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Kadın girişimcilerin iş hayatında
yaşadıkları sorunları tespit ederek iş
hayatındaki koşullarını iyileştirmeye
katkıda bulunmak, kadın girişimcilik
ağını geliştirmek ve iyi uygulama
örneklerini tanıtmak amacıyla; Hatay,
Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizde
kadınlarımızın ekonomik ve sosyal
hayattaki yeri ve önemini kamuoyu ile
paylaşmak amacıyla bu sayının kıymetini
vurgulamak isterim. Hatay, Kahramanmaraş

temel hedefleri arasında yer almaktadır.

ve Osmaniye İllerinde faaliyet göstermek

bir araya getirip işletme kurarak risk üstlenen,

üzere kurulan Doğu Akdeniz Kalkınma

cesur kişilerdir. Girişimcilik, işsizlik sorununa

Ajansı (DOĞAKA), kurulduğu gün itibariyle

önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi

sorumluluğunda bulunan bölgenin Sosyal

ekonomik büyümenin de dinamosudur.

ve Ekonomik kalkınmasına yönelik

Özellikle kadınlarının istihdama

araştırma, planlama, programlama ve farklı

katılım oranlarının düşük olması, kadın

sektörlerde bölgemiz girişimciliklerini

girişimciliğinin önemini artırmaktadır.

Ajansımız; Türkiye ve Ortadoğu’nun lider
bölgesi olması için çalışmalar yapmakta ve
yapılan çalışmaları desteklemektedir. Ajans
olarak en fazla önem verdiğimiz konulardan
biri, hiç kuşkusuz girişimcilik kültürünün
yaygınlaştırılmasıdır.
Girişimciler, piyasada fırsat kovalayan
ve bulduğu fırsatı tüketici talebine
dönüştürebilecek şekilde üretim faktörlerini

destekleme çalışmalarına devam etmektedir.
Gerçekleştirmiş olduğu söz konusu

Dünyada girişimcilik faaliyetlerinin temel

çalışmalarda, temelinde bölge içinde sinerji

hedef gruplarından biri hiç kuşkusuz

oluşturmayı hedeflerken, yerelden merkeze

kadınlardır. Kadınların üretken faaliyetleri,

doğru etkin ve verimli planlama sürecine

özellikle sanayi alanında, endüstriyel

katkıda bulunmak ve bölgesel kalkınmaya

gelişmede ekonomik olarak önemli katkılar

katma değer sağlamak Ajansımızın en

sağlamaktadır. Kadın girişimciliğinin

kadınların ekonomik olarak hayatta

“Evden Çarşıya Kadın Eli” proje izleme ve

kalmalarına katkılarının yanı sıra kadınların

değerlendirme faaliyetleri, Kırsal Alanda

sosyal yaşamlarına olumlu yansımalarını göz

Kadın Çalıştayı, Hatay “Kırsalında Kadının

ardı etmemek gerekir.

Statüsü ve Sorunları Projesi”çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’deki kadın girişimcilerin sorunları,
sermaye temini, iş yeri arama, kiralama, mal

Söz konusu çalışmalar dışında kadınlara

temini, donanım, araç gereç temini, resmi

yönelik, Kadınların sayacılık mesleğinde

kuruluşlarla ilişkiler gibi iş kurma aşamasında,

eğitilmesine yönelik faaliyetler içeren “Üretim

iş yürütme ve organizasyondaki bilgisizlik ve

Süreçlerinin Yeniden Planlanması ve Sektörler

tecrübesizlik gibi iş yeri kurulduktan sonra

Arası İşletmelerin Geliştirilmesi Projesi” ve

yaşanan sorunlardan oluşmaktadır. Bunlara

“Kadın Eliyle Mozaik Tasarımı” çalışmaları

ek olarak, kalifiye eleman bulamama, ucuz

örnek verilebilir. gibi örnek projeler hayata

ham madde- mal temini, kaliteli ham madde-

geçirilmiştir.

mal temini, enflasyon vb. sorunlarla da
karşılaşılmaktadır.

Kadın istihdamını artırmaya yönelik yasal
düzenlemeler yanında toplumdaki kadınerkek eşitliğini büyük oranda dengeleyecek

yönelik Ajansımız koordinasyonunda

olan eğitim seviyesi, istihdam vb. düzeylerine

düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi

de önem verilmesiyle toplumda kadın daha

destekleri değerlendirildiğinde; Hatay ilimizde,

fazla kendini gösterme fırsatı bulacaktır.

2010 yılından bugüne değin, 536 kadın

Toplumsal cinsiyet bakış açısını içeren, işsizlik

girişimcimiz eğitim programlarımıza katılım

sorununu çözmeye yönelik aktif istihdam

sağlamış ve 483 girişimci kadına Uygulamalı

politikalarının geliştirilmesi ve kadın erkek

Girişimcilik Sertifikası takdim edilmiştir. Hatay

eşitliği yaklaşımın istihdam politikalarına

ilinde Kadın Girişimcilik Paneli düzenlenmiştir.

dahil edilmesi önde gelen taleplerdendir. Bu

Osmaniye ilimizde, kadın girişimci sayılarımız

talebin hayata geçirilmesi için de kapsamlı,

değerlendirildiğinde ise, toplamda 188 kadın

somut hedefli kadın istihdamı politikasının

girişimcimiz Osmaniye ofisimizde düzenlenen

ilk olarak yerel düzeyde hayata geçirilip,

uygulamalı girişimcilik desteklerimizden

ülkemizde ve bölgemizde Kadın önemli konuma

yararlanabilmiştir. Özellikle, 2010 yılından bu

getirilmelidir.

yana KOSGEB işbirliği ile Kahramanmaraş’ta
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verdiğimiz

Bölgesel kalkınmaya yön vermede ülkemiz,

859 kişinin 407’sinin kadınlardan oluştuğu

milletimiz ve bölgemiz adına üretici ve

belirtmek isterim.

girişimci kadınlarımıza, fedakar annelerimize,
cefakar eşlerimize ülkemizin refah seviyesinin

Bunların yanı sıra, Ajansımız

yükselmesindeki takdire şayan emeklerinden

koordinasyonunda kadınlara yönelik

ötürü teşekkürü bir borç biliriz.

düzenlenen çalışmalara, Kadın İşbirliği
Geliştirme Ağı’nın kurulması, Hatay ili kadın

Bölgemizde kadın konusunun ele alındığı bu

girişimcilik paneli etkinliği, Kadın İş Geliştirme

sayımızda bölgemiz kadınları başta olmak

Merkezlerinin kurulması, BM Kadına Karşı

üzere, tüm kadın emektarlarımıza faydalı

Şiddetin Engellenmesi Fonu ve konu ile ilgili

olmasını dileriz. Bu vesile ile yayında emeği

paydaşlar hakkında araştırma yapılması,

geçen Ajans personeline ve çalışmaya katkı

Dörtyol Kaymakamlığı “Narenciyede Kadın

sağlayanlara teşekkür ederim.

Eli” Erzin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
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Bölgemizdeki Kadın Girişimciliğin artırılmasına

Onur YILDIZ
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Değerli Okurlarımız,
Bültenimizin on sekizinci sayısı ile
karşınızdayız. Bu sayımızı bölgemizde
kadın iş birliği faaliyetleri ve bölgesel
kalkınmada kadının rolü ve önemi,
girişimcilik özelliği ve Ddünyada ve
Türkiye’de kadın olmak konusunu ele
alacağız.

Girişimciler, piyasada fırsat kovalayan
ve bulduğu fırsatı tüketici talebine
dönüştürebilecek şekilde üretim faktörlerini
bir araya getirip işletme kurarak risk üstlenen,
cesur kişilerdir. Girişimcilik, işsizlik sorununa
önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi
ekonomik büyümenin de dinamosudur.

Kadın girişimcilerin iş hayatında yaşadıkları

Ülkemizde, girişimcilik faaliyetlerinin

sorunları tespit ederek iş hayatındaki

temel hedef gruplarından biri hiç kuşkusuz

koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunmak,

kadınlardır. Kadınların üretken faaliyetleri,

kadın girişimcilik ağını geliştirmek ve iyi

özellikle sanayi alanında, endüstriyel

uygulama örneklerini tanıtmak amacıyla;

gelişmede ekonomik olarak önemli katkılar

Ajansımız çeşitli paneller, çalıştaylar ve

sağlamaktadır. Kadın girişimciliği günlük

konferanslar düzenlemektedir.

hayatta var olma çabasının ötesinde,
ekonomik hayattaki kazanımlarını artırma

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak,

açısından da büyük önem taşımaktadır.

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye

Türkiye’de, kadınların iş hayatına

illerinde faaliyet göstermekte, bölgenin

katılabilmeleri için verilen destekler ve

mümkün olan tüm sektörler bakımından

oluşturulan politikalar ile gerek kentte

Türkiye ve Ortadoğu’nun lider bölgesi

gerekse kırsalda yaşayan kadınlar, iş

olması için çalışmalar yapmakta ve yapılan

yaşamına kazandırılmaya çalışılmaktadır.

çalışmaları desteklemekteyiz. Ajans olarak
en fazla önem verdiğimiz konulardan biri,
hiç kuşkusuz kadın girişimciliği kültürünün
yaygınlaştırılmasıdır.

Girişimcilik, ülkelerin ekonomik ve sosyal

Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayata

gelişimi, kullanılmayan potansiyelin

dahil edilmesi desteklenmesi bizlere düşen en

etkin hale getirilmesi, yeni iş sahalarının

büyük görevlerdendir. Bu doğrultuda bölgesel

oluşturulması için teşvik edilmelidir. Bir

kalkınmada her alanda görmek istediğimiz

toplumda yetkin, becerikli ve girişimci

kadınları her alanda öne çıkarmalı ve pozitif

kadınların girişimci davranışları teşvik

ayrımcılık da yapılmalıdır.

edilirse ekonomik büyüme daha hızlı
gerçekleşir. Özellikle kadınların istihdama

Her alanda görmek istediğimiz kadınlarımıza

katılım oranlarının düşük olması, kadın

yönelik bölgemizin ekonomisine de güç

girişimciliğine önemi artırmaktadır.

katmaları, girişimcilik ruhlarını da katmaları
için, bu çalışmayı sizlere de ışık olmasını

Ajans olarak kurulduğumuz 2010 yılından

temenni ederiz.

bugüne kadar kamu, özel sektör ve sivil
Bu çalışmamızın bölge kalkınmasına katkı

girişimcilik konusunda seminer, panel ve kurs

sağlamak adına ekonomik ve sosyal alanlarda

gibi birçok etkinlik düzenlemekteyiz. Ajans

kadın varlığının artmasına katkı sağlanmasını

olarak her yıl düzenlediğimiz Uygulamalı

temenni ederim.

Girişimcilik Eğitimlerinde kursiyer seçiminde
kadınlara pozitif ayrıcalık yapılmaktadır.
Eğitimi tamamlayan kadınların bir kısmı
KOSGEB’in Girişimcilik Desteklerinden
yararlanmak suretiyle kendi iş yerlerini
kurmaktadır.
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toplum kuruluşları iş birliği ile işbirliği ile

Kadın Gözüyle

Bölgemize Genel Bir Bakış
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Türkiye Cumhuriyeti, kadınının konumu ve

siyasette erkeklerin yararlandığı fırsatlardan

toplumsal alanda güçlenmesi için yapılan

kadınlar yararlanamıyor. Yasalarda bazı

çalışmalar açısından dünyada istisnai

düzenlemelerin olması, bunları fiili hayata

ve özgün bir tarihsel deneyime sahiptir.

geçirmeye yetmiyor. Eşit fırsatlardan

Kadınların ilerlemelerine ve güçlenmelerine

yararlanmak için, eşit olana kadar bu hakları

ilişkin olarak günümüzde alınan bütün

eksik kullananlara, ayrımcılık uygulanması

kararlarda ve uygulanan politikalarda bu

gerekiyor. Yani yeni Anayasamız ile birlikte

tarihsel deneyimin yansımalarını görmek

gündemimize giren “pozitif ayrımcılık”

mümkündür.

tam olarak böyle tanımlanıyor.

Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş

Bir çok sorunla mücadele eden kadın bir

Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü

yandan özel hayatını düzene sokmaya

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)

çalışırken diğer yandan iş hayatına girmeye

öncelikli olmak üzere; Avrupa Konseyi

entegre olmaya çalışmaktadır. Kadın- Erkek

“Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin

eşitliği teorilerde var olup, uygulamada ise ne

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin

yazık ki tam görülememektedir.

Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, Avrupa Sosyal
Şartı, Çocuk Hakları Sözleşmesi, AB, İLO,

Kanayan bir başka yaramız ise, kadın

OECD, AGİT gibi kuruluşların sözleşme, karar

cinayetleri ve kadına karşı şiddettir. Yapılan

ve tavsiyeleri, 4. Dünya Kadın Konferansı

araştırmalar, dünyada her üç kadından birinin

Eylem Planı ve Pekin Deklarasyonu, Kahire

şiddet gördüğünü ortaya koymaktadır.

Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem
Planı hükümleri iç mevzuatımızda esas
alınarak çalışmalar sürdürülmektedir.
Ülkemizin 10. Kalkınma Planı’nda aile
ile birlikte kadın haklarına odaklanılmış
olup; planda “kadın erkek fırsat eşitliği
konusunda, başta istihdam ve karar alma
mekanizmalarına daha aktif katılım olmak
üzere şiddetin önlenmesi, eğitim ve sağlık
konularında yapılan iyileştirmelerin
sürdürülmesi ve uygulamada etkinliğin
artırılması ihtiyacı devam etmektedir”
tespitine yer verilmiştir.
Kadına sağlanan

haklar ve neticesinde

uygulanılırlığı düşünüldüğünde ne yazıkki
Türkiye’de ekonomide, sosyal yaşamda,

Maalesef bir diğer problemimiz ise “çocuk

başlamaları ile tabular yıkılmaya başlanmıştır.

gelinler”dir. Yapılan bir araştırmada,

Kadın derneklerimiz düzenledikleri paneli

ülkemizde 16 yaş ve altındaki evliliklerin

konferans ve eğitimlerle, kadınları iş

oranının neredeyse yüzde 40’a yakın

dünyasına çekmekte aktif rol oynamaktadır.

olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmada

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı

“erken evlilik yapanların %81,2’sinin

ve istihdamı son 10 yılda hızla artış gösterdi.

okuryazar olmaması bir diğer çarpıcı

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ülkelerin

sonuçtur. Ne yazık ki bu kızlar, evlenmeleri

yaptıkları hane halkı işgücü anketlerinin

için okuldan alınıyorlar, eğitim süreçlerini

derlendiği istatistik veri tabanı ILOSTAT

tamamlayamıyorlar. Evlilik gerekçeleri

verilerine göre 78 ülke içinde Türkiye 2007-

ise başlık parası, berdel, gelenek vs. diye

2016 yılları arasında, kadınların işgücüne

sıralanıyor.

katılım oranının en fazla arttığı üçüncü ülke
olmuştur. Türkiye’de kadınların işgücüne
katılım oranı 2007’de yüzde 23 iken, 9,3 puan

Türkiye’de de aynı sorunları yaşamaktadır.

artarak, 2016 yılında yüzde 32,4 seviyesinde

Günümüzde ev ekonomisine katkı sağlayan,

gerçekleşmiştir. Türkiye’de kadınların

el emeğini bir şekilde ekonomik gelire

işgücüne katılım oranındaki artış önemlidir.

çevirmeye çalışan kadınlar da yok değil.

Ancak söz konusu oranın halen Avrupa Birliği

Girişimci kadınlara yönelik devlet destekleri,

(AB) ortalamasının (Yüzde 51,6) oldukça

girişimcilik kursları ve çeşitli kurslarla bu

altında olduğunu belirtmek gerekir.

eksiklikler ve sorunlar bir nebze olsa da
aşılmaya çalışılmaktadır.
Günümüzde çoğalan Kadın dernekleri, sosyal
platformlar, eşlerin de destek vermeye

Türkiye’de kadınların işgücüne
katılım oranı 2007’de %23
iken, 9,3 puan artarak, 2016
yılında %32,4 seviyesinde
gerçekleştirmiştir.
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Dünya’da bir çok sorunla karşılaşan kadın,

Kadın istihdamının daha çok düzenli ücretli

mezunu kadınların işsizlik oranlarında artış

işler olarak adlandırılan alanda artması,

söz konusudur. Yükseköğretim kadınların

istihdamın kalitesi anlamında önem arz

istihdamını kolaylaştırmaktadır. Ancak

etmektedir. Türkiye Ekonomisi, Türkiye

eğitimli işgücü arzının artmasıyla birlikte,

İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı İşgücü

yüksek öğreti mezunu kadın işsizliğinde

Anketi (HHİA) verilerine göre, 2007-2016

de artış gözlemlenmektedir. Bu nedenle,

yılları arasında düzenli ücretli sınıfında 5

üniversite mezunu kadınların istihdam

milyon 778 bin kişiye istihdam sağlamıştır.

edilebilirliğine dönük istihdam politikalarına

Yaratılan yeni işlerin yaklaşık yüzde 43’ünde

ihtiyaç bulunmaktadır.

kadınlar çalışmıştır.

2007
2016

Kadın istihdamındaki artışa karşılık orta ve

yılı ile

üst düzey kadın yönetici sayısının yeterince
artmadığı hatta oransal olarak düştüğü
görülmektedir. Toplam istihdam içinde

yılı kıyaslandığında lise altı

2007 yılında kadınların yüzde 18’i orta veya

eğitimli kadınlar ile üniversite

üst düzey yönetici iken, 2016 yılında söz

mezunu kadınların işsizlik

konusu oranın yüzde 15’e kadar gerilediği

oranlarında artış söz konusudur.

görülmektedir.

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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Bu dönemde özellikle İş ve İşçi Bulma Kurumu

Özellikle kayıt dışı kadın istihdamının yoğun

(İŞKUR) tarafından uygulanan işbaşı eğitim

olduğu ev eksenli çalışma, tarımda mevsimlik

ve toplum yararına çalışma programları gibi

çalışma ve ücretsiz aile işçiliği için yeni

aktif işgücü piyasası politikalarının, kadınlara

modeller geliştirilmelidir. Ev eksenli çalışan

dönük sosyal sigorta prim indirimleri ile

kadınlar ile tarımda mevsimlik çalışanların

doğum borçlanması gibi uygulamaların

isteğe bağlı olarak ödedikleri sosyal

kadın istihdamındaki artışı olumlu etkilediği

güvenlik primleri düşürülmelidir. Kayıtlı

düşünülmektedir. 2008-2017 yılları arasında

çalışma halinde kadınların sosyal güvenlik

İŞKUR tarafından düzenlenen Mesleki

sisteminden aldıkları yardım ve aylıkların

Eğitim, Girişimcilik Kursları ile İşbaşı Eğitim

kesilmesi uygulaması gözden geçirilmelidir.

programlarına katılan, 2,8 milyon kişinin
yarısını kadınlar oluşturmaktadır. İŞKUR’a

TUİK HHİA verilerine göre kayıt dışı

yapılan işsiz başvurularının içinde kadınların

istihdam oranı 2006 yılı itibariyle tarım

payı 2007 yılında yüzde 26 iken, söz konusu

dışı sektörde

oran 2017 yılında yüzde 49’a, İŞKUR
tarafından işe yerleştirilen kadınların İŞKUR
tarafından toplam işe yerleştirilenler içindeki
payı ise 2007’de yüzde 21’den, 2017’de
yüzde 34’e yükselmiştir. Kadın işsizlerin

erkeklerde

%33,7

Kadınlarda

%35,2

İŞKUR’a kayıt oranı son 10 yılda 7,5 kat artış
göstermiştir. Aynı dönemde İŞKUR tarafından
işe yerleştirilen kadın sayısı ise yaklaşık 10,5
kat artış göstererek, 2007’de, 23 bin 400’den,
2017’de 357 bin 210’a yükselmiştir.
2007 yılı ile 2016 yılında kıyaslandığında
lise altı eğitimli kadınlar ile üniversite

idi. 2016 yılı itibariyle söz konusu
oranlar erkeklerde 20,8’e, kadınlarda
ise yüzde 24,1’e gerilemiştir.

3. İŞ DÜNYASINDA KADIN RAPORU
SAYILARIYLA DÜNYADA VE TÜRKİYE DE
KADIN İSTİHDAMINA GENEL BAKIŞ

İŞ
DÜNYASINDA
KADIN

ERKEK VE KADINLARDA ÜCRETLERİN 10 GRUBA DAĞILIMI (2015)
18,0

EKSEN BAŞLIĞI

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0

830
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831
950

951
1000

1001
1100

1201
1300

1301
1500

1501
2000

2001
2400

2401
3000

3001+

EKSEN BAŞLIĞI
Kaynak: 2015 Yılı Hane Halkı İşgücü verilerinden çalışmanın yazarları tarafından hesaplanmıştır.

