do not have a 
membership. 41 women who said they have membership were members of 
businesswomen associations and Boards of Women Entrepreneurs founded by 
women. Only 8 women were members of mixed economic civil society organizations 
except the ones that some professions require membership for, such as chamber of 
commerce and industry, union of chambers of merchants and artisans, chambers of 
engineers and chamber of certified public accountants. 
 
55 women entrepreneurs answered the question regarding the reason fornot having 
any memberships. 14 women said that they do not have the time, 16 women said that 
they do not have information about civil society organizations for women 
entrepreneurs and 5 women said that it was their first time attending a meeting for 
women entrepreneurs. 2 women said that they cannot participate to any 
organizations without knowledge of their families or husbands. 
 
58 women who participated in the survey said that they can report their problems 
and challenges to their civil society organizations while 56 women said that they 
cannot. 
 
51 women said yes to the question that asks if they have received any support from 
civil society organizations.  
 
Table 12: Support received by women entrepreneurs from civil society 
organizations 

What kinds of support are available for women? Number of 
women 

entrepreneurs 
Support for resolving challenges of women entrepreneurs 14 
Legal support 1 
Consultancy 5 
No support is available 4 
Events and programs (exhibitions etc.) 5 
 

52 women answered the question regarding the type of support offered by their civil 
society organizations. 
It is seen that women entrepreneurs cannot receive adequate support from civil 
society organizations and the number of individuals who provide support to civil 
society organizations are low. 
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Table 13: Support offered by women entrepreneurs within CSOs 

Support offered by women entrepreneurs within 
CSOs 

Number of 
women 

entrepreneurs 
With my professional and technical knowledge  7 

With fieldwork 3 

As a role model 4 

With training programs, projects and events 24 

By creating communication networks between organizations 2 

I am just a member; I only give support if requested 5 

By supporting sales of products made by women  4 

I do not actively give support 3 

 
53 women answered the question regarding the course of action to overcome the 
challenges of women’s civil society organizations. 
 
Table 14: The course of action to overcome the challenges of women’s 
CSOs 
What is the course of action to overcome the 
challenges of CSOs? 

Number of 
women 

entrepreneurs 
Solidarity 15 

Empowering women through training programs 12 

Cooperation with other organizations 8 

Developing role models and exchanging experiences 2 

Increased representation of women in mixed organizations 3 

Carrying out projects to empower women financially and 
socially 

3 

Incentives for women entrepreneurs 7 

Improved organization among women 3 
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Women entrepreneurs were asked about the challenges they have in economic civil 
society organizations with male members. 56 women said that they got support and 
49 women said that they did not get any support.  
Women entrepreneurs were asked about the course of action to increase women’s 
participation in and improve efficiency of economic civil society organizations. 216 
women answered this question.  
 
Table 15: The course of action to increase women’s participation in 
economic civil society organizations 

What is the course of action to increase women’s 
participation in economic organizations? 

Number of 
women 

entrepreneurs 
Developing new projects for women’s employment 25 
Educating women 65 
Training programs 18 
Reducing household responsibilities of women (childcare 
etc.) 

9 

Reaching more women 25 
Having women in decision-making mechanisms 14 

Establishing a strong and extensive network of 
communication 

18 

Government subsidies 42 
 
Women entrepreneurs mostly emphasize that educating women is necessary in order 
to increase women’s participation in economic organizations. 
 
 
3.2. FIELDWORK ON WOMEN’S CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS 
Surveys were conducted with 28 civil society organizations in Southeastern Anatolian 
Region and 15 civil society organizations in Eastern Anatolian Region within the 
scope of this fieldwork. 16 of the civil society organizations that participated in the 
survey have 50 or fewer members and volunteers, 7 of them have 51 to 150 volunteers 
and 4 of them have more than 150 members and volunteers.  
 