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

10

İŞVEREN KADINLARIN TOPLAM İŞVEREN İÇİNDEKİ ORANI (%).2016
SIRA
1

Azerbeycan

%39

2

Yenizelanda

3

Ukrayna

%32

4

Rusya Fed.

%32

5

Avustralya

%32

37

Malezya

38

TÜRKİYE

39

İran

%6

40

Mısır

%5

41

Pakistan

%33

%16

%9

%2

ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR
TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI (2015)

kendi
hesabına

kendi hesabına

%28

Kaynak: TÜİK,
Hane Halkı
İşgücü Verisi.
2015

%62

ücretli & maaşlı

iş veren

iş veren

%9

ücretli &
maaşlı
1.923.303
TÜRKİYE
GENELİ

%1

yevmiyeli

2007-2016 YILLARI ARASINDA KADIN SİGORTALI SAYILARI VE
KADIN SİGORTALI SAYISI EN FAZLA ARTAN İLLER

585.844

216.033
26.800

86.974

17.202

67.277
29.187

23.716

32.005

23.173

13.785

25.696

24.507

21.748

36.395

18.700

35.069

110.336

30.933

68.227

24.737

27.988 14486
14.487

D O Ğ A K A B Ü LT E N

32.234

11

Türkiye AB İle Kıyaslandığında Son 10 Yılda
Kadın İstihdamını Oran Olarak En Fazla Arttıran
Ülke Konumunda
Türkiye’de kadınların işgücüne katılım

katılım oranının en fazla arttığı üçüncü ülke

oranı ve istihdamı son 10 yılda hızla artış

olmuştur. Türkiye’de kadınların işgücüne

göstermiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü

katılım oranı 2007’de yüzde 23 iken, 9,3 puan

İstatistik Veri Tabanı ILOSTAT’tan elde edilen

artarak, 2016 yılında yüzde 32,4 seviyesinde

bilgilere göre 78 ülke içinde Türkiye 2007-

gerçekleşmiştir.

2016 yılları arasında kadınların işgücüne
2007

12

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Kurumsal Olmayan Çalışma Çağındaki Nüfus (Bin)

24.513

25.480

29.031

29.031

İşgücü (Bin)

17.098

6.016

20.889

20.889

İstihdam Edilen (Bin)

15.382

5.356

18.893

18.893

1.716

660

2.006

2.006

69.80%

23.60%

72.00%

72.00%

10%

11%

9.60%

9.60%

İşsiz (Bin)
İşgücüne Katılma Oranı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

2016

İşgücü Durumu

İşsizlik Oranı
Tarım Dışı İşsizlik Oranı

11.40%

17.30%

10.90%

10.90%

İstihdam Oranı

62.70%

21.00%

65%

65%

7.415

19.464

8.133

8.133

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus
Kaynak: TÜİK HHİA sonuçları

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım

(Yüzde 51,6) oldukça altında olduğunu

oranındaki artış önemlidir. Bununla beraber,

belirtmek gerekir.

söz konusu oranın halen AB ortalamasının

2007

2010

2013

2016

Ekvator

38,9

48,3

48,3

55,6

16,7

Malta

32,3

34,8

39,8

43,1

10,8

2016-2007 Fark

23,1

27,1

30,3

32,4

9,3

Malezya

46,4

47,1

52,6

54,3

7,9

Kolombiya

50,1

55,1

57,3

57,7

7,6

Singapur

53,1

56,5

58,1

60,4

7,3

Şili

42,3

45,5

47,9

48,2

5,9

43

43,8

45,1

48

5

20,1

22,2

4,1

Macaristan
Suudi Arabistan
İspanya

18,1
49

52,2

53,4

53

4

52,7

55,1

53,4

56,4

3,7

Almanya

52,4

53,1

54,6

55,6

3,2

İsviçre

59,9

60

61,1

62,8

2,9

Uruguay

Yeni Zellanda

61,7

61,6

62,5

64,5

2,8

İtalya

37,9

38,2

39,7

40,5

2,6

Güney Afrika

45,3

44,7

46,2

47,7

2,4

Estonya

54,1

55,1

55,4

56,4

2,3

Polonya

46,3

47,6

48,2

48,3

2

Kore Cumhuriyeti

50,2

49,5

50,2

52,1

1,9

Japonya

48,5

48,5

48,9

50,3

1,8

Birleşik Kiralık

55,7

56,1

56,8

57,5

1,8

Hong Kong. Çin

53,1

51,9

54,5

54,8

1,7

Azerbaycan

61,3

62

61,4

62,8

1,5

İsveç

68,3

67,1

68,6

69,7

1,4

Rusya Fedarasyonu

62,4

62,3

63

63,8

1,4

Avustralya

58,1

58,6

58,7

59,4

1,3

Endonezya

49,8

51

50,7

50,9

1,1
1,1

Vietnam

70,9

73

73,2

72

Meksika

42,4

42,5

43,9

43,4

1

Fransa

50,9

51,5

51,7

51,6

0,7

Filipinler

47,5

48

48,3

48

0,5

Mısır

23,2

23,2

22,9

23

-0,2

Hollanda

59,3

58,9

59,2

59,7

-0,6

İran

17,3

15,3

12,4

16,3

-1

37

22,8

35,6

35,9

-1,1

Kanada

62,5

62,4

62,2

Ukrayna

57,1

Finlandiya

57,4

56

Amerika Birleşik Devletleri

59,3

58,6

Sri Lanka

Portekiz

61,3

-1,2

55,9

-1,2

55,5

55

-2,4

57,2

56,8

-2,5
-2,5

56

55,9

54,2

53,5

47,5

46,2

46

44,4

-3,1

66

63,7

62,7

60,2

-5,8

Norveç

69,4

68,6

68,3

62,1

-7,3

AB 28 Ülke

49,7

50,3

51,1

51,6

1,9

Romanya
Tayland

13
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Türkiye

Kadın Girişimci Sayısı Artıyor Ama
Kadın İşveren Oranında Dünyada Hala Sonlardayız
Grafik 1. İşveren Kadınlar Toplam İşverenler İçindeki Oranı (%). 2016
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4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan düzenleme
ile doğum yapan kadın işçiye ilk doğumda
60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki
doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık
çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin
kullanabilme olanağı getirilmiştir. Değişen
yasal çerçeve içinde ebeveynlere, çocuk,
ilköğretim çağına gelene kadar kısmi süreli
çalışma imkânı sağlanmıştır.
Söz konusu uygulamadan yararlanan
kişi sayısının düşüklüğü, iki nedene bağlı
olabilir. Birincisi uygulama hakkında işçi ve

Ev hizmetlerinde çalışanların büyük bir

işverenlerin bilgi yetersizliği olabilir. İkincisi

bölümü niteliksiz ve düşük eğitimlidir. Diğer

ise uygulamanın doğum yapan kadın işçi

yandan ev hizmetlerinde çalışanlar ev ve

tarafından tercih edilmemesi olabilir. Kadınlar

bakım hizmetlerinin ücretsiz olması gibi

için yapılan ve pozitif ayrımcılık içeren

kültürel algılar nedenleriyle diğer çalışanlar

düzenlemeler olumlu olsa da, bu uygulamalar

ile aynı şart ve koşullarda işçi olarak kabul

işverenleri baştan itibaren kadınları istihdam

edilmeyebilmektedirler.

15

konusu düzenlemeler çıkarılmadan önce işçi
ve işverenlerin görüşlerinin alınması, pilot
uygulamaların ve etki analizlerinin yapılması
yerinde olacaktır.
İşgücü piyasasında çalışan kadın sayısının
artması çocuk ve yaşlı bakımı, yemek,
ütü, çamaşır bulaşık gibi ev hizmetlerinde
çalışan kadın sayısını da arttırmaktadır. Bir
başka anlatımla düzenli ücretli işlerde kadın
istihdamı beraberinde daha çok kadınların
çalışabileceği işler yaratmaktadır. Ancak
işgücü piyasasında ücretlerin düşük olması,
ev hizmetlerinde çalışan kadınların ücret,
çalışma saati ve sosyal güvenlik koşullarına da
olumsuz yansıyabilmektedir.

D O Ğ A K A B Ü LT E N

etmemeye itebilmektedir. Bu nedenle, söz

Tablo 19 Ev Hizmetleri Çalışanların İşin Durumuna ve Cinsiyetine Göre Dağılım (2016)
Sürekli

Geçici

Erkek

15.000

1.000

Toplam
16.000

Kadın

123.000

17.000

140.000

Toplam

138.00

18.000

156.000

Kaynak: TÜİK HHİA 2016 veri setinden yazar tarafından hesaplanmıştır.

Tablo 20 Ev Hizmetleri Çalışanların Çalışma Süresine ve Cinsiyete Göre Dağılımı (2016)
Tam Zamanlı

Yarı Zamanlı

Toplam

Erkek

14.000

1.000

16.000

Kadın

105.000

36.000

140.000

119.00

37.000

156.000

Toplam

Kaynak: TÜİK HHİA 2016 veri setinden yazar tarafından hesaplanmıştır.
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Bölgeler arasındaki eşitsizliği gidermenin

değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini

temelinde bölge insanı ve bölge kaynağı

hedefler.

vardır. Bu boyutuyla, bölgesel kalkınmada
Ajansların da etkin rol oynadığı, girişimciliğin

Kendi işini kurmak isteyen ve dolayısı ile

geliştirilmesi, dolayısı ile bölgenin sahip

istihdam sağlamayı da beraberinde getiren

olduğu potansiyellerin kalkınma sürecine

iş kadınları desteklenmeli, güç verilmelidir.

entegre edilmesi son derece önemlidir. Bu

Kırsal ve şehir yaşantısı arasında halen

potansiyellerden biri de kadın girişimciliğidir.

cinsiyet ayrımı, eğitim gibi baş sorunlar

Günümüzde gerçekleştirilen araştırmaların

ancak, kadınlarımızı da sosyal hayata entegre

çoğunda, doğası gereği pek çok alanda

ederek, destek verip eğitimlerine ve kendi

erkeklerden farklı bir bakış açısına sahip olan

işinin patronu olmak isteyenlere destek

kadınların gerek sosyal ilişkileri gerekse işve

olunmalıdır.

özel yaşamlarındaki dengeleyici faktörleriyle
iş hayatına başarı kattıkları sonucuna

Dünyada girişimcilik faaliyetlerinin temel

ulaşılmıştır. Kadın girişimciliği, kadınların

hedef gruplarından biri, hiç kuşkusuz

kendi kazançlarını elde ederek ekonomik

kadınlardır. Kadınların üretken faaliyetleri,

bağımsızlıklarını kazanmalarında önemli bir

özellikle sanayi alanında, endüstriyel

araç olmasının yanı sıra kadınların iş hayatına

gelişmede ekonomik olarak önemli katkılar

ve dolayısıyla ülke ve bölge ekonomisine

sağlamaktadır. Kadın girişimciliğinin

katkıları da yadsınamayan bir gerçektir.

sadece ekonomik olarak hayatta kalmak
değil, aynı zamanda kadınların kendileri ve

Bu nedenle girişimcilik yoluyla kadının

sosyal yaşamları için de olumlu yansımaları

güçlenmesini hedefleyen sivil toplum

bulunmaktadır. Türkiye’de, kadınların

kuruluşları Kadının sadece ekonomik olarak

iş hayatına katılabilmeleri için verilen

destekler ve oluşturulan politikalar ile gerek

göstermekte olduğu Hatay, Kahramanmaraş

kentte gerekse kırsalda yaşayan kadınlar, iş

ve Osmaniye illerimizde bu oran % 20,5’tir.

yaşamına kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Ajansımız koordinasyonda kadınlara yönelik
projeler değerlendirildiğinde, bölge genelinde

Ülkemizde Kadın Girişimciliğinin Sektörel

toplamda 38 proje ile 2.557.117,40 TL

Dağılımı değerlendirildiğinde, Türkiye

destek bölgemizdeki kadınlarımız yararına

geneline bakıldığında 2015 yılı itibarıyla,

sunulmuştur. Bu projelerden; 23’ü Hatay

Türkiye genelinde; tarım sektöründe

genelinde olup destek miktarı 1.277.647,09 TL

2.527.000 kadın istihdam edilirken, sanayi

iken, Osmaniye ilimizde 5 projeye 562.992,06

sektöründe 1.231.000 kadın istihdamı,

TL destek verilmiş ve Kahramanmaraş

inşaat sektöründe 71.000 kadın istihdamı

ilimizde toplamda 10 projeye 716.478,25

ve hizmet sektöründe 4.230.000 kadın

TL destek illerimizdeki kadınlarımıza

istihdamı bulunmaktadır. Türkiye’de işveren

aktarılabilmiştir.

ve kendi hesabına çalışan kadınların iş yeri

Bölgemizdeki Kadın Girişimciliğin

büyüklüğüne göre dağılımına baktığımızda

artırılmasına yönelik Ajansımız

çoğunluğu, 1-4 kişinin çalıştığı mikro

koordinasyonunda düzenlenen

ölçekli işletmelerdir. Türkiye’deki kadın

uygulamalı Girişimcilik Eğitimi destekleri

girişimcilerin sorunları, sermaye temini, iş

değerlendirildiğinde;

yeri arama, kiralama, mal temini, donanım,
Hatay ilimizde, 2010 yılından bugüne

gibi iş kurma aşamasında, iş yürütme ve

değin, 536 kadın girişimcimiz eğitim

organizasyondaki bilgisizlik ve tecrübesizlik

programlarımıza katılım sağlamış ve 483

gibi iş yeri kurulduktan sonra yaşanan

girişimci kadına Uygulamalı Girişimcilik

sorunlardan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak,

Sertifikası takdim edilmiştir. Hatay ilinde

kalifiye eleman bulamama, ucuz ham madde

Kadın Girişimcilik Paneli düzenlenmiştir.

mal temini, kaliteli ham madde- mal temini,
enflasyon vb. sorunlarla da karşılaşılmaktadır.

Osmaniye ilimizde, 2010- 2015 yılları
arasındaki kadın girişimci sayılarımız

Bölgemizde Kadın İstihdamı ve Girişimciliği

değerlendirildiğinde ise, toplamda 188 kadın

değerlendirildiğinde, 2015 yılı verilerine göre,

girişimcimiz Osmaniye ofisimizde düzenlenen

kadınların iş gücüne katılma oranı Türkiye

uygulamalı girişimcilik desteklerimizden

genelinde % 31,5 iken, Ajansımızın faaliyet

yararlanabilmiştir.
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araç gereç temini, resmi kuruluşlarla ilişkiler

politikalarına dahil edilmesi önde gelen
Ajans olarak kurulduğumuz 2009 yılından

taleplerdendir. Bu talebin hayata geçirilmesi

bugüne kadar Kamu, Özel Sektör ve Sivil

için de kapsamlı, somut hedefli kadın

Toplum Kuruluşları işbirliği ile girişimcilik

istihdamı politikasının ilk olarak yerel

konusunda seminer, panel ve kurs gibi

düzeyde hayata geçirilip, ülkemizde

birçok etkinlik düzenlemekte ve özellikle

ve bölgemizde Kadın önemli konuma

2010 yılından bu yana KOSGEB işbirliği ile

getirilmelidir.

Kahramanmaraş’ta Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi verdiğimiz 859 kişinin 407’sinin

Çalışma yaşamını veya daha geniş

kadınlardan oluşmaktadır.

bir tanımlamayla kamusal alandaki
düzenlemeleri tek başına ele alan

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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Bunların yanı sıra, Ajansımız

düzenlemelerin sonuçlarda eşitlik

koordinasyonunda kadınlara yönelik

sağlamasının mümkün olmadığı bunu

düzenlenen çalışmalara, Kadın İşbirliği

sağlamak içinde aile yaşamı/ özel alan

Geliştirme ağının kurulması, Hatay ili

ile çalışma yaşamını/ kamusal alanı

Kadın Girişimcilik Paneli Etkinliği, Kadın

uyumlaştıracak, toplumsal iş bölümündeki

İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması,

cinsiyetçi yapılandırmayı kaldıracak

BM Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi

politikalar gereklidir. Ancak bu şekilde ele

Fonu ve konu ile ilgili paydaşlar hakkında

alındığında kadınlar için hem iş yaşamında

araştırma yapılması, Dörtyol Kaymakamlığı

hem de sosyal alanda eşitlik sağlamak

“Narenciyede Kadın Eli” Erzin Halk Eğitim

ve mevcut ayrımcılığı ortadan kaldırmak

Merkezi Müdürlüğü “Evden Çarşıya

mümkündür. Kamusal olan ile özel olan

Kadın Eli” proje izleme ve değerlendirme

arasında ayrım yapmadan hayatın her

faaliyetleri, Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı,

alanındaki ayrımcılık ile mücadele etmek hem

Hatay “Kırsalında Kadının Statüsü ve

kadın istihdamının arttırılmasına hem de

Sorunları Projesi” nde rol alınmıştır.

mevcut erkek egemen sistemin nüfuz ettiği

Kadınların sayacılık mesleğinde eğitilmesine

kurumların dolayısıyla hayatın dönüşmesine

yönelik faaliyetler içeren “Üretim Süreçlerinin

neden olacaktır.

Yeniden Planlanması ve Sektörler Arası
İşletmelerin Geliştirilmesi Projesi” ve “Kadın

Başarılı bir kadın girişimci, azim, tutku,

Eliyle Mozaik Tasarımı” çalışmaları örnek

belirsizliklere karşı hoşgörülü olma, vizyon

verilebilir.

sahibi olma, kendine inanma ve güvenme,
esneklik, yeni kurallar yaratma özelliklerini

Kadın istihdamını artırmaya yönelik yasal

taşır. Kadın Girişimcinin sahip olması gereken

düzenlemeler yanında toplumdaki kadın-

en temel özellikler hedeflediği alanda başarılı

erkek eşitliğini büyük oranda dengeleyecek

olmaya yönelik motivasyona sahip olma, risk

olan eğitim seviyesi, istihdam vb. düzeylerine

alma ve yenilikçi olma, girişilen alanla ilgili

de önem verilmesiyle toplumda kadın daha

olarak bilgi sahibi olma diye nitelendirilecek

fazla kendini gösterme fırsatı bulacaktır.

olunursa, ülkemizde kadınlarımızın

Toplumsal cinsiyet bakış açısını içeren,

girişimcilik konusunda desteklenmesinin ne

işsizlik sorununu çözmeye yönelik aktif

kadar haklı bir politika olduğunun da açıkça

istihdam politikalarının geliştirilmesi ve

göstergesidir.

kadın erkek eşitliği yaklaşımın istihdam

Röportaj
Avukat Sabahat ÖZGÜRSOY ÇELİK
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay Milletvekili
Hatay ilimizi temsilen Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde kadınlarımızın sesi
olmanızın haklı gururunu yaşamaktayız.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Ülkemizde kadın-erkek eşitliği sorunsalı
hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Ülkemizde kadın-erkek eşitliği konusunda
çok önemli adımlar atılmıştır. Bu adımların
en önemlilerinden bir tanesi de TBMM

İlkokulundan sonra, Hatay Osman ÖTKEN

çatısı altında şahsımın da üyesi olduğu

Anadolu Lisesini bitirdim.

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonunun

2000-2004 yılları arasında Dicle Üniversitesi

kurulmasıdır. Bunun yanında kadın haklarına

Hukuk Fakültesinden mezun oldum.

yönelik önemli yasal düzenlemeler yine

2005 yılından itibaren Hatay’da Serbest

iktidarlarımız zamanında yasalaşmış

Avukat olarak çalışma hayatına başladım.

kadınların gerek siyaset hayatında, gerekse

İyi derecede İngilizce ve orta seviyede

iş hayatında daha görünür olması yolunda

Almanca bilmekte olup, evli ve 3 çocuk

önemli adımlar atılmış ve atılmaya devam

annesiyim.

edilmektedir.

27. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili olarak
görevime devam etmekteyim.

Siyasi yaşamda aktif rol almaya ne zaman
başladınız?

Birçok okurumuz tarafından da merak
edildiği üzere, erkek egemen bir Meclis’te
kadın olmak nasıl bir duygudur? Erkek
egemen meclis kadının dilini sertleştiriyor
mu?

Antakya merkez ilçe başkan yardımcılığı
göreviyle siyasi yaşamda aktif rol almaya

Erkek egemen mecliste bir kadın milletvekili

başladım. İl başkan yardımcılığı (siyasi

olarak bulunmanın zorlukları olduğu gibi

hukuk işler, sosyal işler, seçim işleri)

motive edici tarafları da vardır. Hiç şüphesiz

görevlerini icra ettim. Daha sonra şubat 2015

zaman zaman erkeklerin etkisinde kalarak

yılında İl kadın kolları başkanlığına seçildim

dilimizin sertleştiği olmuştur. Ancak

ve 24 haziran milletvekili seçimlerine kadar İl

kadınların da Mecliste varlığı erkek dilinin

kadın kolları başkanı olarak görevimi devam

yumuşamasında önemli bir etkendir. Sn.

ettirdim. Şu anda milletvekili olarak aktif

Cumhurbaşkanımızın da dediği üzere;

siyasetin içinde bulunmaya devam ediyorum.

“Kadınlar siyasete nezaket, zarafet ve asalet
getirmiştir” çizgisinde hareket etmeye
çalıştığımı belirtmek isterim.
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19/07/1982 doğumluyum, Hatay Vali Teoman

Kadına yönelik pozitif ayrımcılık
konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
Devletimizin bu konuda politikaları
hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Şiddet önleme ve izleme merkezleri
oluşturuldu, önlemler kapsamında
uzaklaştırma kararı ve koruma veriliyor.
Kadına ve gerekiyorsa beraberindeki
çocuklara bulunduğu yerde veya başka

Az önce de bahsettiğim gibi son yıllarda

bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,

kadına yönelik pozitif ayrımcılıkla ile ilgili

psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal

yasal düzenlemeler yapılmıştır. Kadınların

bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti

işgücüne daha çok katılımını sağlamak için

verilmesi yine bu kanun içerisinde yer alan

iktidarımız döneminde değişik tarihlerde

maddelerden sadece bir kaçı..

teşvikler verilmiştir. Aynı şekilde 2002
yılından bu yana meclisteki kadın milletvekili
sayısı AK Parti’nin öncülüğünde her
yasama dönemi artmıştır. Aynı şekilde
parti teşkilatlarında kadınlarımız daima ön
plandadır. Sayın Cumhurbaşkanımız her

Bölgemizi temsilen kadın eli Meclis’te
nerelere değdi? Bugüne kadar fark bir
kadın vekil olarak imza attığınız fark
yaratan çalışmalarınız hakkında neler
söylemek istersiniz?

fırsatta kadının siyasetin bel kemiği olduğuna
vurgu yapmaktadır.
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TBMM’de üyesi olduğum Kadın Erkek
Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde

Devletimiz Kadına önem veriyor ve koruyor;

başta kız çocukları olmak üzere gençlerin

kadınlarımızın korunması için 6284 No’lu

bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik

Kanun’da düzenlemeler gerçekleştirildi.

alanlarına yönlendirilmesi ile İstanbul

Sözleşmesi’nin (Kadınlara Yönelik Şiddet
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi) etkin uygulanması ve izlenmesi
için alt komisyon kurulmuş olup, ayrıca

Toplumda artan şiddet olaylarını tersine
çevirmek için bir kadın vekil ve gelecek
nesilleri yetiştiren anne olarak öneriniz
nelerdir?

26. Yasama Döneminde kurulan Kırsal
Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda

Maalesef son yıllarda toplumsal şiddet

Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt

olaylarının arttığını üzülerek görüyoruz.

Komisyonu taslak raporu da görüşülerek,

Özelikle kadına ve çocuğa yönelik şiddet

kabul edilmiştir. Komisyon çalışmalarımız da

ve cinsel istismar olayları toplumda derin

devam ediyor.

yaralar açmaktadır. Bu konuda ceza arttırımı
başta olmak üzere gerekenleri yapma

Bölgemizi temsilen TBMM’de
görevlendirmenizin yanı sıra aynı
zamanda annesiniz… milletvekilliği,
annelik ve iş hayatının düzenini nasıl
kurdunuz?

konusunda üzerime düşenleri yapacağımdan
emin olunmasını istiyorum. Ancak bana
göre ceza artırımı tek başına yeterli
değildir. Toplumda şiddet oluştuktan sonra
cezalandırmak yerine hiç oluşmamasını
sağlamak daha doğru olur diye düşünüyorum.
İlk olarak ailede başlayıp okulda devam eden

bunun bilincindeyim. Bunun yanı sıra bize

eğitimin önemi oldukça büyüktür. Bu noktada

halkımız tarafından emanet edilmiş olan

dikkat etmemiz gereken bir diğer unsurda

Milletvekilliği görevimizin sorumluluk ve

sosyal medyadır ve bu konuda en büyük

yükümlülüklerinin de farkındayım tıpkı

iş biz ebeveynlere düşüyor. Ekranlardan

annelik sorumluluklarım gibi… Salı, çarşamba

çocuklarımızın bilinç altına gönderilen ve

ve perşembe günleri meclis çalışmalarımız

şiddeti özendiren mesajlar konusunda uyanık

nedeniyle Ankara’da oluyorum genel kurul

olmalı, çocuklarımızı şiddetin her türlüsüne

aralarında ilk işim çocuklarımın sesini

karşı çıkacak şekilde yetiştirmeliyiz.

duymak oluyor. Burada olduğum günlerde
sabahları okula onları ben gönderiyorum,
saha çalışmalarımız nedeniyle akşamları
eve geç gidebiliyorum ancak derslerini,
sınavlarını takip ediyorum. Okulda neler
yaptıklarını, günlerinin nasıl geçtiğini akşam
olmasa da sabah kahvaltıda konuşuyoruz.

Ülkemizde Başkanlık sistemi dâhilinde
bir kadın başkan olması konusundaki
hayaliniz nelerdir?
Bilindiği üzere başkanlık sistemi ülkemiz için
yeni bir süreçtir. Daha önce kadın başbakan
çıkaran bir milletimiz günün birinde kadın bir
başkanı da görmek isteyecektir.
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Bu dünya da tüm makamlar gelip geçici

Röportaj
Avukat Suzan ŞAHİN
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay Milletvekili
Hatay ilimizi temsilen Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde temsil eden bir
cumhuriyet kadınısınız. Kendinizi
okurlarımıza nasıl tanıtmak istersiniz?

Bu yüzden birçok üretken ve çalışkan kadın
partilere yaklaşım göstermemektedir. Sahada
da yaptığımız çalışmalarda imkanlarımız
doğrultusunda kadınların ekonomiye
katılımını sağlayacak projeler de üretmeye
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Ülkeme ve Hatay’a gönülden bağlı,

çalışıyoruz. Kadınların güçlendirilmesi

cumhuriyet’in değerleri ve ilkelerine

için ekonomik olarak bağımsızlıklarının

sadakatle inanan, yıllarca Cumhuriyet Halk

sağlanması öncelikli olarak çözülmelidir.

Partisi’ne emek veren bir cumhuriyet çocuğu,

Bunun için de her kademede kadın

kadın ve gençlik kollarına emek vermiş

istihdamı kota gibi uygulamalarla zorunlu

birisiyim. Hatay’a yıllar sonra seçilen ilk

hale getirilmelidir. Ama asıl olarak eşitlik

kadın milletvekillerinden birisi olarak, bunun

anlayışını kabul eden, kadınların katılımını

da bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.

esas alan mevzuat değişikliği şart. Bu konuda

İlimize ve kadınlara yönelik çalışmaları

da elimden gelen gayreti gösteriyorum.

yürütmek için elimizden geleni yapmak
üzere yola çıktık. Ancak siyasette kadının
varlığının öncelikle mevzuat değişikliği ile
mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunun için
ilk olarak siyasi partiler yasasında değişiklik
yapılarak eşitlikçi bir anlayışın yerleştirilmesi
gerekiyor. Buna paralel olarak parti içi
mevzuatlarında ve tüzüklerinde de eşitliğe
inanan ve bu yönde uygulamalara salık veren
düzenlemeler olması gerektiğine inanıyorum.

Milletvekili olmanın yanı sıra avukatlık
mesleğini yürütmekte ve TBMM’de Kadın
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi
olduğunuzu biliyoruz. Bugüne kadar
bölgemizi temsil eden bir kadın vekil
olarak ne tür çalışmalara imza attınız?
Ülkemizde kadın-erkek fırsat eşitliği
sorunsalı hakkındaki görüşlerinizi alabilir
miyiz?

Devletin bu yöndeki politikası toplumsal
algıyı da değiştirecektir. Siyasi partilerin her

Avukatım, ancak milletvekili olmam

kademesinde kadınların yer almasının önü

sebebiyle mesleğimi fiilen yapamıyorum.

mevzuatlarla açıldığında, bu konuda talep de

Sahada ve mücadelede hukukçu olmanın

artacaktır.

avantajlarından tabi ki yararlanıyorum.
Unutulmamalıdır ki kadınlar bu toplumun

Kadınlar siyasi partiler içerisinde sahada en

yarısıdır. Ancak kadınlar için ülkemizde ne

çok emek veren, fedakarlık yapan örgüt kolu

yazık ki çok iç açıcı bir tablo yok.

iken, ne yazık ki emeği görülmemektedir.

Kadınlar açısından en önemli sorun hayatta

Bunun yanında kadınların siyasette

kalabilme mücadelesi. Ne yazık ki kadınlara

eşit olarak yer alabilmesinin koşulları

yönelik şiddet hızla artıyor. 2018 yılında

sağlanmalıdır. Politik, sosyal, kültürel ve

440 kadın, 2019 yılının Ocak ayında ise 43

ekonomik alanlarda eşitlik için karar alınan

kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bununla

tüm yönetim birimlerinde de eşit temsil hakkı

birlikte mahkeme ve yargı süreçleri de etkin

sağlanmalıdır.

işletilmemekte, kadınları öldüren failler
tahrik indirimi ve aflardan yararlanarak

Tüm bunlara çözüm olarak öncelikle

cezasız bırakılmaktadır.

toplumsal cinsiyet eşitliği öncelikli bir
devlet politikası haline getirilmeli. Bunun
için öncelikle bir “Eşitlik Bakanlığı”

kadınlar için daha can yakıcı. Ekonomik ve

kurulması elzemdir. Toplumsal cinsiyet

toplumsal alanda birey olarak görülmeyen

eşitliği bir devlet politikası haline gelmediği

kadınlar ise daha çok anne ve eş olarak

sürece sağlıklı bir toplumsal yapıdan

tanımlanmakta, bunun bir sonucu olarak

bahsedilemeyeceği gibi kadınlar ve erkekler

da kadınlar kamusal alanda görünür değil.

arasındaki eşitsizlik daha da artacak, bu

Oranlara baktığınızda erkeklerin istihdama

eşitsiz ilişkiler kadınları temel sosyal

katılım oranı yüzde 73 iken, kadınlarda

mekanizmalar içerisinde ikincil bir konuma

bu oran yüzde 34 gibi düşük bir seviyede

zorlayacaktır. Kadına yönelik aile içi şiddeti

kalmaktadır. Çalışma hayatına dahil olabilen

cinsel taciz, tecavüz, zorla evlilik, namus

kadınların büyük bir kısmı ise kayıt dışı

cinayetleri gibi kadınların doğrudan bedensel

olarak çalışmaktadır.

bütünlüğüne yönelen, can güvenliğini tehdit
eden çok ciddi insan hakkı ihlalleri daha da

Türkiye Avrupa ülkeleri arasında istihdam

artacaktır.

oranında cinsiyet farkının en yüksek
olduğu ülke olarak karşımıza çıkıyor.

Bizler kadına yönelik şiddetin son bulduğu

İşsizlik rakamları ise daha da ürkütücü. Bir

ve aile içi şiddetin olmadığı, kadınların

araştırmaya göre kayıtlı kadın işsiz sayısı

erkeklerle eşit koşullarda toplumsal ve

kayıtlı erkek işsiz sayısını geçerken, genç

ekonomik hayata erişebildiği bir Türkiye için

kadın işsizliği hızla artıyor. Genç kadınlar

çalışmayı ilke edindik. Bunun için öncelikli

arasında işsizlik oranı yüzde 33 gibi yüksek

olarak kadınlar aile içerisinde sadece eş ve

rakamlara ulaşmış durumdadır. Bunu

anne olarak tanımlanmamalıdır. Kadınlar

önlemenin birincil yolu kadınların istihdamda

toplumun yarısı hatta itici gücüdür. Bu

daha çok yer alabileceği yeni projeler

nedenle kadınların her şeyden önce bir

üretmek ve bu projeleri hayata geçirebilmek

birey olduğu ve erkeklerle eşit haklara sahip

için gerekli denetimler sağlanmalıdır.

olduklarının kabulü gerekir. Kadınlar hiçbir

Kadınlar için kreş desteği bu konuda hayati

şekilde ayrımcılığa maruz kalmamalıdır.

önemdedir. Yasal zorunluluklara göre her

Toplumsal bir bilinç olarak ortak bir irade

işyerinde ve kamu kurumlarında kadınlar

sağlanmalı, kadınlar için ayrı bir bakanlık

için kreş hizmeti nitelikli ve ücretsiz olarak

kurulmalı ve devletin tüm kurumları işbirliği

hizmete alınmalıdır. Kadınların ekonomik

içerisinde

bağımsızlığının sağlanması, ekonomik

kararlılıkla bu

olarak güçlendirilmesi bugün yaşanan

yönde mücadele

birçok sorunun çözümü için önemli bir adım

sürdürmelidir.

olacaktır.

Kadınların
sorunlarının
gerçekçi
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İşsizlik oranlarındaki hızlı artış özellikle

bir şekilde tespiti çözüm için önceliklidir.

bir göstergesi, demokrasinin önemli bir

Türkiye’nin taraf olduğu “İstanbul

açığı olarak değerlendirmekte. Kadın erkek

Sözleşmesi” gibi uluslararası anlaşmalardan

eşitliğinin her alanda hayata geçirilmesi

doğan yükümlülükler sadece kağıt

gerekliliği üzerinden hareket eden

üzerinden kalmamalı, fiili olarak da hayata

Cumhuriyet Halk Partisi, kadını eşit, özgür

geçirilmelidir. Aileden başlamak üzere

ve birey olarak gören bir zihniyete sahiptir.

okulda, işte, eğitim ve çalışma alanlarında,

Kadınların güçlendirilmesi üzerinden

kamu kurum ve kuruluşlarında cinsiyetçi

politikalar üretir. Avukat ve iş insanı

zihniyet ile mücadele edilmelidir. Toplumsal

kimliğimin yanı sıra demokrasiye gönül

cinsiyet eşitliği en temelde okullarda bir

vermiş birisi olarak insan hakkı ihlallerine

ders olarak okutulmalıdır. Bu konuda

karşı mücadele etmek amacıyla Cumhuriyet

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda

Halk Partisi’nde kadın çalışmalarında aktif

alt komisyonunda kadınları önceleyen,

olarak yer aldım. Kadın Kolları Merkez

kadınların haklarını savunan her türlü

Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Akdeniz

çalışmanın destekçisi ve takipçisiyiz.

Bölgesi Kadın Politikalarından Sorumlu

Amacımız her alanda eşitliğin sağlanması ve

Genel Başkan Yardımcılığı, İskenderun Kadın

bu yönde mücadele etmektir.

Kolları Halkla İlişkiler Temsilciliği görevlerini
yürüttüm. Meclise uzanan yolculuğumda
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Siyasete girme düşüncesi nasıl oluştu?
Siyasete girme amacınız nedir? Siyasette
rol almanızda en büyük destekçileriniz
kimler oldu?

kadın haklarını savunmaya kararlılıkla
devam ediyor ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonunda kadınların sorunlarını dile
getirmeye ve çözümleri için mücadeleye
etmeye devam ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne kuşaklar boyu
gönül vermiş bir aileden geliyorum. En
büyük destekçim ülkeme, insana, ülküme,
Cumhuriyet’e ve Atatürk’e olan sevgim.
Siyasette rol almam da bu sevgi etkili

Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve pozitif
ayrımcılık konularında kadın hakları ve
sorunlarıyla ilgili ne tür çalışmalarda
bulunuyorsunuz?

olmuştur. Bu anlamda öylesine yaşamak
yerine mücadele etmeyi seçtim.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu’nda “İstanbul Sözleşmesinin

Adalet bu ülkede yaşayan her canlı için bir

Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt

ihtiyaçtır. Siyasete adaletsizlik, hukuksuzluk

Komisyonu” üyesiyim.

ve cinsiyet ayrımcılığı hastalığının varlığı
nedeniyle girdim. Cinsiyet ayrımcılığı

Türkiye, kadına yönelik şiddetin önlenmesi

toplumsal olarak tedavi edilip arındırılması

konusunda Türkiye 2011 yılında İstanbul

gereken bir hastalık. Adaletsizlik,

Sözleşmesini imzalamış, 2014 yılında

hukuksuzluk, cinsiyet ayrımcılığa bir hastalık

yürürlüğe sokmuştur. Bu çerçevede

olarak toplumsal değerlerimizin aşağı

oluşturulan 6284 sayılı Ailenin Korunması

çekilmesi, çocuklarımızın geleceğinin elinden

ve Kadın Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair

alınması, şiddetin artması ve sonuç olarak

Kanun çerçevesinde birtakım yaptırımlar

mutsuz bir toplum.

düzenlenmekte. Ancak bizlerin ve kadın
örgütlerinin talebi bu kanuni müeyyidelerin

Toplumun yarısını oluşturan kadınları

uygulanması. Ne yazık ki asgari düzeyde bu

ikincil plana atan politikaların karşısında

yaptırımlar dahi uygulanmadığı için bugün

kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet

kadına yönelik şiddetin toplumun kanayan

eşitsizliğini toplumsal geri kalmışlığın

bir yarası.

Habibe ÖÇAL

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kahramanmaraş Milletvekili

İlk, orta ve lise öğrenimimi yiğitler diyarı
Kahramanmaraş’ımızda tamamladım.
Daha sonra Bolu İzzet Baysal Üniversitesi
İİBF İşletme Bölümünü kazandım, ancak
başörtüsü yasağından dolayı 1987 ile 1992
yılları arasında okuldan uzaklaştırıldım.
1992 yılında çıkan aftan yararlanarak 1995
yılında mezun oldum. Hayatımın en keyifli
yılları olan 1997-2005 arasında Kırıkkale’de
sınıf ve teknoloji ve tasarım öğretmenliği
yaptım. 2005-2007 yıllarında ABD’de
New Jersey eyaletinde Türk çocuklarına
yönelik Türkçe ve Türk Kültürü dersleri
verdim. 2007-2010 yıllarında Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığında Program
Değerlendirme, Proje Takip ve İzleme
bölümlerinde gerçekleştirilen Uzaktaki
Yakınlarımız projesinin temelini oluşturdum
ve ilk koordinatörlüğünü yaptım. MEB
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunda
görev alarak Sabancı Üniversitesinde kadın
çalışmalarında bulundum. 2013-2018 yılları
arasında Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen
Kadın Komisyonu Genel Başkanlığı yaptım.
Hayatımdaki en büyük destekçim Prof. Dr.
Şamil Öçal ile evliyim ve üç çocuk annesiyim.

Siyasi yaşamda aktif rol almaya ne zaman
başladınız? Kadın olarak siyasette olmak
hakkında siyasete atılma düşünceleri olan
kadınlarımıza neler söylemek istersiniz?
Bugün milletvekili olarak mecliste görev
yapıyorum ancak siyasi mücadelem
öğrencilik yıllarıma kadar uzanır. Daha o
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yıllarda adaletsizliklere, haksızlıklara ve
ayrımcılıklara karşı mücadele içerisinde
oldum. Hatta birçok kez de bunun için
bedel ödedim. Eğitimim engellendi ancak
yılmadan, haklı mücadelem için davamdan
vazgeçmedim. Mesleğe başladığımda da aynı
engellemelere maruz kaldım. “Gevşeklik
göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer
inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.”
ayeti ve başta Kuran-ı Kerim benim her
daim yol haritam oldu. Bu inançla siyasetimi
sürdürdüm. Bugün geldiğimiz noktada bu tür
adaletsizliklerin ve haksızlıkların olmadığı,
zulümlerin yaşanmadığı bir Türkiye’de
iktidar partisinin milletvekili olarak
milletime hizmet etmenin haklı gururunu
yaşıyorum.
Davası olan, inanan her insan, ister kadın,
ister erkek olsun parlamentoda olmalı ve
milletine bu şuurla hizmet etmelidir.

D O Ğ A K A B Ü LT E N

Kahramanmaraş ilimizi temsilen Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde Kadınlarımızın
sesi olmaktasınız. Sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?

Ülkemizde kadın-erkek eşitliği sorunsalı
hakkındaki görüşlerinizi alabilir
miyiz? Kadınların iş hayatındaki
yerinin artırılması amacıyla gelecek
projeksiyonuna bakarak ne tür girişimlerde
bulunulmasını tavsiye edersiniz?
Toplumsal meselelere kadın-erkek ayrımı
yerine “insan” temelli yaklaşılması

hizmet yolunda hep birlikte güçlü Türkiye’yi
oluşturabiliriz.