Table 16: Distribution of Women’s CSOs by provinces, level 2 regions 
and geographical regions 

Adıyaman 1 2,33 
TRC1 3 6,98 Southeastern 

Anatolian 
Region 

28 65,12 Kilis 1 2,33 
Gaziantep 1 2,33 

Batman 2 4,65 TRC3 11 25,58 
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Siirt 0 0,00 
Şırnak 4 9,30 

Mardin 5 11,63 
Diyarbakır 1 2,33 

TRC2 14 32,56 
Şanlıurfa 13 30,23 
Ardahan 0 0,00 

TRA2 1 2,33 

Eastern 
Anatolian 

Region 
15 34,88 

Kars 1 2,33 
Bingöl 0 0,00 

TRB1 3 6,98 
Tunceli 3 6,98 

Bitlis 2 4,65 

TRB2 9 20,93 
Hakkari 2 4,65 

Muş 2 4,65 
Van 3 6,98 

Erzurum 2 4,65 TRA1 2 4,65 
Total 43 100   43     43   

 
Objectives of civil society organizations; 
Field of Civil Society Organizations Number of Civil Society 

Organizations 
Economy 25 civil society organizations 
Social life 15 civil society organizations 
 
Civil society organizations were asked why they focus on women only. 42 civil society 
organizations gave following answers to this question: 
 To support women’s participation in the economy 
 To communicate with other organizations to support women in the economy and 

guide women 
 To organizespecific trainings to empower women 
 To provide support to strengthen social status of women without the gender roles 
 To make female labor visible 
 To combat violence against women 
 To support women in decision-making bodies 
 To support organization of women 
 To increase the number of women in business and making women visible 
 
Civil society organizations were asked if they were members of other employer’s civil 
society organizations with male members. 12 civil society organizations said yes while 
30 said no.  
 
Representatives of civil society organizations that also have male members stated that 
they established a women’s civil society organization in order to: 
 Overcome confidence issues of women 
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 Take affirmative action 
 Become specialized in this topic 
 
Women representing civil society organizations were asked about the challenges 
women face in mixed civil society organizations. 35 women gave the following 
answers: 
 Men are dominant and women are not visible 
 Women’s participation in these mixed organizations are just on paper, women are 

not active 
 Women do not participate or have say in decision-making processes 
 
Women representing civil society organizations were asked if they established or 
joined a women’s civil society organization due to the challenges women face in 
mixed CSOs. 26 women replied yes and 5 women replied no. 
Women were asked about the course of action to overcome women’s challenges in 
CSOs. 32 women gave the following answers: 
 Establishing centers supporting women 
 Creating new areas of employment for women 
 Giving trainings to empower women 
 Improving cooperation with women’s civil society organizations 
 Establishing women’s councils within mixed economic structures. 
 
Civil society organizations were asked if they participate in local decision-making 
processes. 5 CSOs said that they participated in decision-making processes of city 
councils. 12 CSOs said that they did not participate in decision-making processes and 
they were not invited to participate.  
 
CSOs were asked about details of their work. 7 CSOs stated that they organize 
training programs, 20 stated that they organize and attend events in collaboration 
with the local administration and 25 stated that they organize gender equality 
trainings for women. 
 
5 CSOs stated that they do not have any connections with other civil society 
organizations, 7 stated that they have connections on a provincial level, 15 stated that 
they have connections on a regional level, 15 stated that they have connections on a 
national level and 3 stated that they have connections on an international level. 
 
32 civil society organizations gave the following answers about the course of action to 
increase the number of female members and increase women’s participation in 
managing bodies: 
 Increasing the number of women entrepreneurs 
 Organizing training programs to empower women and boost confidence 
 Prioritizing women’s employment and work on improving employment  
 Increasing government’ssubsidies for women 
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 Creating a platform for women’s organization and collaboration. 
 
CSO representatives were asked if creating a coordination network would be useful to 
empower women’s organizations in the region. 34 of them said yes and 32 of them 
said that they would support the network if created. No feedback was received stating 
that the coordination network would be useless. Participants emphasized that there 
were not any networks created for this purpose and they do not have experience. 
 
 
3.3. FIELDWORK ON MIXED ECONOMIC ORGANIZATIONS  
Surveys were conducted with 17 organizations in Southeastern Anatolian Region and 
21 organizations in Eastern Anatolian Region within the scope of this fieldwork.  
 
Table 17: Distribution of Mixed Economic Organizations by provinces, 
level 2 regions and geographical regions  

Adıyaman 2 5,26 
TRC1 4 

Southeastern 
Anatolian 

Region 
17 

Gaziantep 1 2,63 
Kilis 1 2,63 

Batman 2 5,26 

TRC3 9 
Siirt 1 2,63 

Şırnak 3 7,89 
Mardin 3 7,89 

Diyarbakır 3 7,89 
TRC2 4 

Şanlıurfa 1 2,63 
Ardahan 2 5,26 

TRA2 7 

Eastern 
Anatolian 

Region 
21 

Kars 2 5,26 
Ağrı 2 5,26 
Iğdır 1 2,63 

Bingöl 1 2,63 

TRB1 4 
Tunceli 1 2,63 
Elazığ 1 2,63 

Malatya 1 2,63 
Bitlis 2 5,26 

TRB2 7 
Hakkari 2 5,26 

Muş 1 2,63 
Van 2 5,26 

Erzurum 2 5,26 
TRA1 3 

Erzincan 1 2,63 
Total 38 100,00   38   38 
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Table 18: Type and number of organizations that participate in the 
survey  