Kadın girişimciliği ve kadınların
istihdamına yönelik görev süreniz boyunca
ne tür faaliyetlerde yer aldınız? Bu
çalışmalardan Sizi etkileyen en iyi örnekler
hakkında okurlarımıza neler söylemek
istersiniz?

gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadın-
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erkek eşitliği dar bir bakış açısıdır. Bizim

Başta da belirttiğim gibi kadınlarımızın

hizmet anlayışımız insan hak ve adaletini

maruz kaldığı ayrımcılıklara karşı hayatım

sağlamaktır. Adalet, eşitliğin çok ötesinde bir

boyunca mücadele içerisinde oldum.

kavramdır. İnsanlara eşit davranabilirsiniz

Bununla birlikte kadınlarımızın hayatın

ama bu adil davrandığınız anlamına gelmez.

her alanında var olabilmeleri içinde sivil

Bu sebeple kadınlarımıza eşitlikten ziyade

toplum kuruluşlarında aktif görev aldım.

adaleti sağlayıcı politikalar üretiyoruz.

Kadın teşkilatlanmasında, kadınlarımızın

Kadınlarımızın iş hayatına katılımını

iş hayatındaki mobinglere karşı

arttıracak pek çok projeler ürettik. Bu

mücadelelerinde, 28 Şubat postmodern darbe

anlayışla girişimci kadınlarımızı destekleyen

sürecinde adaletsizliğe uğrayan, melekten

hibe programları, kırsal kesimlerde yaşan

çıkarılan dava arkadaşlarımın mesleğine

kadınlarımızın desteklemesi, mobinge karşı

geri iadesi sürecinde öncü oldum. Şimdi de

yasal yaptırımlar, ailenin güçlendirilmesi

milletvekili olarak başta Kahramanmaraşlı

ve bunun gibi pek çok düzenlemeleri

hemşehrilerimize ve aziz milletimize bu

hükümetimiz döneminde gerçekleştirdik.

tecrübelerimle hizmet etmeye devam

Bu çalışmalara bir kadın olarak katkı

edeceğim.

sunabiliyorsam politikalarımızın amacına
ulaştığının da bir göstergesidir.

Ataerkil bir toplum olmamız ve her alanda
olduğu gibi, maalesef, erkek egemen bir
Meclis’te kadın olmak nasıl bir duygudur?
Bir kadın yönetici ve temsilci olarak erkek
meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz nelerdir?

Yasalarımızın kadının toplumdaki
statüsüne yönelik yeterli bir seviyeye
ulaştığını düşünüyor musunuz? Sivil
topluma kadın haklarının iyileştirilmesine
yönelik tavsiyeleriniz nelerdir?
Hem Türk tarihinde hem de İslam
Medeniyetinde kadın hiçbir zaman

Ülke nüfusumuzun yarısını kadınlarımızın

ötekileştirilmemiş ve yönetimden

oluşturduğu bir gerçektedir. Aziz milletimizi

uzak tutulmamıştır. Yakın tarihimize

temsil makamı olan parlamentomuzun da bu

baktığımızda ülkemiz, kadınlara seçme ve

dağımda olması gerekmektedir. Ne yazık ki

seçilme hakkını dünyada ilk veren devletler

günümüzde dağılım böyle olmamakla birlikte

arasındadır. Bugün de yasalarımızda kadın

kadınlarımıza hak ettiği değeri veren AK Parti

haklarını sınırlayıcı engeller bulunmamakla

iktidarıyla mecliste kadın temsil sayımız

birlikte anayasamızda kadınlarımıza

24’ten 104’e çıkmıştır. Bu sayının gelecek

pozitif ayrımcılık da tanımaktadır. Ancak

dönemlerde artacağı kanaatindeyim. Erkek

uygulayıcılardan kaynaklanan problemlerin

milletvekillerimiz de bizleri kadın olarak

olduğu aşikardır. Bu toplumsal meseleyi

değil de işinin ehli, liyakat sahibi bireyler

eğitim yoluyla bir zihniyet dönüşümü

olarak görmesi gerekir. Böylece millete

gerçekleştirerek çözeceğimize inanıyorum.

Burada biz kadınlara ve sivil toplum

Milletvekilliğinin bir mesaisi yoktur. 24 saat

kuruluşlarına büyük görev düşmektedir.

millete hizmet etme yükümlülüğü vardır.

Biz anne olarak çocuklarımızı eğitirken

Gerek gecenin bir vakti hemşehrimizin

bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Çünkü kadınlar

telefonuyla uyanıp sıkıntısını dinleyebilir,

sadece çocuk doğurmaz, toplumu doğururlar,

gerekse sabahlara kadar genel kurulda

yetiştirirler, yönlendirirler ve dönüştürürler.

kanun görüşmelerine katılabilirsiniz. Ancak
insanoğlu gününü planlayıp, programladığı

Kahramanmaraş ilimizdeki kadın
seçmenleriniz başta olmak üzere,
Türk Kadınının sosyal ve ekonomik
hayatında iyileştirme yapılması adına
en büyük projeniz nedir? Bu projenizin
somut faydalarının neler olacağını
değerlendiriyorsunuz?

takdirde zamanını etkin kullanabiliyor.
Önemli olan disiplinli yaşayabilmek. Ben de
öyle yapıyorum. Özel hayatımızdan çok ödün
veriyoruz ancak aileme zaman ayırmayı,
onlarla birlikte kaliteli vakit geçirmeyi
önemsiyorum. Onların desteği olmasa bu
yoğun tempoyu kaldırmak mümkün olmazdı.
Gençlerimize de en büyük tavsiyem aile

Kahramanmaraş’ımızın toprağı

bağlarının güçlü olmasıdır. Bu sayede her

mümbit, erkeği mert, kadını yiğittir.

zorluğun üstesinden gelebilirler.

Özellikle kadınlarımız girişimci,
Kahramanmaraş’ımızın girişimci kadınlarını
ülkemizin güçlü ekonomisine dâhil edecek
yeni bir proje başlattık. Tarım ve Orman

Toplumda artan kadına yönelik aile
içi ve dışı toplumsal şiddet vakalarını
önlemeye yönelik ne tür çalışmalarda
bulunuyorsunuz?

Bakanlığı ile sağlanan uygun görüşe göre;
Kadın istihdamı ve Kadın kooperatifçiliğini

Şiddeti kadın özeline indirgemek yanlış bir

güçlendirme kapsamında yaklaşık 50

bakış açısıdır. Çünkü şiddetin kadını, erkeği,

ile 100 dönüm arazi üzerinde işletmesi

çocuğu, hayvanı olmaz. Şiddetin her türlüsü

ve yetiştirilmesi bölge kadınlarımıza ait

yanlış ve kabul edilemez. Bu sebeple şiddeti

olmak üzere trüf mantarı temin edilecek.

ortaya çıkaran unsurlar üzerine çalışmalar

İlk aşaması için Bakanlığımızla anlaşmaya

yapmalıyız. Şiddeti ortadan kaldırmanın en

varıldı. Trüf Mantarı aşılı meşe fidanları

temel yolu da eğitimin arttırılması ve adaletin

bölge belirlenir belirlenmez hemen dikilecek,

tesisidir. Adaletin olmadı yerde, hukukun

hasat süresi 5 yıl olan ve ürün çeşidine göre

üstünlüğü değil üstünlerin hukuku ortaya

elli dolar ile bin dolar arasında satışı olan

çıkar ve bu da zorbalığı, şiddeti doğurur. AK

mantarların pazarlama kısmı Bakanlığımızca

Parti olarak bizler de, ülkemizde adaletin

gerçekleştirilecektir. Trüf mantarı bölgemiz

tesisi ve eğitimin arttırılması için mücadele

için yüksek gelir kaynağı olacağına

veriyoruz. Bu sayede şiddetin her türlüsünü

inanıyorum.

ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz.

Milletvekilliği, ev ve iş hayatının düzenini
nasıl kurdunuz? Sürekli aktif ve üreten,
dinamik olmak bu işin kuralı iken,
zorlandığınız zamanlar oldu mu? Yeni
nesil genç kadınlarımıza ekonomik hayatta
aktif rol almaları aşamasında ne tür
önerilerde bulunmak istersiniz?

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel
Sekreterine, yönetimine ve bu dergide emeği
geçen herkese teşekkür ederim.
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üretken ve çalışkandır. Biz de bu sebeple

Analiz
Mutlu KÜÇÜKSARAÇ
ASLANTÜRK

Kahramanmaraş Kadın ve
Demokrasi Derneği (KADEM)
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8 Mart 2013 tarihinde kurulan derneğimiz

yana hizmet veriyor.

KADEM,Türkiye’nin 46 farklı ilinde ses

“Bir şey yap güzel olsun... Huzura vesile

getiren, dikkat çeken, farkındalık yaratan

olsun, rikkate yol açsın, şevk versin, hakikate

çok sayıda faaliyete başarıyla imza atmıştır.

işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun.

Ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü

İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına

faaliyetlerle KADEM, Türkiye’nin önde

düşmekten korusun. Rüzgâra ve akıntıya

gelen kadın derneklerinden biri olmuştur.

kapılmasın; kırılsın lakin eğilip bükülmesin...

Çağdaşlık-uygarlık söyleminin ürettiği

Bir şey yap iyi olsun. Hizmetten, hürmetten,

tek-tip kadın modeli yerine KADEM olarak

merhametten müteşekkil olsun.

bizler, farklı kadın kimliklerinin demokrasiyi
güçlendirdiğine inanıyoruz.

Kalpleri yumuşatsın; garibin, yolcunun,
zayıfın derdine derman olsun.” diyen

Hukuk önünde eşitliğin de ötesine geçen

Mustafa Kutlu üstadın nasihatine kulak

adalet temelli bir yaklaşıma toplum olarak

vererek açıldığı günden bu güne kadınların

ihtiyacımız var. Bu noktada esas olan,

sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal

farklılıklardan doğan mağduriyetlerin

hayata aktif katılımlarını sağlayacak,

giderileceği hakkaniyet ve adalet odaklı

demokratik haklarının bilincinde olmalarını

politikaların tesis edilmesidir.

destekleyecek, mesleki gelişimlerine
yönelik projeler ve aktiviteler

KADEM olarak kullandığımız cinsiyet adaleti

gerçekleştirecek faaliyetlere imza

kavramı, tam da bu adalet anlayışından yola

atan temsilciliğimiz, örnek

çıkmaktadır. Bu kavram, kadın ve erkeğin

çalışmalara imza atmaktadır.

birbirini tamamlayan ve dengeleyen eşdeğer
iki parça olduğunu ifade eder.
Kimi şehirler inşa, kimi şehirler ihya edilmiş
özgün duruşları ile yekdiğerinden ayrılırlar.
KADEM, Türkiye’de gittiği her bölgede o
yöreye ait ihya ve inşa şeklini yansıtan farklı
kadın meseleleriyle karşılaşıyor. KADEM
Kahramanmaraş’ta da Mayıs 2015 den bu

Kadınlarımızın sorunlarına ışık tutmak,

uzağında geçiren kız öğrenciler için açtığı

temel hak ve özgürlükler ışığında, hayatlarını

yurtlar aracılığıyla genç kızların sosyo

kolaylaştıracak yasal düzenlemelere

ekonomik, sanatsal ve akademik alanda

ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak

üretken bireyler olmalarını teşvik etmektedir.

amacıyla‘Kadın Yasal Hakları Eğitimimiz

Halen 20 ilde hizmetine devam etmektedir.

Hukuk Komisyonumuz tarafından kadınlara
verilmektedir.

Kadem Kız Yurdu ise 2016 yılı Eylül ayında
hizmet vermeye başladı. Açıldığı günden bu
güne kadem vizyon ve misyonuna uygun

büyük sorunu olan “tasarruf” konusunu

vakıfçılık anlayışı ile genç kızlarımızın her

da değiniyoruz. Sayın Emine Erdoğan

türlü ihtiyacı gözetip barınma kalitesini her

Hanımefendi’nin; “Kaynakların bilinçsiz

geçen gün artırarak hizmet vermektedir.

tüketimi, adaletsiz dağılımından dolayı

Yurtta 144 resmi kapasite ile kendi

sürdürülebilir refahın riske girdiği bu

yemekhanesinden kahvaltı, akşam yemeği

sebebten dünya yüzünde hayatını kaybeden

ve ADSL, 7/24 sıcak su, seminer salonu,

kardeşlerimizin olduğunu düşünmek

konferans salonu, spor salonu, dinlenme

zorundayız. Tasarruf tamamen kişisel bir

salonu, etüt salonu, akıl oyunları salonu,

sorumluluktur. Hiç kimse bu sorumluluğu

kütüphane, bilgisayar odası, çamaşırhane,

başkasına yükleme lüksüne sahip değildir.”

cep sineması, jeneratör, geniş bahçe ve 24

sözlerinden yola çıkarak bir tasarruf

saat güvenlik hizmetleri verilmektedir. Şehir

seferberliği başlatıyoruz.

merkezinde üniversitenin her iki kampüsüne
de yakın konumlandığı için barınan

Kendiniz için küçük Türkiye için büyük bir

öğrencilere ayrıca bir avantaj sağlamaktadır.

adım atın. Bu eğitimden alacağınız küçük
tüyoları uygulayarak aile bütçeniz yılda bir

Yurdumuz kendini kültürel, sosyal, akademik

çeyrek altın ülke ekonomisine toplamda

alanda yetiştirmek isteyen kızlarımıza

yılda dört milyar lira kazandırabileceğinizi

katkı sağlamak adına yıllık, aylık, haftalık

eğitimler ile yaygınlaştırmaya çalışarak

ve günlük eğitim faaliyetleri sürdürmekte.

“Tasarruf” bilincini aşılamaya çalışıyoruz.

Bunlar, günlük Kuran eğitimi, haftalık
muhabbet geceleri, aylık semineler, atölye

GÖRME ENGELLİLERİN IŞIĞI OLALIM

çalışmaları, ayda bir kez mütalaası yapılan

PROJESİ İLE

kitap okumaları,toplumsal farkındalık

Engelli kişilerin engelerini aşmada onlara

projesi, akıl oyunları turnuvaları, mezuniyet

destek olmak. Aynı zamanda katılımcılara

kutlamaları ve piknik gezi programları

sosyal sorumluluk bilinci geliştirmek. Kitap

olarak özetlenebilir.Kısacası zihinsel ve

okuma sürecini bir dayanışma ve paylaşım

ruhsal gelişime önem veren genç kızlarımıza

aracı olarak toplumsallaştırmayı ve böylece

aile sıcaklığı ve güvenilirliğinde bir yuva

kamu oyu yaratmak.

niteliğindedir.

-KADEM vizyon misyonunda bulunan
hedeflerin toplumun her kesiminde
yaygınlaşmasını sağlayarak topluma hizmet
etmektir.
KADEM VAKFI, Kadın ve Demokrasi Derneği
tarafından 2015 yılında kuruldu. Türkiye
genelinde üniversite tahsilini ailelerinin
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Tüm bunların yanı sıra günümüzün en

ANALİZ
Gülden USLU

KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü
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Kadınların aile içindeki görev ve
sorumlulukları, Sanayi Devrimi’ne kadar
ev ve el işleri olarak bilinmekteyken,
bu süreç sonrasında kadın girişimciler
ekonomik aktörler olarak görüldü.
Kadın girişimciliği, istihdam artışının
yanı sıra kadının toplum içinde sahip
olduğu rol ve statüsünü güçlendirmesi,
kendine olan güvenini arttırması ve
ekonomik bağımsızlığını elde etmesi
açısından son derece önem arz etmeye
başladı. Atıl kapasite olarak görülen kadın
girişimcilerin desteklenerek ekonomiye
kazandırılması, Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerde kalkınmaya yönelik önemli
adımlardan biridir.

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin
merkezinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) bulunmaktadır. Kadın girişimciler,
sayısal anlamda erkek girişimcilerle
eşit olarak KOSGEB desteklerinden
yararlanmaktadır. Kadınlar, ağırlıklı
olarak hizmet ve ticaret sektörünü tercih
etmektedir. Bu sektörlerin alt kırılımları
ise yoğun olarak gıda, tekstil, kuaförlük,
güzellik salonları ve imalat sektörlerinden
oluşmaktadır. Kadın girişimciler KOSGEB
tarafından üretimden yatırıma, Ar-Ge
faaliyetlerinden yurt dışı operasyonlarına

Türk Medeni Kanunu’nda evli kadının

kadar her alanda desteklenmektedir. KOSGEB,

çalışması ve ticarethane açması için

kadın girişimcilere hem destek miktarlarında

gerekli “Koca izni” şartı, 1990 yılında

hem de destek süreçlerinde pozitif ayrımcılık

Anayasa Mahkemesi tarafından “Anayasa

uygulamaktadır.

önünde eşitlik ve çalışma özgürlüğü”
ilkesine aykırı bulunarak kaldırılmıştır. Bu

2018 yılı içerisinde Girişimcilik Destek

bağlamda kadınların iş gücüne katılımları

Programında yeniliğe gidilerek “Geleneksel

veya işyeri açmaları hususunda hukuki

Girişimci Desteği” ve “İleri Girişimci

bir engel bulunmamaktadır. Türkiye’de

Desteği” başlıklarında iki farklı modelde

kadın girişimcilerle ilgili ortaya çıkan ortak

destek verilmektedir. Bu yeni destek

sorunların başında, sosyal ve kültürel

programı içerisinde girişimcilere 360.000

ortamda kadın rollerinin kalıplaşmış olması,

TL’ye kadar destek verilmektedir. Küçük

eğitimlerinin yetersizliği, aile tepkileri, iş

ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ)

yükünün fazla oluşu, finans bulma güçlüğü,

çalıştırdıkları personel sayılarına göre

güvenilirlik sağlamak için kadınların

faydalandıkları performans desteği içerisinde

erkeklerden daha fazla çaba gösterme

girişimcinin kadın olması durumunda

gerekliliği ve kadınların kişisel özgürlüklerini

belirlenen tutarlar 5.000 TL artırılmaktadır.

kullanabilme ihtiyaçlarının artması
gelmektedir.

Uzman Görüşü
Bilgen Gaye YALPA

Osmaniye İş Geliştirme Merkezi
(İŞGEM) Müdürü

bireylerin istihdama katılım oranlarına
bakıldığında; erkekler %65 iken kadınlar
%27,5 te kalmaktadır. Bu veriler gösteriyor
ki kadınların ekonomik yaşama katılımları,
sosyoekonomik kalkınmadan yararlanma
düzeyleri nüfuslarıyla doğru orantılı değildir.
Kadınların işgücüne katılımı sürdürülebilir
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kalkınmanın önemli bir unsuru olarak kabul
edilmekle birlikte, özellikle gelişmekte
olan ülkelerde bunun düşük olduğu
görülmektedir. Kadın istihdamındaki
artış bir ülkenin sektörel bazda katma
değerlerine de katkı sağlayacağından,
ekonomik kalkınma sürecine olumlu
yönde etki edecektir. Yasalardaki eşitlikçi

Kalkınmanın sürdürülebilmesi ve ekonomik

yapıya karşın, kadının niteliksel gelişimini

büyümenin sağlanması, kıt kaynakların

ve işgücü piyasasına girişini sağlayacak

etkin kullanılması, teknoloji ve sermaye

gerekli koşulların oluşamaması bu durumun

artışı gibi amaçlar tüm ülkeler için önem

olumsuz nedenlerini oluşturmaktadır.

arz etmektedir. Bunları sağlamak için

Ekonomik faaliyet alanında eşitsizlikle

insan kaynaklarına yatırım yapmak şarttır.

karşı karşıya kalan kadınların aile reisliği,

Ekonomik kalkınmada insan vazgeçilmez

mülk sahipliği, iş kurma ve yürütme

bir unsur olduğuna göre kadın olmadan

gibi konularda erkeklerle eşit olmadığı

kalkınmayı sağlamak mümkün değilken;

araştırmalar sonucu doğrulanmıştır.

işgücü kullanımında kadınlara yönelik
cinsiyet ayrımcılığı yapılması, kadının işgücü

Oysa ki kadın ve kalkınma arasındaki bağlantı

piyasasına katılımında dengesizliklere neden

karşılıklı etkileşim içerisindedir. Ekonomik

olmaktadır.

kalkınma hızlandıkça, kadının ekonomik
ve buna bağlı olarak sosyal ve toplumsal

TÜİK 2018 yılı verilerine göre Türkiye

statüsü güçlenecektir. Öte yandan, kadınların

nüfusunun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini

gerek ekonomik gerekse sosyal ve toplumsal

kadınlar oluşturmaktadır. Cinsiyete göre

anlamda daha güçlü olmaları ekonomik

seçilmiş göstergelerinde 15 yaş üstü

kalkınmanın artmasına neden olacaktır.
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Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre yerel
ekonomik kalkınma; yerel kaynakları ve
rekabet avantajını kullanarak belirli bir
bölgede kamu ve özel sektör aktörleri
arasında ortaklık ve iş birliği faaliyetlerini
destekleyen, genel bir kalkınma
stratejisinin ortak şekilde oluşumu ve
uygulamasına imkân tanıyan, uygun bir
iş ortamının yaratılması ve ekonomik
aktivitelerin desteklenmesi gibi önemli
hedefleri olan katılımcı bir kalkınma
sürecidir.