Type of Organization 
Number of 

Organizations Rate 
Chamber of Merchants 
and Artisans 20 52,63 
Chamber of Commerce 
and Industry 15 39,47 
Development Agency 2 5,26 
KOSGEB 1 2,63 
Total 38 100 

 
15 organizations that participated in the survey are Chambers of Commerce and 
Industry, 20 are Chambers of Merchants and Artisans, 2 are Development Agencies 
and 1 is KOSGEB. 
 
Table 19: Number of members of organizations that participate in the 
survey 

Number of 
Members 

Chambers of 
Commerce 

and Industry 

Union of 
Merchants 

and Artisans Total Rate 
1.000 or fewer 3   3 8,82 
1.001-5.000 8 6 14 41,18 
5.001-10.000 1 5 6 17,65 
10.001 - 
15.000 1 3 4 11,76 
15.001 or more 2 5 7 20,59 

 
It is seen that organizations with 1.0001-5.000 members constitute the majority with 
41,18%. 
 
Table 20: Number of female members of organizations 

Number of 
female 

members 

Chambers of 
Commerce 

and Industry 

Union of 
Merchants 

and Artisans Total 

Less than 1% 4 2 6 
1%=>….<5% 4 2 6 
5%=>….<10% 1 5 6 
10%=>….<15% 3 4 7 
Not responded 3 7 10 
Total 15 20 35 
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It is seen that women constitute 10-15% of total members in 7 organizations, 5-10% of 
total members in 6 organizations, 1-5% of total members in 6 organizations and less 
than 1% of total members in 6 organizations. 
 
34 Chambers of Commerce and Industry and Unions of Chambers of Merchants and 
Artisans told that they do not have a female chair of board of directors. 1 Union of 
Chambers of Merchants and Artisans told that they have one female president of one 
of the chambers. 
29 Unions of Chambers of Merchants and Artisans told that do not have any female 
deputy chairs. 3 Unions of Chambers of Merchants and Artisans told that they have 1 
female deputy chair. 23 Unions of Chambers of Merchants and Artisans told that they 
do not have any female members of the board of directors.  
There are one female member in each board of directors of Şanlıurfa and Diyarbakır 
Chambers of Commerce and Industry. There are 2 women in management of 
Diyarbakır, Iğdır and Hakkâri Chambers of Merchants and Artisans, 3 women in Van 
Chamber of Merchants and Artisans, 4 women in Adıyaman Chambers of Merchants 
and Artisans, 5 women in Siirt Chambers of Merchants and Artisans and 7 women in 
Malatya Chambers of Merchants and Artisans. 
12 Chambers of Commerce and Industry do not have any women as council members. 
Şanlıurfa and Tunceli Chambers of Commerce and Industry have 1 female council 
member each and Diyarbakır Chamber of Commerce and Industry has 2 female 
council members. 
30 organizations told that there are not women in committees established within 
their organizations. 2 organizations told that there is 1 woman in committees 
established within their organizations. 1 organization told that there are 2 women in 
committees established within their organizations. 
 
Table 21: Reasons of lack of female members in management of 
economic organizations  

Reasons of lack of female 
members in management Number Rate 
We have a low number of female 
members 18 64,29 
Women do not prefer participating 
in our work 3 10,71 
We can’t reach women 1 3,57 
Women do not stand for 
management positions 10 35,71 
Other 6 21,43 
Not responded 10   
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Participants were asked if they have any projects planned to increase the number of 
women in their management. 15 organizations said yes, while 20 organizations said 
no. 
 