Türkiye’de kadınların istihdama düşük

olarak nitelendirilen kadınlarımız doğaları

katılım oranlarının ve aynı zamanda yüksek

gereği pek çok alanda erkeklerden farklı

işsizliğin çözümü olarak son yıllarda en çok

bakış açısına ve niteliklere sahiptirler. Gerek

üzerinde durulan konu, kadın girişimciliğinin

sosyal ilişkileriyle gerekse profesyonel ve

desteklenmesidir.

özel yaşamın dengeleyici faktörleri olarak
iş hayatına başarı kattıkları ve katmaya

Bir ülkenin ekonomik kalkınmışlığını

devam edecekleri bir gerçektir. Bu sebeple

farklı verilere bakarak ölçmek olanaklıdır

Osmaniye İŞGEM olarak pozitif ayırımcılıkla

ve bunlardan biri de kadın girişimcilik

bölge kadınlarımızın kendi işlerinin patronu

oranıdır. Kadınların iş yaşamına aktif katılımı

olmaları yönünde destek vermektedir.

bir ülkenin ekonomik düzeyini gösteren
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önemli bir göstergedir ve bu göstergenin

Sonuç olarak kadın gücünün ortaya

içinde kadının girişimci ve patron olarak

konulması ve bunun yerel kalkınma yolunda

iş yaşamına atılması daha da önemlidir.

değerlendirilmesi ülkelerin gelişimi

Kadının ekonomik yaşama entegrasyonu

açısından önemli bir noktadır. Kentsel

sağlandıkça, toplumun pek çok sosyal ve

gelişmenin anahtarlarından biri olan yerel

ekonomik verisi iyileşme göstermektedir.

kalkınmada kadınların itici güç niteliğinde

Kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve

kullanılması, büyümenin dengeli bir yapıya

bu alanda teşvikler uygulanması, kadının

kavuşmasında da önemli bir etken olacaktır.

istihdama katılımını artıran ve işsizliği

Kadınların tasarım ve üretim sürecindeki

azaltan bir unsurdur. Aynı zamanda kadını

farklı bakışları yerel kalkınma üzerinde

yoksulluktan ve erkeğe bağımlı olarak

oldukça belirgin sonuçlar doğurabilecek

yaşamaktan da kurtaran kadın girişimciliği,

durumdadır. Bu nedenle özellikle toplumsal

bir ülkenin gelişmesine olumlu açıdan katkı

cinsiyet dengesizliği yaşanan kentlerde

sağlayan yapısıyla kalkınma adına önemli bir

gerek kamusal gerekse yerel bazda

konu haline gelmiştir.

gerçekleşebilecek eğitim, bilinçlendirme
toplantıları, iş birliği, örgütlenme çabaları

Kadının girişimci olarak ekonomiye sağladığı

ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile

en önemli katma değeri sosyal girişimci

yerel kalkınma hareketindeki kadın rolü

olmasıdır. Sosyal girişimcilik, toplum

güçlendirilmelidir. Bu sayede kadınlar

içerisinde kaybolmaya yüz tutmuş bazı

ekonomik, kültürel, sosyal ve politik

değerlerin korunması adına, çok büyük

alanda daha fazla yer alacak ve de bölge

yatırım yapılması gereken sektörlere girerek

ekonomisinin kalkınmasına büyük ölçüde

istihdam yaratmak, işsizliği azaltmak ve

katkı sağlayacaklardır.

ekonomiye katkı sağlamaktır. Bu nedenle,
kadın girişimciliğinin desteklenmesi fikri
gün geçtikçe değer kazanmaktadır. Ancak
ülkemizde halen kadın girişimciliğine
ilişkin oranlar istenilen düzeye ulaşmamıştır.
Bölgesel kalkınmaya güç katmak için yaratıcı
ve girişimci fikirleri teşvik etmek amacıyla
kurulan Osmaniye İŞGEM olarak birinci
hedefimiz bölgemizde girişimcilik ruhunu
harekete geçirmektir. Dezavantajlı grup

Analiz
Nurten NERGİZ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Osmaniye Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD),

geliştirilmesi, tüm insan hakları ve

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak,

özgürlüklerinden yararlanmalarının

geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş

sağlanması,

insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını

c) Toplumda çevre sorunları ve kültürel

üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve
deneyim birikimiyle; gönüllü çalışan bir sivil
toplum örgütüdür.
04.09.1997 Tarih ve 97/9886 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile “Kamu Yararına Dernek”
konumundaki derneğimizin dokuz kişilik
genel merkez yönetim kurulunun sekiz
üyesi ve kadındır. Kurucu Onursal Genel
başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan; şu
anki genel başkanımız ise Prof. Dr. Aysel
Çelikel’dir.
Derneğin 110 şubesinden birisi olan Osmaniye
şubesi mayıs 1997 yılında kurulmuştur.
Kurulduğundan bugüne kadar biri kurucu,
diğerleri seçimle gelen dört şube başkanının
ikisi kadındır.

Çağdaş bireyler aracılığı ile çağdaş
topluma ulaşmak amacındaki derneğimiz
için:
a) Evrensel; çocuk, kadın ve insan haklarına
saygılı demokratik, laik bir toplum ve sosyal
hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi,
korunması ve geliştirilmesi,
b) Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik,
kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun

mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve
çevre bilincinin yerleştirilmesi;
öncelik taşır.
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İlkelerimiz:
1. Şubemizin amacı: Genel merkezimizin
yardımıyla, sorunların değil, çözümün bir
parçası olmak; ülke sorunlarının çözümüne
yönelik somut projeler oluşturarak toplumun
kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
2. Şubemiz: Genel merkezimizin yardımıyla
resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmayı
ve amacı doğrultusundaki projelerini
profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde
gerçekleştirir.
3. Şubemiz: Amacı doğrultusundaki
çalışmalarında partiler üstü konumunu
korumaya özen gösterir.

Misyonumuz (Özgörevimiz):
Genel Merkezimiz ve şubemiz aracılığıyla,
Türkiye’de ve Osmaniye’de Atatürk
ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in
kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel
düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren,
insan haklarına saygılı, çağdaş bir yaşam
ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu
oluşturmaktır.
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güden; ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin

Vizyonumuz (Uzgörümüz):

merkezimizin https://www.cydd.org.tr/

Misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda,

şeklindeki web adresinden ulaşabilirsiniz.

Genel Merkezimizin “Türkiye’de öncü,

Derneğimiz Alibeyli Mahallesi Şehit Mehmet

dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmak”

Tatlı Sokak Kazım Güntürkün İşhanı Kat

hedefini Osmaniye’de de gerçekleştirmeye

7 Daire No: 401 80010 Osmaniye/Merkez

çalışmaktır.

adresinde çalışmalarına devam etmektedir.
Demokrasinin temel değerlerinin merkezinde

Çağdaşlık Anlayışımız:

bireysel ve toplumsal haklar ve sorumluluklar

Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş,

kavramları vardır. Bunlar; bilgilenme ve

laikliğe, demokrasiye ve hukukun

çevrenin durumu hakkında danışmaya

üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu

hak ettiği değeri vermeyi; hem çevreyi

zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten

hem de toplumu etkileyen çalışma, karar

ve kamu yararını gözeten bir anlayıştır.

ve tasarılarda, danışmayı ve karar verme
süreçlerinde katılıma dair hakları içerir.
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34

Değerlerimiz:

Derneğimiz gerek tüzel bir kişilik olarak

1. Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık,

gerekse amaç ve ilkeleri doğrultusunda bu

2. Demokrasi Kültürü ve Laiklik,

haklarının ve sorumluluklarının bilincindedir.

3. Hukukun Üstünlüğü,

Kamu yararına konumunda olmasına

4. Dürüstlük, Güvenirlilik,

ve valilik protokol görevlilerine çeşitli

5. Çevre Bilinci ve

zamanlarda yaptığımız şahsi uyarılarımıza

6. Emeğe Saygıdır.

rağmen şubemiz, Osmaniye’de valilik,
belediyeler ve diğer kamu kurumlarınca

Yedi kişilik şube yönetim kurulumuzun üçü

yapılan etkinliklere, toplantı ve çalıştaylara

ve yönetim kurulu başkanımız kadındır.

veya resmi resepsiyonlara ya hiç ya da çok

Şubemizin 81 üyesinin 40’ı kadındır. 2018-

geç; son gün ve hatta çoğunlukla mesai saati

2019 öğretim yılında Şubemiz aracılığıyla

bitimine yakın telefonla davet edilmektedir.

Osmaniye’deki ve yüksek öğretim

Bu nedenle, dernek şubemizce etkinliğe

kurumlarında okuyan toplam 63 öğrenci

hazırlıksız katılmak zorunda kalınmakta,

derneğimizden karşılıksız burs almaktadır.

ya da yönetim kurulu üyelerimizin başka

İlimizin çeşitli ortaöğretim kurumlarında

programları olması nedeniyle katılım

okuyan 45 bursiyerimizin tamamı kız

yapılamamaktadır. Bu durum, derneğimizin

öğrencilerden oluşmaktadır. Diğer 18

ilin kamu ve sivil toplum örgütlerini

öğrencimiz üniversite öğrencisi olup bunların

ilgilendiren faaliyetlerinden uzak kalmasına

14’ü kız öğrencidir. 2 öğrencimiz başka iki

ve yukarıda belirttiğimiz halk katılımı

ildeki üniversitelerde okumakta, bir tane

ve demokratiklik geleneklerinin ilimizde

de yüksek lisans bursu alan bursiyerimiz

yerleşmesine katkı yapamamasına neden

bulunmaktadır.

olmaktadır.

Ortaöğretim bursu alan öğrencilerimize,

Bunun dışında derneğimiz, Genel Merkezimiz

başarı notları düşmedikçe ve istediklerinde

ve ilgili şubelerce tasarlanmış, başta 10

üniversite ve hatta yüksek lisans ve doktora

Kasım Anıtkabir ve 18 Mart Çanakkale

dönemlerinde de burs vermeye devam

Gençlik buluşmaları olmak üzere gençlik

ediyoruz. Burs başvurularımız her yılın eylül

etkinliklerine öğrencilerimizin katılımlarını

ayının ortasında başlamaktadır. Derneğimiz

sağlamakta; yılda iki kez toplanan bölge

sizleri bu öğrencilerin sayısını arttırmak

toplantılarında ilimizi temsil etmekte ve il

için bursiyer olmaya davet etmektedir.

içinde amaçları doğrultusundaki çalışmalara

Derneğimiz ve şubemiz hakkında ayrıntılı

katılım yaparak destek vermektedir.

bilgiye bizzat adresimize gelerek veya genel

Analiz

Figen GÜL DÖNMEZ

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreteri

İskenderun Ticaret ve
Sanayi Odası (İTSO)
Girişimci, hizmet ve mal üretebilmek

zenginleştiriyorsa, girişimcilikte kadınların

amacıyla tüm imalat faktörlerini bir araya

özel olarak teşvik edilmesi de ekonomik

getiren, kendi vaktini, gayretini ve cesaretini

ve sosyal kalkınmaya ayrı bir zenginlik

kullanıp risk alarak yeni bir işe adım atan

kazandıracaktır.

kişi olarak tanımlanabilmektedir. Bir ülkenin
ekonomik olarak kalkınması için sermaye,

Girişimciliğe önem verilen ülkemizde, uzun

emek, toprak ve girişimci gibi bileşenlere

yıllardır tüm girişimciler desteklenmekte,

sahip olması gerekmektedir. Bu faktörlerden

birçok bakımdan girişimcilik teşvik

her biri çok önemli olsa da, girişimci bakış

edilmektedir. Genç girişimciler ve kadın

açısına sahip olmak tüm bileşenlerden daha

girişimciler ise özel olarak teşvik edilmiştir.

önemli olmaktadır. Çünkü emeği bir araya

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme

getiren de, sermayeyi bulan da, toprağı

ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın

işleyen de girişimcidir.

girişimciliği teşvik etme, yaygınlaştırma ve
başarılı işletmelerin kurulmasını destekleme

Bir ülkede girişimciliğin desteklenmesi,

amaçlı Girişimcilik Destek Programı’nın

şüphesiz ki o ülkenin kalkınması için önemli

varlığı, Türkiye’de girişimciliğe verilen

bir etkendir; fakat aynı desteğin ve teşvikin

önemin kanıtı niteliğindedir. Bizler de

kadın girişimcilere de uygulanması, ülkenin

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 10

potansiyelinden daha çok faydalanabilme

yılı aşkın süredir odamız bünyesinde faaliyet

olanağı sağlayacaktır. Aynı şekilde, kadın

gösteren KOSGEB İskenderun Temsilciliğimiz

nüfusunun ekonomik faaliyetlere ve üretime

ile üyelerimize hizmetler vermekte, özellikle

katılması, ülkemizin kalkınması için önemli

girişimcilik eğitimleri düzenlemek suretiyle

bir kazanım olacaktır. Politikada kadın

yüzlerce kadının KOSGEB hibe ve kredi

aday kontenjanları nasıl ki demokrasiyi

desteklerinden faydalanmasını
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Kadın Girişimciliği

sağlamaktayız. Oda olarak kadın

2017-2018 döneminde Türk Kadınlar

girişimciliğine verdiğimiz öncelik ve değer

Birliği İskenderun Şubesi yürütücülüğü

neticesinde kadınların ticari hayata daha

ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

fazla entegre olmalarını sağlamak amacıyla

ortaklığında ‘‘Hünerli Eller Hünerli

birtakım projeler üretmekte ve hayata

Kadınlar’’ Sosyal Destek Projesi hayata

geçirmekteyiz. İskenderun Ticaret ve Sanayi

geçirilmiş olup 40 kadına aşçı yardımcılığı ve

Odası olarak gerçekleştirmiş olduğumuz

pastacılık eğitimleri verilmiştir.

kadın girişimciliği faaliyetlerinden kısaca
bahsetmek istiyorum.

Kadın girişimciliğinin öneminin idrak
edilmesi, ticari hayatta kadın istihdamının

2010-2011 yılları arasında ‘‘Turizm

sürdürülebilir olması ve cinsiyet eşitliğinin

Sektöründe Kadın İstihdamının

sağlanarak sosyal adalet anlayışının

Geliştirilmesi’’ projesi hayata geçirilmiş

güçlenmesinin, ülkemizin geleceği açısından

olup, yaklaşık 200 bin avro bütçesi olan

büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Her

ve finansmanı Avrupa Birliği fonlarından

alanda olduğu gibi iş hayatında da kadın

karşılanan söz konusu proje kapsamında

varlığının, önemli bir güç ve avantaj olduğunu

50 kadın turizm sektöründe çalıştırılmak ve

düşünüyoruz. Girişimci kadınlarımızın iş

kendi işyerini açmak üzere yetiştirilmiştir.

hayatında daha etkin bir şekilde yer almaları
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2017-2018 döneminde gerçekleştirilen ve
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için, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

Hatay’da, Turizmde Eğitimden İstihdama’’

bütçesi yaklaşık 300 bin TL olan ‘‘Marka Kent
projesi kapsamında da, 50 kadın ve genç
turizm sektöründe istihdam edilmek
amacıyla eğitimlere tabi tutulmuştur.

olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

Röportaj
Tuban GÜÇLÜ

KAGİD Yönetim Kurulu Başkanı

Öncelikle dernek başkanlığınız hayırlı
olsun, kısaca Sizi tanıyabilir miyiz?

diğer önceliğim genç kızlar... Biliyorsunuz ki
onlar, bu ülkenin sadece yeni nesli değil bir
sonraki yeni nesli yetiştirecek olan kadınlar.
Bu doğrultuda genç kızları hedef alan eğitim

lise eğitimimi Antakya da tamamladım.

projelerim var.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi
Harita Mühendisliği bölümünden 2000
yılındamezun oldum. Bir süre İstanbul’da
çalıştıktan sonra memleketim Antakya’ya
dönüp kendi işimi kurdum. Şu an eşimle

Hatay ilinde bölgesel kalkınmaya katkı
sağlayabilecek alternatif kadın girişimcilik
projeleriniz hakkında neler söylemek
istersiniz?

beraber kurduğumuz Orjin İnşaat ve Harita
Ltd. Şti. de İnşaat, Harita (Ölçme ve İmar

Özellikle çiçeği burnunda girişimcilerimiz

uygulama), mimari proje ve müteahhitlik

için sektörü tanıma, farklı il ve ülkelerle

hizmetleri veriyoruz.

ticari ilişkilerde bulunmayı özendirici ve
destekleyici eğitim odaklı projelerlimizi

Başkanlığa geldiğiniz andan itibaren
yapmak istediğiniz 2019 yılı kadın
çalışmaları hakkında neler söylemek
istersiniz?

hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu amaçla
zaten üyesi olduğumuz ve dahil olduğumuz
TÜRKONFED ve DASİFED ile de birlikte
organize ettiğimiz eğitim ve tanışma
etkinliklerimize de devam edeceğiz.

Söylenecek ve yapılacak çok şey var. Tabi

Yakın zamanda dernek yönetim kurulu

tüm planları hayata geçirmek zaman, sabır

üyelerimizin katılım sağlayarak görüş

ve emek ister. Önceliğim Hatay’daki çiçeği

bildirdikleri ‘TÜRKONFED İş Dünyasında

burnunda kadın girişimcilerin, ulusal ve

Kadın Komisyonu İstanbul Toplantısı’nda da

uluslar arası eğitimlerle kendi sektörlerindeki

kadının iş dünyasındaki ihtiyaç ve önlerindeki

farkındalıklarını arttırmalarını sağlamak,

engellerle ilgili istişarede bulunuldu. Bu

dolayısıyla ildeki ticaret hacmini genişletmek.

şekilde Hatay’daki iş kadınlarının sorunlarını

Bunun için derneğim yönetim kurulu

özellikle ulusal anlamda dile getirip çözüm

ile beraber Türkiye’deki girişimcilikle

önerilerimizi dile getiriyoruz.

ilgili eğitim ve faaliyetleri Hatay’da
gerçekleştirmek benim için önemli. Bir
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1978 Antakya doğumluyum . ilk, orta ve

Derneğiniz, kadının gerek iş hayatına
dâhil edilmesi gerekse girişimci olmasına
ön ayak olmak amacıyla ne tür çalışmalar
yapmayı hedeflemektedir?

Ev hanımlara veya dezavantajlı kadın
gruplarına yönelik üretimi ve bölgesel
kalkınmayı destekleyen 2019 yılına yönelik
proje ve faaliyet planlamalarınız hakkında
neler söylemek istersiniz?

Ulusal ve uluslar arası girişimcilik

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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eğitimlerinin Hatay’da verilmesini

Bunu ikiye ayırıyorum: İlk olarak henüz

sağlamak, her kadının kendi iş planını

hayata yeni atılacak olan genç kızlarımıza

yazabilecek seviyede girişimcilik eğitimi

finansal okur-yazarlık, girişimcilik vb

almasını sağlamak. Bunun yanı sıra AB

eğitimleri vererek farkındalıklarını arttırmak.

destekli sertifika programlarını da Hataylı

İkinci olarak Hatay’daki kadın girişimci

iş kadınlarına duyurarak eğitimlere

sayısını arttırmak için de DOĞAKA’dan

katılmalarına destekte bulunuyoruz. Bunun

yardım alacağımız proje planlarımız mevcut.

yanısıra MYK sertifikalı mesleki eğitim

Bu planlar ise hep eğitim odaklı olacak.

vererek de kadınlarımızın iş dünyasına
katılmalarıyla ilgili hayata geçirmeyi
planladığımız projelerimiz mevcut.

Size göre Hatay’da kadın istihdamı yeterli
seviyede midir? İstihdamı artırmaya
yönelik ne gibi çalışmalar vardır ya da siz
istihdama yönelik Derneğiniz bünyesinde
ne tür çalışmalarda Ajansımız işbirliğinde
bulunmayı planlamaktasınız?

Bölgemizdeki diğer kadın dernekleri ilene
tür işbirliği faaliyetlerinde bulundunuz?
Yeni dönemde kadınların ekonomik ve
sosyal hayattaki yerinin güçlendirilmesine
ilişkin ne tür planlamaların
gerçekleştirilebileceğini öngörmektesiniz?
Hayalim Hatay’daki tüm kadın dernekleri
ile ortak bir ‘Hataylı Kadınlar Öğreniyor
Çalışıyor’ adlı bir mesleki eğitim projesi

ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü’nün)
verilerine göre Türkiye, Dünya’da kadın
istihdamını ücetli işlerde son 9 yılda en
hızlı arttıran üçüncü ülke oldu. Hatay ise
Türkiye’deki artışta 20. sırada. Bu bilgiyi
biz dernek olarak şöyle okuyoruz: Hatay
kadınları çalışma ve iş hayatına atılma
konusunda her geçen sene daha da istekli
oluyor. Derneğimize düşen görev Hatay’ı ilk
sıralara çıkarmak. Bunu yaparken ulusal ve
uluslararası STK’larla çalışarak sadece Hatay
değil ülkemizin de kadın girişimci ve çalışan
sayısını arttırmayı hedefliyoruz.

gerçekleştirmek.

Analiz
Yeşim ÜĞÜTMEN

TOBB Hatay Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Gözüyle

Kadın Girişimciliği

girişimciliğinin desteklenmesidir. Ancak

değişim ve dönüşüm dalgası, ülkeleri bu

ülkemizde kalkınma plan ve projelerine

değişime ayak uydurmak zorunda bırakmış

1970’li yıllara kadar kadınların genellikle

ve bu noktada bölgelerin önemi artmıştır.

dâhil edilmediği gözlenmektedir. Kadını

Ülkelerin temel hedeflerinin başında gelen

dâhil etmeyen kalkınma planları hem ülke

ekonomik kalkınma için bölgeler arasında

nüfusunun yarısını görmezden gelmiş, hem

hem sosyal hem de ekonomik açıdan bir

de bu projelerin sosyal adaletin sağlanması

denge olması gerekmektedir. Dünyadaki

yönündeki etkisi kısıtlı olmuştur.

kalkınma süreçleri incelendiğinde, her
ülkenin kendine ait özellikleri olan, belli

Bölgeler arasındaki eşitsizliği gidermenin

bir sistematiği olan bölgelere sahip olduğu

temelinde bölge insanı ve bölge kaynağı

görülmektedir. Bu bölgelerin ekonomik, fiziki

olmalıdır. Bu yönüyle bölgesel kalkınmada

ve sosyal şartlar bakımından barındırdığı

girişimciliğin geliştirilmesi, dolayısıyla

farklılıklar ülke genelinde bölgeler arası

bölgenin sahip olduğu potansiyellerin

gelişmişlik farklarına sebep olmakta ve

kalkınma sürecine entegre edilmesi son

hem ülke çapında hem de bölgesel açıdan

derece önemlidir. Bu potansiyellerden

kalkınma düzeylerini etkileyebilmektedir.

en önemlisi de kadın girişimciliğidir.

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılığının

Günümüzde yapılan araştırmaların büyük

düzeyi ülkeden ülkeye değişmekle

bir bölümünde, doğası gereği pek çok alanda

birlikte, tüm ülkelerin yapısında genel

erkeklerden farklı bir bakış açısına sahip

olarak görülen bu eşitsizlik Türkiye’de de

olan kadınların iş ve özel yaşamlarındaki

gözlemlenmektedir. Bu durumun ortadan

dengeleyici rolleriyle, iş hayatına değer ve

kaldırılması için son dönemde bölgesel

başarı kattıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kadın

kalkınma politikalarına önem verilmektedir.

girişimciliği, kadınların kendi kazançlarını

Son yıllarda ülkemizdeki yüksek büyüme

sağlayarak ekonomik özgürlüklerini

oranlarına rağmen bölgeler arasındaki

kazanmalarında önemli bir araç olmasının

gelişmişlik farkları halen devam etmektedir.

yanı sıra kadınların çalışma hayatına ve

Bu farkların asgari seviyeye indirilmesi

dolayısıyla ülke ve bölge ekonomisine katkı

amacıyla önem verilmesi ve sürdürülmesi

sağlamalarıyla sonuçlanmıştır.

gereken kamu politikalarından biri de kadın
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Küreselleşme süreciyle birlikte gelen

Röportaj
Havva SAÇIKARA ÇETİN
Osmaniye Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü Varak Kursu Meslek
Eğitmeni ve Osmaniye Girişimci ve
Üreten Kadınlar Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı
1. Osmaniye ilimizde el sanatlarının
gelişimine yönelik ne gibi çalışmalar
yürütmektesiniz?

DOĞAKA Kurumsal Koordinasyon Birim
Başkanı Figen GÖKŞEN TOK ile istişare
sonucu ürettiğim ürünlerin tescillenmesi
için çalışmam gerektiği kararını aldım. Bu
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Osmaniye ilimizde el sanatlarının

karar doğrultusunda yine GÜZEL ŞEHRİMİZ

gelişmesine yönelik öncelikle hiç olmayan

OSMANİYEMİZİ tanıtım İçin bulunduğum

yeni fikirler üreterek değişik tasarımlarla,

ANTALYA YÖREX Fuarında İl kültür

her geçen gün kendimi ve kursiyerlerimi

müdürümüzün desteği ve FİGEN GÖKŞEN

geliştirip ilklere imza atmayı hedefleyici

hanımın destekleri ile TESCİL başvurusunda

çalışmalar yapmaktayım. Yeni nesillere

bulundum. Uzun süren bir süreç sonucunda

kendi bilgi ve becerilerimi bir araya getirip

ise kendi tasarlayıp ürettiğim YER FISTIĞI

tecrübelerimin sonucunda güzel ürünler

MAKETLİ İSİMLİĞİ YER FISTIĞI FİGÜRLÜ

bırakacak çalışmalar sunmaktayım.

ANAHTARLIĞI ve TURP MAKETİNİ TURP
FİGÜRLÜ ANAHTARLIĞIN tasarım tescili

2. Öncelikle yapmış olduğunuz yer fıstığı ve
turplardan bahsetmek isteriz. Hem şık hem
de Osmaniye’yi en güzel anlatan öğelerden
olan bu objeler tescil belgesi de aldı. Bu
süreç hakkında neler söylemek istersiniz?
Çalışmakta olduğum Yahya Mazlum Halk
eğitim merkezinde başarılı bir eğitmen
(USTA ÖĞRETİCİ) olma ve OSMANİYEMİZİN
TANITIMI yolundaki çalışmalarım nedeni
ile ortaya koyduğum değişik el emeği İle
ürettiğimiz ürünlerin tasarım ve üretim
safhaları çok emekli ve zahmetli geçti. Ayrıca
bunların tanıtımı ve yaygınlaşması için ayrı
bir emek ve çalışma İle gerçekleştirdim. Bu
emeğin sahip çıkılması gerektiğine inanarak

almış bulunmaktayım. Kursumuza gelip
eğitimini alan bayanlar bu ürünleri diledikleri
gibi yapıp satışını yapabilirler.

Böylece bunu satın almak isteyen
vatandaşlarımızın bizim kursumuzda
eğitimini almış bayanlardan satın almaları

4. Yurt içinde ve yurt dışında Osmaniye’yi
tanıtmak adına ne tür çalışmalarda yer
aldınız?

gerekiyor. Böylelikle hem hanımlarımız
desteklenmiş hem de emek korunmuş

Yurt içinde ve Yurt dışında Osmaniye’mizi

olmaktadır. Sonuç olarak emeğe verilen

tanıtmak adına DOĞAKA ve İl kültür ve

değerin sahip çıkılması gerektiğini düşündüm

Turizm Müdürlüğü aracılığı İle Yurt içindeki

ve emeği geçen Sn. Figen Gökşen hanıma

Antalya Yörex, İzmir, Anfaş, Van, Ankara

sonsuz teşekkür ederim.

Altın Köy Müzesi gibi yerlere tanıtım amaçlı
gidiyorum. Ayrıca Osmaniye’yi Uluslararası

3. Başkanlığını yürütmekte olduğunuz
dernek hakkında da bilgi verebilir
misiniz? Osmaniye Girişimci ve Üreten
Kadınlar Derneği olarak çalışmalarınız
ve planlarınız neler? Ne gibi çalışmalar
yapıyorsunuz?

Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
olarak yurt içinde bir çok yerlere tanıtım
amaçlı kendi üretimim olan yöresel
Osmaniye fıstık ve turp figürleri İle gidip
bu yerlerde bizzat tanıtım yapmaktayım.
Ayrıca Yurt dışı fuarlarından Varak
kursumuzda yapmış olduğum ürünleri
gönderip tanıtım yapılmasını sağlamaktayım.

çıkmamış emeklerini (elleri ve yürekleri ile

Yine Osmaniye’mizin Tanıtımı için TRT

ürettikleri ürünleri) ortaya çıkartıp kişisel

çelimlerinde de rol aldım orada da yöresel

olarak kendilerine özgüven sağlayıp daha

tanıtımda bulundum. Osmaniye’mizi ziyarete

verimli olarak sosyo-ekonomik güçlü

gelen misafirlerimize ve Osmaniye’mizden

kadınlar haline gelmelerini hedefliyoruz.

gidecek olanlara sunulacak en güzel hediye

Bu doğrultuda öncelikle dernek üyeleri

olarak yapmış olduğum ürünler ile tanıtım

arasında etkileşim sağlayıp alım gücü olan

yapmaktayım. Bir çok milletvekilimize,

arkadaşları üreten kadınlarla tanıştırıp,

bakanlarımıza, kurum müdürlerimize,

kaynaştırıp alış-veriş yapmalarını sağlayarak

Cumhuriyet başsavcılarımıza, kurum

satım gücünde kendilerini daha verimli hale

il müdürlerimize, valilerimize daha

getirerek her bir kadını girişimci yapmayı

sayamadığımız bir çok özel ve güzel yerlere

hedefliyorum. Böylelikle her bir kadın

hediye olarak da Osmaniyeli hemşerilerimiz

öncelikle tüketicilikten üreticiliğe geçip aile

alıp takdim etmekteler. Osmaniyeli

ekonomisine katkı sağlayarak, güçlü aile,

hemşerilerimiz için bir ihtiyaca cevap vermiş

güçlü mahalle, güçlü OSMANİYE ve güçlü

olmaktayız.

TÜRKİYE sloganı ile el ele diz dize gönül
gönüle üretip kendi ürettiğimizi satalım
demekteyiz. HER BİR KADIN KENDİ İŞİNİN
PATRONUDUR...
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Osmaniyeli hanımların gün yüzüne

5. İş hayatında aktif bir kadın ve sosyal
hayatta bir anne olmak arasındaki dengeyi
nasıl kuruyorsunuz?

Eğitmen (Usta Öğretici) olabilirimi düşünerek
hem kendim hem kursiyerlere bölgesel ve
yöresel fayda sağlamayı hedefledim. Hedefim
doğrultusunda yılmadan usanmadan

İş hayatında aktif bir kadın ve sosyal hayatta

hedefimden şaşmadan çalışmalar yaparak her

bir anne olmak arasındaki dengeyi kurmak

geçen gün kendimi yeniledim. Ve Osmaniyeli

tabiki çok zor ama, biz kadınlar her zorun

kadınlara yararlı olmaya çalışmaktayım.

üstesinden gelemez miyiz? Tabiki biz güçlü

Osmaniye ilimizde kadınlarımız gün geçtikçe

Kadınlar bu gücümüzü zor olan her şeyden

daha bilinçli şuurlu ve istekli olarak her biri

aldığımız gibi güçlü bireyler yetiştirmek

tüketicilikten üreticiliği geçmeye çalışarak

öncelikle biz ebeveynlerin birinci görevidir.

her biri bir girişimci adayı olma yolundadır.

Bu yüzden bizim fedakârlığımız önce

İnanıyorum ki bu doğrultuda her geçen

kendimizden başlayarak çocuklarımıza

gün Osmaniyeli girişimci kadın sayısı hızla

ve eşimize öncelik vererek zamanımızı

artacaktır.

ayırıyorum ve eşim ve çocuklarımın da
desteği ile başarıyı yakalıyoruz.
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6. Halk Eğitim Merkezi
koordinasyonundaki çalışmalarınızdan
Osmaniye yer fıstığı figürü ve
anahtarlıkları da çok beğenilmektedir.
Bu fikir nasıl gelişti bilgi verebilirseniz
memnun oluruz. Bu da bir emek ürünü
olması dolayısı ile emekçi kadınlara
ayrıca istihdam sağlamış oluyorsunuz.
Osmaniye’de kadın girişimciliği gelişmekte
midir?

7. Son olarak, üretici kadınlar, girişime
ön ayak olmak isteyen kadınlarımıza
tavsiyeleriniz var mıdır? Bölgesel
kalkınmaya ve ev ekonomisine nasıl
katkıda bulunabilirler sizin görüşünüz
nedir?
Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar
Derneği Başkanı olarak;
Evinde küçük çaplı üretim yapan
hanımlarımızın fikir ve düşüncelerinde
bir hedef belirleyerek ve bu hedeflerinden
şaşmadan önlerine çıkabilecek bütün

Osmaniye Yahya Mazlum Halk eğitim

engelleri aşarak girişimci eğitimini

Merkezinde göreve başlamaya karar

tamamlayıp sertifikalarını almaya hak

verdiğimde ben burada göreve başlıyorum

kazandıktan sonra kendi iş yerlerini açıp

ama Halk eğitim merkezinin amacı nedir,

büyümeyi hedeflemeleri gerekmektedir.

nasıl çalışmalar yaparsam daha verimli

.Bu doğrultuda başarıya ulaşan her kadın

olurumun araştırmasını yaptım. Sonuç

öncelikle tüketicilikten üreticiliği geçtiği

olarak Halk eğitim merkezinde yöresel

için aile ekonomisine katkı sağlar. Bu da aile

ürünler unutulmaya yüz tutmuş meslekler

ekonomisine katkı sağlayan bireyler olduğu

ve buna benzer çalışmalarla bunları eğitici

İçin o ilin kalkınmasına destek sağlayarak

olarak kursa gelen kursiyerlere öğretip

bölgesel kalkınmaya da destek olur.

onların aile bütçelerine katkı sağlaması
konusunda yardımcı olarak başarılı bir

Başarı
Hikayesi
Elif TEOMAN OVALI

Mustafa Kemal Üniversitesi
Akademisyeni/ TEOFARM ANTAKYA
Kurucusu
Akademik Dünyada Kadın Akademisyen
Olmak

arttırmaya teşvik eden bir meslek.Bazen
bir seyahatten, farklı bilgiler edindiğim
toplantılardan veya deneyimlerden bunları
öğrencilerime anlatmalıyım diyerek notlar

Üniversitesi’nde öğretim görevlisiyim.

alırım.Gençlere farklı ufuklar açmak,

Çalışma hayatımda ve özel hayatımda

rol model olmak bu mesleğin en güzel

toplumsal fayda yaratacak projelere katkı

yanlarından biri.

sağlamak beni her zaman çok mutlu
etmiştir. Toplumsal hizmet pazarlaması,

Bir kadın olarak gerek akademik hayatta,

müşteri ilişkileri yönetimi,geleneksel gıda

gerek özel sektörde gerekse özel hayatımda,

pazarlaması, Antakya mutfağı gibi dersleri

ben bir dezavantaj yaşamadım. Bunu da

yürütmekteyim.

özellikle Ulu Önderimiz Atatürk’ün bize
açmış olduğu çağdaş çizginin bugün hala

Yaşadığımız kentin kültürünü, değerlerini

devam etmesinin sonucu olarak görüyorum.

tanıtmak amacıyla çeşitli çalışmalar

Toplumsal cinsiyet eşitliği çağdaş

yapmaktayım. Ford Otosan sponsorluğunda

toplumlarda büyük oranda uygulanmaktadır.

kurumsal sosyal sorumluluk projesi”

Türkiye’de bu çağdaş çizgiyi kaybetmediği

Anadolu’nun Gönül Şefleri” yemek kitabının

sürece bir kadın olarak değil bir insan olarak

yayın koordinatörlüğünü yaptım. Bu kitap

akademik hayatta olmak, özel sektörde

2016 yılında Ateşbaz-ı Veli Anadolu Mutfak

girişimci olmak konusu tartışılacaktır. Tüm

Kültürü Ödülleri’nde araştırma, inceleme,

sektörlerde kadın işgücünün dengeli olarak

kitap dalında ödüle aday gösterilmiştir.

bulunması gerektiğine inanıyorum. Kadının

Hatay mutfağı, yemeklerin hikayeleri

hem çalışma hayatında, hem de sosyal

ve bölgemizde yetişen endemik bitkiler

hayatta, yaptığı işlerle, ürettiği fikirlerle

konusunda araştırmalar yapmaktayım.Bir

görünür olması gerekir. Kadının fiziksel

akademisyen olarak mesleğimi çok severek

yapısı veya doğurma yeteneği kadın için bir

yaptığımı özellikle belirtmek isterim.

dezavantaj olarak ortaya çıkmamalı onu

Gençlere rehberlik yapmak, onların gelişim

çalışma hayatından uzaklaştırmamalıdır.

sürecini izlemek, bilgi ve birikiminizi

Bizler kendi mesleğini yapabilen, ailelerimiz

paylaşmak olağanüstü bir duygu. Aynı

tarafından desteklenen yüreklendirilen

zamanda beni de araştırmaya, donanımımı

kadınlar tabii ki bir çok kadına göre çok daha
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Antakya 1969 doğumluyum.Mustafa Kemal

şanslıyız. Maalesef bu şansa sahip olmayan

Tarımda katma değer yaratmak için

bir çok hemcinsimiz çok farklı mücadeleler

mevcut iş modelimizde yenilik yapmak

vermekte, ve bu mücadelede yalnız

kaçınılmazdı.”Teofarm ANTAKYA” markası

kalmaktadırlar. Bu bağlamda da bize düşen,

ile 2014 yılında kardeşim Adnan Murat

bizim kadar şanslı olmayan hemcinslerimize

Teoman ile beraber kendi arazimizde

destek olmak, yüreklendirmek ve kendilerini

yetiştirdiğimiz meyve ve sebze ve tarımsal

daha özgür , daha üretken ve mutlu

gıdaların işlenmesi paketlenmesi ve nihai

hissedecekleri deneyimleri kazanmalarına

tüketiciye ulaştırılmasını amaçlayan bir aile

yardımcı olmak..

işletmesi kurduk.

Özel Sektörde Girişimci Kadın Olmak
Mustafa Kemal Üniversitesi’nde öğretim
görevlisiyim işletme, pazarlama dersleri
veriyorum. Ben bu bilimi anlatırken
diğer taraftan kendi işimizde bunu
uygulayamadığımızı gördüm.
“Teofarm ANTAKYA” asırlardır aynı
topraklarda bizzat tarımla uğraşan ailemizin
yeni markası. Günümüzden 12.000 yıl önce

Adnan araziyi tanıyan, işlemeyi bilen ve
genlerinde bu bilgiye sahip biri olarak işin
bu kısmını üstlendi ben de işletme biliminin
gereklerini sisteme adapte ederek ve mutfağa
olan özel merakımı da işimizde kullandım
ve beraber strateji belirledik. Antakya’nın
geleneksel lezzetlerini üretecek, topraktan
sofraya kadar tüm aşamalarını yöneterek
nihai tüketiciye ulaştıracaktık.

Neden tarımla ilgili bir iş yapıyorsunuz?

buğdayın ilk yetiştirildiği “Bereketli Hilal”
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olarak da bilinen bölgede tarım yapıyoruz

Ailemiz belgelerle takip edebildiğimiz

ve en iyi bildiğimiz iş tarım. Son yıllarda

1760’lı yıllardan bu yana , aile büyüklerinden

tarım gelirlerinin azalması, ülkenin tarım

aldığımız bilgiler ışığında ise çok

politikaları, sektörde nitelikli işgücünün

daha eskilere dayanan bir süreçte aynı

istihdam edilememesi, kırsaldan şehirlere

topraklarda tarım ile uğraşmış.Dolayısıyla

göç, konvansiyonel tarım alanlarının artışı

toprağı işlemek bizim genlerimizde var.

ve buna bağlı olarak dışa bağımlılık gibi

Neredeyse en iyi bildiğimiz iş. Ayrıca

sebeplerle çiftçilik mesleği giderek değer

yaşadığımız şehrin ve bölgenin de bunda

kaybetti. Tarımla uğraşmak yeni nesil

katkısı çok önemli. “Bereketli Hilal” olarak

tarafından tercih edilmiyor. Topraklar

adlandırılan Mezopotamya, Doğu Akdeniz

miras yoluyla küçüldü, yapılan çiftçilik

Harran Ovası ve Amik Ovası’nı da içine

faaliyetleri verimli ve karlı değil. Birçok aile

alan bir bölgede yaşıyoruz. Amik Ovası

tarım arazilerini elden çıkararak farklı işlere

yılda birkaç ürünün alınabildiği tarihin her

yöneldi veya göç etti. Tarım işletmelerinin

döneminde stratejik öneme sahip kıymetli

kendilerini yenilemesi gerekiyor

bir bölge olmuş. Şehir merkezi Antakya,
Roma İmparatorluğu’nun en büyük üç
şehrinden biriydi. Şehir döneminde büyük
bir zenginlik içerisindeymiş. Bu zenginliğin
yemek kültüründe de kendini gösterdiğini,
yüzyıllardır nesilden nesile aktarılarak
günümüze kadar geldiğini biliyoruz.
Geleneksel ürünler özünde; kültür, tarih ve
yaşam tarzını anlatırlar. Biz de bu zenginliği
yansıtan, bu kültürün devamlılığını sağlayan

* WWF- Türkiye

ürünleri yetiştiriyoruz, katkı maddesi

kullanmadan geleneksel yöntemlerle işleyip

yaşatmak için markalaşmak çok önemli.

son ürün haline getiriyoruz.