Mixed economic organizations were asked about their projects for women. 
 Giving precedence to women among İşkur (Turkish Employment Agency) 

applicants 
 Establishing women-only training groups under KOSGEB entrepreneurship 

courses 
 Supporting Boards of Women Entrepreneurs 
 Organizing workshops and events on women’s participation in the economy 
 Developing vocational training programs 
 
One chamber of commerce and industry stated that they established a women’s 
council and another chamber of commerce and industry stated that they are working 
on establishing a women’s council. Accordingly: 
 1 chamber told that they invest in a call center and support women’s employment 
 8 chambers told that they occasionally carry out projects and hold meetings on 

awareness in line with women’s needs across the province 
 7 chambers told that they organize entrepreneurship training programs 
 5 chambers told that they organize vocational trainings 
 1 chamber told that they receive external funds to implement projects on women’s 

employment 
 1 chamber told that carry out a research project. 
 
33 organizations stated that they do not organize any trainings or informative 
seminars on gender equality while 5 organizations stated they do (2 of them 
organized a gender equality training and 3 of them organized general informative 
seminars). 
 
Organizations were asked if they have any connections with women’s organizations 
that work on a local or regional level. 18 economic organizations answered yes and 18 
economic organizations answered no.  
 
Table 22: The course of action to increase women’s participation in 
management and number of female members in economic organizations 

Course of Action Number of 
economic 
organizations 

Increasing the number of women entrepreneurs 6 
Educational activities to raise awareness (meetings, 
seminars etc.) 

6 

Giving place to women in family businesses 1 
Giving women-only trainings (confidence, leadership 2 
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etc.) 
Legal remedies for women 1 
Government subsidies for women 9 
Changing social norms, cultural transformation 2 
Active participation of women in election process, giving 
support to women during election processes 

4 

 

 

 
13. GENDER EQUALITY SEMINARS 
2 gender equality seminars were organized within the scope of this project. 100 
people including 85 women and 15 men from Diyarbakır Union of Chambers of 
Merchants and Artisans attended these seminars. 
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5. CONCLUSION 
 
Within the scope of this one-year project, women entrepreneurs, women’s civil 
society organizations, chambers of commerce and industry, chambers of merchants 
and artisans, commodity exchanges and employer’s CSOs from 23 provinces in 
Eastern and Southeastern Anatolian Regions of Turkey were interviewed and they 
participated in workshops, trainings and the fieldwork carried out as part of the 
project.  
 
In line with the project goals, workshops were organized at respective chambers of 
commerce and industry of the provinces of Muş, Mardin, Batman, Siirt, Diyarbakır, 
Van, Hakkâri, Tunceli, Şanlıurfa and Şırnak. 369 entrepreneurs, institutions and civil 
society organizations attended the workshops. 
 
100 people including 85 women and 15 men attended 2 separate gender equality 
seminars organized within the scope of this project.  
 
Women entrepreneurs, economic organizations and women’s civil society 
organizations from 23 provinces were contacted as part of the fieldwork and analyses 
were made through information forms directed to these parties. 263 women 
entrepreneurs, 43 women’s civil society organizations and 38 mixed economic 
organizations were interviewed during the fieldwork. 
 
The outputs of the project are as follows: 
 Women are not a part of decision-making mechanisms within mixed economic 

organizations. Low levels of representation and presence of women in these 
organizations negatively affect the projects and activities targeting women. It is 
seen that sustainable activities that are developed with women’s participation are 
quite rare. 

 Number of female members of economic organizations in the Eastern and 
Southeastern Anatolian Regions of Turkey is very similar to the number 
determined for Turkey in general. Women focus on certain fields of business and 
majority of women-owned businesses or businesses with female partners are 
actually run by men.  

 It is stated that number of women entrepreneurs in economic organizations is low 
and there are limited number of projects aimed at women as women do not 
demand such projects. Women’s limited information and knowledge on election 
process and activities or lobbying work of economic organizations is considered as 
the main reason for lack of women’s participation in these organizations.  

 There are Boards of Women Entrepreneurs in all provinces of Turkey, under 
management of the Union of Chambers and Commodity Exchanges. These boards 
are established by women and their projects are implemented upon approval of 
the board of directors of the chambers and commodity exchanges. Although 
Boards of Women Entrepreneurs have benefits as they allow women to unite and 
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collaborate, these boards can only implement their projects after getting approval 
of the management. This prevents women from participating in decision-making 
processes of the chambers and commodity exchanges. Women entrepreneurs in 
Diyarbakır plan to establish an independent Women’s Council with a separate 
budget and projects. 

 Analyzing the regional plans and development plans involving 23 provinces, it is 
seen that all indicators related to women’s participation in the economy in 
Eastern and Southeastern Anatolian Regions of Turkey are behind other regions. 
Regional plans mostly focus on women’s participation in labor force and women’s 
employment and state that cultural structure and social norms of the region have 
a negative effect on women’s employment. Similarly, development plans mention 
improvement of women’s employment and underlined the importance of 
improving women’s entrepreneurship in order to ensure women’s participation in 
the economy. Some regional plans touch on supporting employment and 
entrepreneurship in the fields of businesses that are in line with gender roles such 
as textile and handicrafts. Plans emphasized the need for incentives targeting 
employers in order to improve women’s employment. These strategies and targets 
maintain gender roles and prevent sustainable and efficient employment of 
women.  

 The feedbacks received from the workshops and fieldwork concentrate on 
women’s empowerment, women’s solidarity, education, training programs and 
financial support. Analyzing the comments of women on the issue, it is seen that 
women are more active in the fields such as combating violence, participating in 
social life and politics whereas they have less knowledge on and presence in the 
economy. Majority of the workshop participants and women interviewed with 
during the fieldwork stated that women must be supported and educated in this 
field. However, it is seen from the public policies that the support for women 
entrepreneurs has been around for the last ten years and various organizations 
and CSOs implement numerous vocational training programs for women’s 
employment. The results obtained from these programs are inadequate and these 
programs are usually implemented by managing bodies with no representation of 
women. Therefore, existing support programs, trainings and mentoring activities 
included in public policies must be reorganized in order to obtain effective results. 

 It is seen that the concept of gender equality is not well known in economic 
organizations and there are not any training programs available in this field. 
Majority of women’s civil society organizations have given trainings on this topic. 
It is seen from the feedbacks received from workshops and fieldwork that 
economic organizations collaborate with women’s CSOs for implementing 
projects targeting women. The fact that women’s CSOs and economic 
organizations are open to collaboration facilitates establishing and sustaining a 
network. 

 It is possible to reinforce the connections made with the project, establish a 
network, exchange experiences over this network and develop collaborative 
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projects. The feedbacks indicate that women’s CSOs and economic organizations 
are interested in establishing and supporting a network.   



 
 

206 
 

ANNEX 1. WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT IN 
PUBLIC PLANS  
 
4. Eleventh Development Plan 

In the development plan, it is stated that; 
• The main objectives are to prevent all kinds of discrimination against women, to 

ensure that women equally benefit from the rights, opportunities and facilities 
offered in all areas of the social life and to empower women.  

• The active participation of women in economic, social, cultural life and decision-
making mechanisms at all levels will be encouraged, beginning from the local 
level. 

• Researches, projects will be carried out and trainings will be provided to empower 
women in economic and social life. 

• The consultancy and guidance services in business development processes will be 
provided to women entrepreneurs, and women will be given priority for subsidies 
offered in this field, in order to develop economic activities of women. 

• Practices such as trainings, internship programs and on-the-job-trainings will be 
continued effectively in order to increase women’s active participation in 
economic life, by taking into consideration different labor needs of the provinces. 

• Awareness raising and encouraging activities will be carried out to ensure further 
involvement of women in the managing and decision-making bodies in the private 
sector and awareness raising, guiding and encouraging methods will be developed 
to ensure further involvement of women in the managing and decision-making 
bodies in the public sector. 

• Support mechanisms will be provided in order to increase women’s 
entrepreneurship in rural areas. 

Eleventh Development Plan targets increasing women’s employment rate from 
29,4%, which is the rate for 2018, to 39% and women’s labor force participation rate 
from 34,2% to 38,5% by 2023. The Plan targets increasing the rate of self-employed 
women from 17,8% to 20% and the rate of women employers from 8,7% to 10%. 
 
2. TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) Regional Plan 
According to the regional plan, youth and women in TRC2 region are not present in 
the economic, social and cultural life. The plan aims to provide equal opportunities to 
all individuals by facilitating access to public services by and increasing employability 
of disadvantageous groups in the region, which consist of women, youth, the disabled 
and the poor, improve the income distribution, develop strategies to combat and 
reduce poverty in order to minimize immigration, poverty and income inequality, 
thereby minimizing the immigration from the region. It is stated that Diyarbakır and 
Şanlıurfa city centers, where the urban population is concentrated, the economic life 
does not function effectively due to inadequate areas of employment, insufficient 
labor force and inadequate participation of women in the labor force. It is planned to 
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introduce entrepreneurs from the academy and business, especially women, to the 
economy through supporting entrepreneurial activities in the region.  
 