Sadece ulusal değil uluslararası bir marka
olmayı hedefledik. Bu konuda da ciddi

Bu süreç büyük bir heyecan. İyi bir iş

atılımlarımız var.

yapmanın getirdiği mutluluk ve diğer taraftan
da nesillerdir aynı topraklarda tarımla

“Teofarm ANTAKYA” markası ile

uğraşan bir aile olarak işimizi daha iyi yerlere

mevsiminde tıpkı evimizin ihtiyaçlarını

taşımak, kırsalda istihdam yaratmak, yeni

karşılıyor gibi üretim yapıyoruz. Şu anda

nesile farklı bir pencere açmak gerçekten

58 çeşit ürün üretiyoruz. Reçeller (Kıtır

büyük mutluluk.

kabak, kebbet, turunç, ceviz, incir, patlıcan
karadut, böğürtlen, portakal, limon,
çilek...) bölgemizin yerli zeytinleri (halhali,

“ Teofarm ANTAKYA” işimizi ne kadar

karamani, saurani...) narekşisi, zahterler,

iyi yapıyoruz... “İşimizi daha iyi nasıl

enginar, turşular, baharatlar, salçalar, doğal

yapabiliriz...”sahip olduğumuz değerler neler

defne sabunları ve özellikle atalık karakılçık

gibi soruları daha sık sormaya başladığımızda

buğdayı ve bunları işleyerek elde ettiğimiz

tüketiciye direkt ulaşacak kendi markamızı

Karakılçık pilavlık, köftelik bulgurları, taş

yaratmanın gerekliliği ile ortaya çıktı.

değirmende öğütülen Karakılçık tam buğday

Ürün yetiştirmek bizim için yeni bir iş

unu.. Karakılçık buğdayı geliştirmek ve

değildi ama hangi ürünleri yetiştireceğimiz,

tanıtmak istediğimiz yerel atalık buğday

bunları nasıl raflarda yer alabilecek şekilde

cinsi. Şu anda karakılçık buğdayını yılda

üreteceğimiz konusu sürekli araştırma

150 üretiyoruz. Bu atalık buğdaydan bulgur,

geliştirme faaliyetleri gerektirdi. En büyük

eski usullerle taş değirmende işleyerek

şansım mutfağa merakım ve evimde zaten

un üretiyoruz. Felsefemiz doğanın bize

ailem için küçük çapta bir üretim yapmamdı.

verdiklerine gerekli değeri verip işleyip

Mevsiminde reçellerimi pişirip hazırlamak,

ailemiz için üretir gibi üretmek. Çok çeşitli

turşularımı bölgemizin ürünleri ile kurmak

ürün üretiyor olmanın zorluklarını yaşıyoruz

ve buna benzer dönemsel üretimleri yapmak

fakat zamanla uzmanlaşmanın faydalarını

zaten zevkle yaptığım faaliyetlerdi. Bu

da görmeye başladık. Satış kanallarımızda

üretimi kocaman bir ailenin tüketimi için

önemli bir yeri Migros Anadolu Lezzetleri

yapıyor gibi hissediyoruz. Çünkü üretim

oluşturuyor. Üretime başladığımız ilk

yöntemlerimizde aslında hiçbir değişiklik

aylarda Migros ile işbirliğine girdik.

olmadı sadece daha fazla personel ve daha

Migros/ Makrocenter’larda Migros’un

fazla işleyeceğimiz ürün olarak bakıyoruz

kendi markası Anadolu Lezzetleri için

işimize. Adnan ile kendimize güvendik ve

üretim yapmaya başladık. Bu projede

yola çıktık. En büyük sermayemiz sahip

üretim yöntemlerimizi değiştirmeden, çok

olduğumuz bilgi, işlediğimiz bereketli

üretme kaygısı yaşamadan işbirliği yapma

topraklar ve sevdiğimiz işi yapabilmenin

fırsatını yakaladığımız için bize çok şey

motivasyonuydu.

öğretti. Zaten her iki taraf için de değerli
olan böyle bir bakış açısıydı. Bunun dışında

“Teofarm ANTAKYA” bizi yansıtan,

kendi web sitemiz ile online satış yapmaya

gurur duyduğumuz bir marka. Herşeyden

başladık.www.teofarm.com Sosyal medya

önce markamıza aile ismimizi verdik

hesaplarımızdan da paylaşımlarla tanınmaya

çünkü biz markamızla anılarak kendi

başladık ve zamanla sadık müşteri kitlesi

bölgemiz ve insanlık için iyi işler yapmayı

yarattık.

amaçlıyoruz. Yeni nesillerin tarıma bakış
açısını değiştirmek, bölgemizin değerlerini

Hedefimiz uluslararası alanda tanınan
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Teofarm markası nasıl ortaya çıktı,
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bir Türk markası olmak. Anadolu’nun

değer ölçüsünün hep rakamlarla ifade edildiği

kadim kültürünü yansıtan eşsiz lezzetlerin

bir dünyada birilerinin romantik olması

tanınması ve kaybolmaması için var olmak.

gerekiyor. Gelecek nesillere temiz kaynaklar

Unutmayalım ki Anadolu yemeklerinin

bırakmak istiyorsak yaşantımızda mutlak

yapıldığı ürünler eskiden olduğu gibi

duygulara da yer olması gerekiyor. Özellikle

üretilemezse Anadolu Lezzetleri de

son yıllarda sağlık sorunları ile uğraşan kitle

kaybolacak. Anadolu yemek kültürünü

maalesef giderek büyüyor. Gıdaya ulaşmak bu

yaşatmak için malzemelerin aynı şekilde

kadar kolay ve ucuz olmamalı. Beslenme aile

üretilmesi ve yemek tariflerin toplanması

fertleri tarafından sorgulanacak bir faaliyet

ve kayıt altına alınması gerekir. Bu amaçla

olmalı ilgi artmalı. Çünkü ilgi olmazsa bilgi

fikir liderliğini yaptığım bir yemek kitabı da

de olmuyor. Yaptığımız işi bir taraftan da

yayınladık. Ford Otosan’ın sponsorluğunda

sosyal girişimcilik olarak değerlendiriyorum.

“Bir Dilek Tut” derneği yararına satılmak

Bölgede örnek işletme olmak, bilgili ve

üzere, Ford Bayii eşlerinin katılımı ve

donanımlı yeni kuşakları tarıma yöneltmek

verdikleri tariflerle “Anadolu’nun Gönül

hedeflerimiz. Bu konuda da şimdiden başarılı

Şefleri” isimli yemek kitabımızın yayın

olduğumuz düşünüyorum. Kızım Deniz

koordinatörlüğünü üstlendim. Bu yemek

Yüksel Ovalı Koç Üniversitesi Ekonomi

kitabı ile Ateşbaz-ı Veli Mutfak Kültürü

bölümünü bitirdi. Master eğitimini de

Ödüllerine araştırma inceleme alanında

yurtdışında yapıp yenilikçi üretim fikirleri ile

aday gösterildik. Şimdi de Göbekli Tepe’den

tarımla uğraşmak üzere Antakya’ya döndü.

bu yana buğdayın serüvenini ve çeşitli

Bu bizi çok heyecanlandıran bir gelişme.

medeniyetlerin mutfaklarındaki tartışmasız
yerini anlatan bir kitap çalışması yapıyorum.

Sınırlı üretim yapıyoruz. Aslına bakarsanız

Daha fazla insana ulaşmak, benzer

biz doğayı takip ederek üretim yapıyoruz.

girişimlere örnek olmak için de çeşitli

Doğada da hiçbir şey sınırsız değil. Doğa

söyleşilere de katılıyorum.

insana ihtiyacı olan şeyi tam zamanında
tam da ihtiyacı olduğunda ve belirli bir

Teofarm markası ile hedefleriniz neler?

zaman aralığında veriyor. Bizde de bazı
üretimler 2-3 günlük oluyor, bazıları bir ay

Kendi arazimizde yüzyıllardır yetiştirdiğimiz

sürüyor. Bu üretim şekli ile ihtiyacımız olanı

karakılçık buğdayı Amik Ovası’nın doğal

ve bizi besleyecek besinleri katkı maddesi

yerel buğdayı. Eskiden beri bölgemizde çok

kullanmadan üretmiş ve depolamış oluyoruz.

aranılan bir lezzet olan karakılçık buğdayı

Hipokrat “ Yedikleriniz ilacınız , ilacınız

1950’lerden sonra planlı olarak yerel

yedikleriniz olsun” derken aslında tam da

tohumların üretiminin azaltılması, alternatif

bunu anlatmış.

tohumluk buğdayların daha çok ürün vermesi
dolayısıyla yetiştirilmemeye başlandı. Biz de
5 yıl öncesine kadar sadece ailemizin ve yakın
çevremizin ihtiyacını karşılayacak kadar az
üretiyorduk. Teofarm markası ile geçmişten
gelen bu son derece değerli ürünün,
üretimini arttırdık ve tekrar canlandırdık.
Anadolu’nun gerçek çocukları olan bu yerel
buğdayları her yıl kendi tohumumuzu
ayırarak bir sonraki yıl ekiyoruz. “Sizin
yaptığınız iş romantik çiftçilik” diyen bir
çok yakınımız oldu. Evet belki romantik ama

Röportaj
Tülay BARUTÇU

Papatya Yemek Evi sahibi
Osmaniye ilinde yöresel lezzetler
denildiğinde ilk aklınıza gelen ürünler
hangileri oluyor? Yöresel lezzetlerinizin
bölgesel tanıtımı için ne gibi faaliyetlerde
bulunmaktasınız?

Ben iş hayatına atılırken öce kendime

Osmaniyede yöresel lezzetler denince

güvendim. Sonra uygun zamanı bekledim

akla etli kömbe, toga, döş doldurması ve

ve çocuklarım büyüdü. Kendilerini idare

dövme pilavı, tirşik başlıcalarıdır. Tabikide

edecek yaşa geldiler. 40 yaşından iş hayatına

baymra kömbemizide unutmamak lazım. iş

atıldım. Başaracağımdan emindim. Zorluklar

yerimde daha çok yöresel yemeklere daha

ile karşılaştım . Yemek sektöründe büyük

ağırlık veririm. Ayrıca ilimize tv yemek

şirketler vardı ben onların yanında küçük

programlarında yöresel yemklerimizi

bir işletmeydim ama ufak ufak siparişler

tanıtmışızdır.

üzeriden başladım.

İş kurma konusunda devlet desteklerinden
haberdar mıydınız? İş fikriniz olduğunda
bu süreci nasıl planladınız, Sizlere bu
konuda destek verenler kimler oldu?
İş kurmaya karar verirken devletin girişimci
kadınlara verdiği desteklerden haberdardım.

Ev yemekleri, Fuarlar, dernek katılımları
derken şimdi de Sizde Osmaniye’nin
bir gurur kaynağı girişimci bir kadın
olarak şimdide muhtar adaylığı için
kolunuzu sıvadınız, nasıl çalışmalar
yapmayı planlıyorsunuz, kadınlar için
gelecek projeksiyonunda neler yapmamı
planlıyorsunuz?

Bunun için girşimcilik kurslarına katıldım
ve sertifikamı aldım. Kendi imkanlarımla iş

Muhtar adayı olmaya karar verirken,

yerimi açtım. En büyük desteği ailemden ve

girişimci bir kadın olarak mahallemdeki

arkadaşlarımdan aldım.

evde boş oturan hamınlara örnek olmayı
planladım. Muhtar olunca maddi ihtiyacı
olan kadınlara ulaşıp elde ürettikleri ürünleri
kendi adlarına satabilecekleri kermezler
düzenleyip onlara maddi bir gelir sağlamayı
düşünüyorum.
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Kadının iş hayatına atılması konusunda
kendine inanma süreci hakkında neler
söylemek istersiniz? Bir kadın girişimci
olarak iş yaşamında ne tür zorluklarla
karşılaştınız?

Osmaniye ilinde kadın girişimciliğine,
iş ve yatırımlara katılım konusunda
şehrinizdeki diğer kadın girişimcilik
örnekleri hakkında neler söylemek
istersiniz?

Ajansımız tarafından desteklenen YÖREX
Yöresel Ürünler Fuarı’nda Osmaniye ilini
temsilen yer almıştınız. Burada edindiğiniz
tecrübeler hakkında neler söylemek
istersiniz?

Osmaniyede kadın girşimciler her geçen gün

Yörexse katıldım için çok mutluyum. Hem

artmaktadır. Artık bir caddeye çıktınızda

osmaniyemizi temsil etmek hemde 81 ilin

esnafın büyük bölümünün kadın olduğunu

kültürleri ile buluşmak çok güzel bir deneyim

görüyoruz.

oldu benim için. Osmaniye dışından katılan
bir çok ili girişimci kadınların temsil ettiğini

Muhtar adaylığınız yanında daha önce
açmış bulunduğunuz, Papatya ev yemekleri
lokantanız var. İşleriniz, yemekleriniz
ve kadın istihdamı hakkında ve bu işe
girerken planlarınız gerçekleştirdiniz mi
bahseder misiniz?
48

İş yerim biraz şehir merkezine biraz uzak
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olduğundan çok hızlı gelişemedim. Ama
muhtarlık binasının da iş yeriminin bir

ve çok güzel işler başardığını gördüm. Bazı
girişimci kadınlarında ürünlerinde pazar
bulmak için kooparatifleştiklerini gördüm.

Son olarak; Osmaniye’de diğer iş
hayatındaki kadınlar ve dernekler
tarafından da seviliyor ve
destekleniyorsunuz. Girişimci adayı
kadınlarımıza ne tür tavsiyelerde
bulunmak istersiniz?

bölüme yapacağım. Böyle olunca iş yeriminde
büyüyeceğime inanıyorum. Mahallenin

Kadınların girişimci olup iş hayatına

uğrak yeri olacak ve bir kısmınıda kafe olarak

atılmaları için yeterki istekli kararlı olsunlar.

kullanmayı planlıyorum.

Kendilerine güvensinler ve inansınlar.
Ozaman başaramayacağınız hiç bir şey
yoktur.

Başarı
Hikayesi
Ayça ÖKSÜZ

Atölye Zeytin / İşletmeci

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya

Gülnur beyit Gazi Üniversitesi Maliye bölümü

Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

mezunudur. Üniversite yıllarında ve mezun

mezunuyum. Yüksek Lisansımı Ürdün

olduktan sonra bir Amerikan firmasında

Üniversitesi’nde yaptım. İş hayatına, özel bir

satış - pazarlama departmanında uzun

bankada çalışarak başladım.

yıllar çalıştı. Evlenince çocukları için çalışma
hayatına ara verdi . Annesinin el sanatları
öğretmeni olmasından dolayı sanatın

bir süre askıya aldım. Bana göre kadın

her alanında tecrübeleri oldu ve elinde işi

demek üretmek demekti. Elindeki değerlere,

olmayanın gözünde yaşı olur atasözünün

kendinden de bir şeyler koyarak, daha güzel

etkisiyle hep üretti . Ortağımın da kadının

hale getirmek demekti.

üretmesine verdiği önemle yollarımız
birleşti. Böylelikle alanında uzman hocaları

İçimdeki yemeğe olan ilgiyi,

getirerek yapılan işin inceliklerini, püf

Kahramanmaraş Turizm ve Otelcilik

noktalarını öğretmek amacıyla çıktığımız bu

Lisesinde yemek ve pastacılık kurslarına

yolda birçok alanında uzman kişileri birçok

katılarak belgelendirdim. 4 yıl süren alan

Kahramanmaraşlı hanımlarla buluşturduk.

çalışmasından sonra unutulmaya yüz tutmuş

Metropollerde bir çok workshoplar

Çerkes yemeklerini ve sofra kültürünü

yapılmakta ve Atölye Zeytin olarak biz bu

toparladığım Hüzün Aş Olunca Geleneksel

imkanları şehrimize taşıyarak yeni bir enerji

Çerkes mutfağı kitabını yayınladım.

kattık .

Sonrasında hobi olarak başladığım obje
boyamayı, mobilyalara da aktardım. Çünkü

GÜÇLÜ BİR GELECEK VE GÜÇLÜ BİR

üzerinde hatıralarınızın olduğu eşyaları

TÜRKİYE İÇİN üreten kadın düsturumuz

atmak yerine, onları nasıl değerlendirebilirim

oldu. Aynı zamanda hem çerkes yemeklerini

diye düşünmek, düşünürken de kendinize

hem Kahramanmaraş mutfağını tanıtmak

özgü tarzınızı ortaya koymak eşyalarınızı

ve gastronomi turizmini cezbetmek yine

yenilemenin zevkini yaşamak, bana haz

amaçlarımızın içerisinde olmuştur.

verdi. Yemeğe ve boyaya olan hobimi işe
dönüştürme kararı aldım.

Biliyoruz ki; mutlu ailenin sırrı üreten ve
kendine güvenen kadındır.

Kahramanmaraşlı bayanlara içindeki cevheri
keşfetmeleri ve ortaya çıkarmaları için 2018

Ve yine biliyoruz ki her kadın; keşfedilmeyi

yılında Atölye Zeytin adlı işyerini ortağım

bekleyen bir cevherdir.

Gülnur Beyit ile beraber kurduk. Ortağım
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Evlendikten sonra çocuklarım için, iş hayatını

Uzman Görüşü
Figen GÖKŞEN TOK
Kurumsal Koordinasyon Birimi
Birim Başkanı

DOĞAKA KOORDİNASYONUNDA SOSYAL KALKINMAYA
DESTEK VERMEK AMACIYLA DÜZENLENEN

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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KADIN GİRİŞİMCİLİK İŞBİRLİĞİ
AĞI TANITIM FAALİYETLERİ
Bölgesel kalkınmanın çok yönlü sağlanması,

Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve

bölgeler arasındaki gelişmişlik oranını

Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği

ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan

sürecinde en önemli aktörlerden biri

bölgesel kalkınma politikalarındaki paydaşlar

olarak kabul edilmektedir.

arasında yer alan sivil toplum kuruluşları, kâr

Ülkemizdeki planlı kalkınma

amacının olmaması ve bürokrasiden uzak bir

uygulamalarında dönüm

yapıda olması, sivil toplum kuruluşlarının

noktası olan Bölgesel Planlama

daha özerk ve rahat çalışmalar yapabilmesi

çalışmaları, bu çalışmaların

nedenleriyle kamu ve özel sektörün

koordinatör kuruluşu olan

işbirliğine büyük katkı sağlanabilmektedir.