The plan mentions that it is necessary to make training and guidance services more 
accessible to women and youth in the region in order to facilitate them to start their 
own businesses, to implement projects that support entrepreneurial activities, to 
generate employment opportunities in prominent sectors in the region in order to 
make the labor market more accessible to certain groups, to implement 
empowerment programs to promote women’s employment and active participation in 
decision-making mechanisms in order to create equal opportunities for women and 
men and to improve daycare services. Following targets are mentioned under the 
strategy of supporting women’s entrepreneurship and providing education, financing 
and guidance services to promote women to participate in the city, economic and 
social life: 

- Implementing “Empowerment Programs” aiming to build capacity for and 
increase awareness of women’s participation in the economy and production 
activities in the city. 

- Opening Women’s Entrepreneurship Centers 
- Executing “Social Entrepreneurship and Development Projects” which also 

cover women’s employment.  

The plan aims to increase women’s labor force participation rate in the region from 
6,4%, which is the rate of 2012, to 30,9% by 2023. 

 
3. TRC3 (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) Regional Plan 
According to the regional plan; 

• Analyzing literacy rates by gender, it is seen that one fifth of women in the 
region are illiterate. 

• It is reported that the rate of stay-at-home women increases with the size of 
the household and women’s participation in social and economic life becomes 
more difficult accordingly. According to 2012 TÜİK data, Şırnak has the 
largest value of household size both in Turkey and in the region. Mardin has a 
household size of 6,3, Batman has 6,4 and Siirt has 6,5. 

Necessary measures must be taken in order to increase the level of education to 
promote women’s participation in the labor force. TRC3 region’s total labor force 
participation rate in 2012 is 35%. Men’s rate of participation is 64,8% while women’s 
is 7,5%. This region is the most disadvantageous region in terms of women’s 
employment. The challenges of women’s participation in social life are listed as 
weaknesses of the regional economy. It is noted that programs to promote women’s 
active participation in production must be implemented. 
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4. TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Northeastern Anatolian Regional 
Plan  
According to the Regional Plan, this region has the highest rate of employment in 
agriculture compared to the national average, most men (62,9%) have jobs outside 
the agriculture sector while the majority of women (75,3%) work in agriculture. 
Working population in the region mostly consists of men between the ages 25-54 with 
a level of education lower than high school who work in agriculture or service 
industry. Rate of participation of women with higher education in sectors other than 
agriculture is very low across the region.  
 
5. TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Regional Plan  
The regional plan defines under-representation of women in socioeconomic life as a 
weakness and states that women’s status must be improved in order to ensure social 
development.   
It is reported that one of the major socioeconomic issues in the region is the fact that 
women from all age groups and with all levels of educational attainment are 
employed less than their male counterparts. 
The report mentions prioritizing women’s entrepreneurship in the agency’s financial 
support programs, encouraging courses for women with employment guarantee by 
taking regional conditions into account and raising awareness in order to minimize 
cultural impediments before women’s employment and participation in labor force.  
 
6. TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) Regional Plan  
According to the Regional Plan, the region ranks 23 among Level 2 regions with a 
labor force participation rate of 45,8% in 2012, 25-34 age group has the highest labor 
force participation rate in the region, labor force participation based on gender is 
unjust, men’s labor force participation rate is almost 4 times higher than women’s 
labor force participation rate and men’s employment rate (63,2%) is more than 3 
times higher than women’s employment rate (20,9%). 
It is reported that textile and clothing industry must be improved in order to increase 
employment rate of TRB2 region and integrate women to the economy. It is noted 
that incentives must be given to businesses that will employ disadvantageous groups 
and investments in clothing, handicrafts and other similar sectors which specifically 
target women as employees must be supported. It is stated that there are 1572 
associations in the region and 3,3% of these are women’s organizations. 
 
7. TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Regional Plan 
According to the Regional Plan, rate of illiterate women of all provinces in TRB1 
region are higher than the national average, other indicators of women’s education in 
TRB1 region are also lower than national averages and most of the women in TRB1 
region work in agriculture. Rate of women working in agriculture is approximately 
two thirds of overall women’s employment rate in the region. Rate of unemployment 
in 15-24 age group is approximately 30% of the total labor force for the same age 
group for both men and women. The report emphasizes that new areas of 
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employment for women and youth must be created and skills for such areas of 
employment must be developed. It is stated that the low levels of women’s 
participation in the labor force, social life and decision-making processes negatively 
affect women’s social and economic status as well as the regional production levels. It 
is mentioned that the main reason for TRB1 Region to be belownational average in 
these aspects is high rate of individuals who do not look for jobs despite being fit to 
work. It is also stated that women must be encouraged for economic and social 
entrepreneurship activities. It is underlined that the reasons for higher illiteracy rate 
among women in the region are high rate of employment in agriculture, high rate of 
unemployment in sectors other than agriculture and lack or inadequacy of basic skills 
needed for any given sector. Therefore, the report emphasizes that vocational training 
programs for women must be implemented. 
 
8. TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Regional Plan 
According to the Regional Plan, main segment of the unemployed population consists 
of individuals who attend housework. The report indicates that, the reason behind 
this is the fact that women provide elderly care and childcare, take on the 
responsibility of housework and work as informal employees and the notion of 
household work being women’s main responsibility. The region’s employment rate is 
42%, which is way lower than national average. In addition, women’s employment 
rate in TRC1 Region is 18,3% while national average is 27,1%. 
It is mentioned that the group with highest women’s unemployment rate with 14,6% 
consists of women with high school education or equivalent thereof while the men’s 
unemployment rate for the same group is around 6,2%, second highest women’s 
unemployment rate with 10,9% consists of women with higher education, and rate of 
unemployment among women with higher education in TRC1 region is higher. Under 
the employment and unemployment section of the region, insufficient employment 
opportunities for women and low levels of women’s labor force participation rate are 
defined as weaknesses. The report notes that women’s participation in economic and 
social life is inadequate.  
It is mentioned in the report that support mechanisms for women’s employment 
must be developed and vocational training programs must be improved. It is 
emphasized that civil society organizations in the region must take part in decision-
making processes and active participation in women’s civil society organizations must 
be ensured. The importance of supporting women and young entrepreneurs is 
highlighted. The report aims to increase women’s labor force participation rate from 
15,8% to 25% and women’s employment rate from 14,2% to 24% by 2023. 
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ANNEX 2. FORMS FOR FIELDWORK 
 
1. Survey for mixed economic organizations: 
51. Date of Survey:  
52. Number of Survey:  
53. Name of the Interviewer:  
54. Respondent Organization:  
55. Province and region of the organization:  
56. Organization’s field of activity (sector):  
57. Respondent’s Name and Title:  
58. Method of conducting the survey:  
59. Number of Members:  
60. Number of female members (provide an approximate number or percentage if 

exact number is not available): 
61. Are there any women active in managing bodies of your organization? (If there are 

not any women in following managing bodies, note NONE next to the option.) 
(    ) Number of Chairwomen:  
(    ) Number of Deputy Chairwomen: 
(    ) Number of Women in Board of Directors: 
(    ) Number of Women in the Council:  
(    ) Number of Women in Committees:  
62. If the number of women at management positions is low, ask about the reason. 

(Proceed to question 14 if the number of women at management positions is low.) 
(    ) We have a low number of female members 
(    ) Women do not prefer participating in our work 
(    ) We can’t reach women 
(    ) Women do not stand for management positions 
(    ) Other……………………………………… 
 
63. If the number of women at management positions is high, ask about the reason. 
(   ) We have a high number of female members 
(   ) Other ……………………………………………………………………. 
64. Do you work on increasing the number of women in management? 

(    ) Yes                    (    ) No 
65. If you implement any projects for women, please describe your projects. 

……………………………………………………………………………………………… 
66. What was the subject of your last project aimed at women and when was it 

implemented? 
Date:                                                                 Subject: 

67. Have you ever organized gender equality trainings or seminars for your members 
within your organization? 

(     ) Yes                             (   ) No 
68. If yes, what type of training did you organize and when did you organize it? 

Date:                                   Type of training:  
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69. Do you have any relations with women’s economic organizations in your province 
or in the region? 

 (    ) Yes                           (      ) No 
70.  If yes, which women’s organizations do you have relations with? Can you describe 

the nature of your relations? 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

71. What kind of actions must be taken, in your opinion, in order to increase the 
number of female members and participation of women in managing bodies? 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

72.  Do you think a coordination network would be useful to empower women in 
organizations like yours in the region? 

(    ) Yes                     (    ) No 
 
73. If yes, do you consider supporting the network? 
74. If no, why? 
75. Do you have any suggestions? 
 
2. Survey for women’s economic civil society organizations: 
60. Date of Survey:  
61. Number of Survey:  
62. Name of the Interviewer:  
63. Respondent Organization: 
64. Respondent’s Name and Title:  
65. Province:  
66. Method of conducting the survey:  
67. Number of Members:  
68. What is the founding purpose of your organization? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

69. Why did you establish an organization aimed at women? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

70. Are you a member of other employer’s civil society organizations with male 
members? 
(    ) Yes                                                          (    ) No 

71. If yes, why did you establish a separate women’s civil society organization? 
72. If no, why didn’t you participate in these civil society organizations? 
73. How do you think women’s presence is received by economic civil society 

organizations with male members?  
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............ 



 
 

212 
 

74. If it is well received, why do you think number of female members and women in 
managing bodies in these organizations is low? 
………………………………………………………………………………………… 

75. If it is not well received, what challenges do you think women face in these 
organizations? 
………………………………………………………………………………………… 

76. For respondents who said women have challenges as an answer to previous 
questions, did you establish your women’s organization because of these 
challenges? 
(     ) Yes                                     (     ) No 

77. What do you think the course of action must be in order to overcome these 
challenges? 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

78. Do you participate in local decision-making processes as a women’s civil society 
organization? (Business Council, City Council, Provincial Employment Board etc.) 
(    ) Yes                                        (     ) No 

79. If yes, how do you participate and what kind of work do you do? 
………………………………………………………………………………………… 

80. If no, why? 
………………………………………………………………………………………… 

81. What was the subject of your last members-only or public event and when was it 
organized? 
Date:                                                                 Subject: 

82. Have you ever organized gender equality trainings or seminars for your members 
within the organization? 
(     ) Yes                             (   ) No 

83. Do you have any relations with women’s economic organizations? 
(     ) No 
(     ) Yes 

       (     ) At provincial level 
       (     ) At regional level 
       (     ) At national level  
       (     ) At international level  
 
84. What kind of actions must be taken, in your opinion, in order to increase the 

number of female members and participation of women in managing bodies? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

85. Do you think a coordination network would be useful to empower women in 
organizations like yours in the region? 
(    ) Yes                     (    ) No 

86. If yes, do you consider supporting the network? 
………………………………………………………………………………………… 
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87. If no, why? 
………………………………………………………………………………………… 

88. Do you have any suggestions? 
………………………………………………………………………………………… 

 
3. Survey for women entrepreneurs: 
47. Date of Survey:  
48. Number of Survey:  
49. Name of the Interviewer:  
50. Respondent’s Name and Title:  
51. Name of the business:  
52. Province:  
53. Method of conducting the survey:  
54. Sector: 
55. Date of establishment: 
56. Number of employees: 
57. Are you a member of economic civil society organizations? 

(   ) No 
        Why?........................................................................................................ 
(    ) Yes 
(    ) Women’s Economic Civil Society Organizations 
 ………………………………………………….. 
(    ) Economic Civil Society Organizations With Male Members 
 ……………………………………… 

58. Do you report the issues you come across with to the women’s civil society 
organizations you are a member of? 

(    ) Yes                              (     ) No 
59. If yes, what kind of support do they provide? 

………………………………………………………………………………………… 
60. As a women entrepreneur, how do you contribute to the women’s civil society 

organizations you are a member of? 
………………………………………………………………………………………… 

61. What do you think the course of action must be in order to overcome the issues 
within women’s civil society organizations? 
………………………………………………………………………………………… 

62. Do the economic civil society organizations with male members support you to 
deal with the issues you come across with as a woman entrepreneur? 

(    ) Yes 
         What kind of support? .............................................................................. 
(    ) No 

63. As a women entrepreneur, how do you contribute to the civil society organizations 
with male members that you are a member of? 
…………………………………………………………………………………………… 
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64. What kind of actions must be taken, in your opinion, in order to increase women’s 
participation in economic civil society organizations and increase the effectiveness 
of these organizations?  

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

65. Please provide details of the last event you attended about women’s 
entrepreneurship.  

Date:                           Place:                      Organized By:          Subject:  
 
66. Do you think a coordination network would be useful to support women in the 

region? 
(    ) Yes                     (    ) No 

 
67. If yes, do you consider participating? 

…………………………………………………………………………………………… 
68. If no, why? 

………………………………………………………………………………………… 
69. Do you have any suggestions for women’s entrepreneurship and women’s 

collaboration with economic organizations? 
………………………………………………………………………………………… 
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