Kalkınma Ajansları ile tüm
Türkiye geneline yayılmış

Sivil toplum kuruluşları, özellikle kâr

durumdadır. Bu doğrultuda

amacının olmaması ve bürokrasiden uzak bir

Kalkınma Ajanslarına belirli

yapıda olması, sivil toplum kuruluşlarının

sorumluluklar verilmiştir. Planlı kalkınmayı

daha özerk ve rahat çalışmalar yapabilmesine

şekillendirme ve ulusal öncelik ve

imkân tanımaktadır. Bölgesel kalkınmada

politikalarla uyumlu bir şekilde, bölgesel

sadece merkezi hükümetin çalışmaları yeterli

gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik

olmamakta, sivil toplum kuruluşlarının

olarak; bölge planlarını hazırlamak, bölge

çalışmalarına ve gönüllü faaliyetlerine de

planlarının hazırlanmasında bölgenin

ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu nedenledir

geleceğine yön verecek olan stratejik

ki, sivil toplum kuruluşları, bulundukları

kararların alınmasına katkı sağlamak, kamu

bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları

kalkınması için önemli çalışmalar organize

arasındaki işbirliğini geliştirmek, bölgenin

edebilmektedir.

kaynak ve olanaklarını tespit etmeye,

ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi

karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak

hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya

amacıyla verdiği destek olup Ajans tarafından

yönelik araştırmalar yapmak ve yaptırmak

sağlanacak teknik destekle; bölgemizdeki

Kalkınma Ajanslarının görev ve yetkileri

sivil toplum kuruluşlarının yerel ve

arasındadır.

bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek
çalışmalarına destek sağlanması gibi bir amaç

Ajansımız misyonu gereği, yenilikçilik ve

da güdülmektedir.

girişimcilik kültürü ile yerel potansiyelleri
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından

düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum

faaliyete geçtiği 2010 yılından itibaren

kuruluşları arasında köprüler oluşturarak

mali ve teknik destekler verilmektedir.

ekonomik ve sosyal kalkınmaya giden yolu

Ajansımız mali destek programları ile de

inşa etmektir. Bu bağlamda, Ajansımızın

bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarına

faaliyet göstermekte olduğu Hatay,

sosyal kalkınma amacıyla destek verilmekte

Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde

olup, mali destekler kapsamında 2010 yılında

faaliyetlerini yürütmekte olan STK’larımız

KOBİ’lere 7,5 milyon TL, Kamu kurumları

ile gerçekleştirilen kurumlararası işbirliği

ve Sivil Toplum Kuruluşlarına 7 milyon TL;

faaliyetleri, tanıtım ve bilgilendirmeler ile

2011 yılında KOBİ’lere 15 milyon TL, Kamu

bölgesel kalkınma projeleri sonucunda,

Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına 8,5

bölgesel kalkınmaya katma değer sağlanması

milyon TL olmak üzere toplam 38 milyon

konusunda önemli çalışmalar yürütülmeye

TL destek sağlanmıştır. Ajansımız sosyal

devam edilmektedir.

kalkınmanın öncü kuruluşları olan sivil
toplum kuruluşları ile “bölgemiz sosyal

Ajansımız Teknik Destek Programı ile

kalkınmasında kadın” temalı tanıtım

bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

ve bilgilendirme kurumlararası işbirliği

açısından önem arz eden, ancak kurumsal

faaliyetlerini aşağıda belirtildiği üzere

kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık

paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile
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harekete geçirerek, ulusal ve uluslararası

Haziran 2011_ Kahramanmaraş İli Kadın Eliyle
Hijyenik Süt Projesi Açılış Töreni:
2010 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek
Programı kapsamında Kahramanmaraş İl
Tarım Müdürlüğü tarafından başvurusu
yapılan “Kadın Eliyle Hijyenik Süt”
başlıklı projenin açılışı 31 Mayıs Salı günü
gerçekleşti.
Merkez ilçeye bağlı Döngele beldesinde
yapılan açılışa Kahramanmaraş İl Tarım
Müdürü Sayın Mehmet Gündoğdu,
Döngele Belediye Başkanı Sayın Hüseyin
Bahar, Kahramanmaraş Yatırım Destek
Ofisi Uzmanları Sayre Aysal ve A. Nihat
Şimşek, beldeye bağlı köylerin muhtarları
ve proje kapsamında eğitim alacak bayan
çiftçiler katıldı. Açılış konuşmalarını
52

gerçekleştiren Tarım il Müdürü Sayın
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Mehmet Gündoğu ve Kahramanmaraş
Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Ahmet Nihat
Şimşek projenin içeriğinden, yaratacağı
etkilerden ve beldeye sağlayacağı
yararlardan bahsetti. Projenin katma
değer yaratıcı etkileri olduğu ve kadınlara
eğitim ve istihdam avantajları yaratacağı
belirtildi.

Proje kapsamında Kahramanmaraş
Merkez ilçeye bağlı iki beldede
hayvancılıkla uğraşan 40 bayan
proje süresince hijyenik süt üretimi
konusunda eğitim alacaklar. Eğitimler
tamamlandıktan sonra her kursiyere birer
adet süt sağım makinesi verilerek hijyenik
süt üretmeleri sağlanacak.

Mart 2012_Osmaniye 08 Mart Kadınlar Günü

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, SODES

SODES Projesi Açılış Töreni:

Programı kapsamında Projenin tamamını

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
tarafından yürütülen 2011 yılı SODES
Programı kapsamında Osmaniye
Belediyesi tarafından yürütülen KÜLTÜR

finanse edilmiştir.
Mart 2013_DOĞAKA Koordinasyonunda “Mutlu
Kadın Mesleki Eğitim Atölyesi” Sergisi

VE İSTİHDAM GELİŞİMİ İÇİN KADINLAR

Osmaniye Belediyesi’nin sosyal

MESLEKİ EĞİTİM ATÖLYESİ Projesi 8

sorumluluk projesi çerçevesinde Doğu

Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Proje

Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

eğitim mekanı olan Alibekirli Mahallesi

koordinasyonuyla yürütülen Sosyal

7 Ocak Parkı içerisindeki merkezde

Destek Programı (SODES) kapsamında

Osmaniye Belediye Başkanı Sn. Kadir

açılan Mutlu Kadın Mesleki Eğitim

KARA tarafından açıldı.

Atölyesi kursiyerleri tarafından
hazırlanan el emeği göz nuru ürünler
Park 328 Alışveriş Merkezinde sergilendi.

Açılışta Sn. Kadir KARA’nın yanı sıra
Osmaniye Kent Konseyi Genel Sekreteri
Hayrettin ASLAN ve Osmaniye Belediyesi
Proje Ekibi, Alibekirli Mahallesi Muhtarı
Ahmet ÖZENER, DOĞAKA Osmaniye
YDO temsilcisi, çeşitli kadın örgütleri
temsilcileri ve semt sakinleri hazır
bulundu.

Serginin açılışına katılan Başkan Kadir
Kara, kursun Doğu Akdeniz Kalkınma
Ajansı (DOĞAKA) ile birlikte SODES
Programı çerçevesinde açıldığını
belirterek, kursta özellikle mahalli

SODES desteği ile altı ay boyunca sürecek

anlamda el sanatlarının geliştirilmesinin

ve devamında ise Osmaniye Belediyesi

amaçlandığını aynı zamanda bu tip

tarafından sürdürülmesi sağlanacak

projelerle aile ekonomilerine destek

olan projenin hedef grubu göç ile

olmaya çalıştıklarını söyledi.

gelerek söz konusu semte yerleşmiş
ailelerin genç ve yetişkin bayanları olup,
proje kapsamında oluşturulan Eğitim
Merkezinde 160 kadın için kadın hakları
konusunda düzenli olarak bilinçlendirme
faaliyetleri düzenlenecek, 40 kadına ise
Karatepe Kilimi Dokuma, Ahşap Boyama
ve Takı Tasarımı alanlarında kurs
verilmiştir.

Topyekûn kalkınmanın bu şekilde
olabileceğini belirten Başkan Kara, “Biz
bayanlarımıza dört ay eğitim vermekle
kalmıyoruz. Bu kazanılan becerinin
ekonomiye, aile bütçesine dönüşmesi
için çaba sarf ediyoruz. Burada eğitim
gören bayanlara iş imkanı sunmaya ve
yaptıkları işleri satabilmeleri için bu tip
sergiler ile pazar oluşturuyoruz.” dedi.
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Başkan Kadir Kara şöyle devam etti:

temsilcileri ile iş kadınlarımızın değerli

“Alibekirli mahalle muhtarlığımızla

katılımları ile başlamıştır.

beraber ve değerli hocalarımızla

Açılış konuşmaları, DOĞAKA Genel

birlikte ahşap boyama, kilim dokuma

Sekreteri Sayın Onur YILDIZ, Hatay

ve takı tasarım konularda bir projeyi

Kadın Girişimciler Derneği Başkanı

geliştirmiştik. Bu kapsamda “Mutlu

Sayın Meryem Işık NARİN, Osmaniye

Kadın Mesleki Eğitim Atölyesi”

Korkut Ata Üniversitesi Rektörü ve

açılışını yapmıştık. Burada eğitim alan

DOĞAKA Kalkınma Kurulu Başkanı

kadınlarımızın hazırladığı ürünlerin

Sayın Prof.Dr. Orhan BÜYÜKALACA

bulunduğu sergilen açılışını yapıyoruz.

tarafından gerçekleştirilen panelimizde,

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

bölgemiz illeri arasında yer alan Hatay,

Bu proje Sayın Valimiz Celalettin

Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizin

Cerrah’ın DOĞAKA başkanı olduğu

yanı sıra Ankara ve Kırıkkale illerinden

dönemde başlamıştı. Bu projeye

de girişimcilik konusunda faaliyetlerini

destek veren Halk Eğitim Merkezi

yürütmekte olan konuklarımız yer

Müdürlüğümüze de yürekten teşekkür

almıştır.

ediyorum” dedi.
Sergide, Atölyenin kilim dokuma, ahşap
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boyama ve takı tasarım kurslarında
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hazırlanan el emeği ürünlerin satışı da
yapıldı.
Ekim 2015_Hatay KAGİD ve DOĞAKA
İşbirliğinde Kadın Girişimciler Paneli:
DOĞAKA 10. Kalkınma Kuruluna alınan
bölgedeki kamu kurumu, özel sektör
ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile
“Sektörel İşbirliği Ağlarının Kurulması”
kararına binaen ilk sektörel iş ağı olarak
düzenlenen kadın girişimcilik paneli,
Ajansımız ile Hatay Kadın Girişimciler
Derneği işbirliği ve koordinasyonunda,
08 Ekim 2015 perşembe günü
saat 13.00’te, Antakya Savon Oteli
Toplantı Salonu’nda düzenlenen
“Kadın ve Girişimcilik Paneli”, Hatay
Vali Yardımcısı Sayın Fehmi Sinan
NİYAZİ’nin, Mustafa Kemal Üniversitesi
(MKÜ) Rektörü Sayın Prof.Dr. Hasan
KAYA’nın eşi Hanımefendi Sayın
Öğretmen Elif KAYA’nın, KOSGEB Hatay
İl Müdürü Sayın Kenan SERT’in teşrifleri
ile bölgemiz illerinde faaliyetlerini
yürütmekte olan kadın dernek ve oda

Panel programı kapsamında, Gazeteci
Yazar Sayın Tuluhan TEKELİOĞLU
“Türkiye’de Kadının Yeri” konulu
konuşmasını yaparken, Bilkent
Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Elif
ÖZDİLEK “Markalaşma ve Kurumsal
İletişim” konulu sunumlarını değerli
konuklarımız ile paylaşmıştır.
Bunun yanı sıra, MKÜ Öğretim Üyesi
Sayın Sonyel OFLAZOĞLU “Kadın
ve Girişimcilik” temalı sunumlarını
takdim ederken, “Bölgemizden Başarı
Hikâyeleri” oturumumuzda Hatay
Defne Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Doğaya
Dönüş Derneği Başkanı ve BOTANİK
Ladin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Nidal ÖZDEMİR ile CEBELİ Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Op.Dr.Esra
BİCİK kişisel deneyim ve tecrübelerini

içeren başarı öykülerini konuklarımıza

Ekim 2017_DOĞAKA ve SAMANDAĞ Belediyesi,

aktararak, kadın girişimciliğin

SAMANDAĞ Kadın Dayanışma Derneği İşbirliği

toplumdaki yeri ve önemine vurgu

ve Koordinasyonunda “Kozanın İpeğe Heyecanlı

yapmışlardır. Ardından, panelin “Kadın

Yolculuğu Projesi”

Girişimciler İçin Devlet ve Özel Sektör

Samandağ Belediyesi ve Samandağ

Destekleri” oturumunda, DOĞAKA Hatay

Kadın Dayanışma Derneği işbirliğiyle

Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cenk

yapılan kadın istihdamına yönelik bir

ÖZBAYKAL ile KOSGEB Hatay İl Müdürü

proje daha destek almaya hak kazandı.

Sayın Kenan SERT uygulamadaki

Mağaracık ve Yaylıca İpek köylerinde

usul ve esaslar hakkında teknik bilgi

başlayan çalışmaların devamı

aktarımında bulunmuşlardır. Söz konusu

niteliğinde olan bu projenin Samandağ

programın katılımcıların sorularının

ilçesinde kaybolmaya yüz tutan bir

panelistler tarafından yanıtlanması ile

geleneğin canlandırılması, Samandağ’ın

sona erdi.

giderek ipeğin merkezi olması yolunda
bir katkı sunması hedefleniyor.

Ocak 2016_DOĞAKA Koordinasyonunda Hatay
İli Erzin İlçesi Evden Çarşıya Kadın Eli Projesi:

Bölgemizde 60 kadına umut
olacak projeye dair ilgili dernek
tarafından yapılan açıklamada “İpek,

talimatıyla Erzin Halk Eğitimi Merkezi

ipekböceğinin ürettiği yumuşak,

tarafından hazırlanan Evden Çarşıya

parlak bir liftir. İnsanlar bu liften iplik

Kadın Eli Projesi Doğu Akdeniz Kalkınma

yapar ve kumaş dokurlar. İpek çok

Ajansı tarafından destekleniyor. Evden

sağlamdır, boyanınca da çok gösterişli

Çarşıya Kadın Eli Projesinin uygulanmaya

olur. Türkiye’de yardımcı bir tarımsal

başlaması ile İlçemizdeki 75 Kadının

faaliyet olarak yapılan, aile fertlerinin

meslek sahibi olacağını belirten Sn.

emeklerinin değerlendirilmesine kırsal

Kaymakamımız İskender YÖNDEN

alanda gizli işsizliğin önlenmesinde

Proje ile “İğne oyası, Kilim Dokuma,

önemli olan ancak son yıllarda üretimde

Mis Sabunculuk ve El sanatları kursları

düşüş yaşayan ipek böceği yetiştiriciliği,

verilerek kadınlarımızın ev ekonomilerine

yaklaşık bin 500 yıldan beri

katkı sağlamaları hedeflenmektedir dedi.

yapılmaktadır. Proje ile oluşturulacak
atölyede, dokuma tezgâhları ve dikiş
makineleri marifeti ile şal, kumaş
ve çarşaf dokunabilecek ve pamuklu
dokuma yapılabilecektir. İyi bir pazarı
ve kar marjı bulunan ürünlerin satışı
ile dezavantajlı ve işsiz kadınlarımıza
gelir imkanı sağlanacaktır. Projemiz
kapsamında, Samandağ ilçemizin
sembollerinden olan ipekböcekçiliğinin
geliştirilmesi, genç ve yetişkin işsiz 60

Erzin Halk Eğitim Merkezi Müdür

kadınımıza “İpek Kozası El Ürünleri”

Yardımcısı Erkan Balcı ise kadınların

isimleri Hayat Boyu Öğrenme mesleki

üretken hale getirilerek ev ekonomilerine

eğitiminin sağlanması, bünyemizde

katkı sağlayacağını belirtti.

oluşturulacak bir ipekböcekçiliği
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Sn. Kaymakamımız İskender YÖNDEN’in

merkezi ve kapsamında ipek dokuma

kapsamında Hatay Kadın Girişimciler

tezgâhları alınması amaçlanmaktadır.

Derneği Başkanı Sayın Rana ATALAY

Proje kapsamında, 18-29 yaş arası

“Hatay ilimiz için uluslararası tanıtım

20, 29-65 yaş arası 40 olmak üzere

etkinliklerinin önemini vurguladı.

toplam 60 işsiz kadınımız, 2’şer

KAGİD olarak, Hatay şehrimizde

aydan 3 grup ve toplam 6 ay sürecek

uluslararası festival planlamalarının

meslek eğitimlerine katılacak ve eğitim

yapılması hususunda katkılarını

sonunda sertifikalandırılacaklardır.

sunmaktan memnuniyet duyacaklarını

Eğitimler, projenin 3.ayında

belirten Sayın ATALAY, DOĞAKA ile

başlayacaktır. Proje faaliyetleri ilk

işbirliğinde bölgemiz kadınlarının

olarak ekibin kurulmasıyla başlayacak,

kalkınmadaki yeri ve önemini artıracak

sonrasında proje açılışı toplantısı

etkinlikle planlama konusunda bu tür

yapılacaktır. Tüm tanıtım maliyetleri

toplantılarının düzenlenmesinin faydalı

görünürlük kuralları çerçevesinde

olacağı dile getirildi.

olacaktır. Tanıtım faaliyetleri
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sonrasında, uygun bir alanda ipekböceği

Bunun yanı sıra, Ajansımız 2016

Evi oluşturularak eğitime hazır hale

yılı Çalışma Programı kapsamında

getirilerek hedef grup için kayıtlar

yine bölgemiz kadınlarının bölgesel

alınacaktır. Projenin 8.ayındaki kapanış

kalkınmadaki rolünün artırılması

toplantısında, kursiyerler sertifikaları

amacıyla Osmaniye ilimiz ev

verilecektir” ifadelerine yer verilmiştir.

sahipliğinde düzenlenmesi planlanan
DOĞAKA 2016 Yılı Kadın Girişimcilik

Temmuz 2016_ Hatay Kadın Girişimciler

Etkinlikleri faaliyeti hazırlık çalışmaları

Derneği ile Kurumlararası Koordinasyon,

hakkında kısa bilgilendirme değerli

Tanıtım ve İşbirliği Toplantısı:

katılımcılar ile paylaşıldı. Bölgemizin
daha etkin ve verimli tanıtımının

Hatay Kadın Girişimciler Derneği

gerçekleştirilebilmesi amacıyla katılım

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ajansımız

sağlanması planlanan ulusal ve

koordinasyonunda, 11 Temmuz

uluslararası fuar hazırlık çalışmaları

2016 Pazartesi Günü saat 20.00’da

hakkında da KAGİD Yönetim Kurulu

Antakya Şehir Kulübü’nde düzenlenen

üyelerine genel bilgilendirme ve

Kurumlararası Koordinasyon, Tanıtım

tanıtım sunumu da gerçekleştirildi.

ve İşbirliği Toplantısı kapsamında,

Bölgemizdeki kadın girişimcilik

DOĞAKA Kurumsal Koordinasyon

konusunda aktif rol alan bölgemiz sivil

Dış İlişkiler ve Tanıtım Birim Başkan

toplum kuruluşları temsilcilerinin

Vekili Sayın Figen GÖKŞEN tarafından

davet edileceği Osmaniye ev

“DOĞAKA’nın Dünden Bugüne Tanıtım

sahipliğinde düzenlenmesi planlanan

ve Bilgilendirme Sunumu” yapılırken,

2016 Yılı DOĞAKA Kadın Girişimcilik

2015 yılında Ajansımız ev sahipliğinde

Etkinliklerinde yeniden buluşma kararı

düzenlenen Kadın Girişimcilik

alınarak söz konusu kurumlararası

Konferansı etkinliği işlenerek kadın

koordinasyon, tanıtım ve işbirliği

girişimcilik konusundaki farkındalığın

toplantısı sonra erdi.

artırılması hedeflendi.
Ajansımız görev ve sorumluluk
alanlarının tanıtım ve bilgilendirmesi
ile başlayan söz konusu toplantı

Uzman Görüşü
Menal ZÜBARİOĞLU
İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı

BÖLGEMİZDE KADIN İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ VE

BÖLGESEL KALKINMADA KADIN
Alman Dünya Nüfusu Vakfı’nın (DSW) değerlendirmesine göre dünya üzerinde
yaşayan insan sayısı 2019 yılına girerken 7 milyar 674 milyon 575 bin olması
%50,2’sini erkekler, %49,8’ini kadınlar oluşturmaktadır. Cinsiyete göre
seçilmiş göstergelerinde 15 yaş üstü bireylerin istihdama katılım oranlarına
bakıldığında; erkekler %65 iken kadınlar %27,5 te kalmaktadır (TÜİK, 2018).
Kadınların ekonomik yaşama katılımları, sosyoekonomik kalkınmadan
yararlanma düzeyleri nüfuslarıyla doğru orantılı olamamaktadır.
Kentsel gelişme seçeneklerinden biri olan yerel kalkınma; yerel yönetimlerin
ve/veya toplumsal grupların kendi aralarında ya da özel sektör ile birlikte
mevcut kaynaklarını yöneterek ve ortaklık düzenlemelerine girerek yeni iş
imkanlarının yaratıldığı ve bir bölgede ekonomik faaliyetlerin canlandırıldığı
süreç olarak tanımlanmaktadır (Nel ve Binns, 2002). Kentsel hizmet
sunumunun toplumsal cinsiyet eşitliği yönünden değerlendirilmesi
yapılırken en önemli nokta, kadınların kent hayatına eşit katılımının
önündeki engellerin ve yerel eşitsizliklerin doğru tanımlamasının
yapılması, kamusal eylem planları ve hizmet sunum yöntemleri
oluşturulmasıdır.

Yerel Kalkınma Kavramı ve Kadınlar
Değişmek ve gelişmek kavramlarından doğan “kalkınma” olgusu, dünya
ölçeğindeki izlenebilirlik ve rekabet ortamında kentler için göz ardı edilemez
bir hal almıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre (ILO,2018) yerel
ekonomik kalkınma; yerel kaynakları ve rekabet avantajını kullanarak
belirli bir bölgede kamu ve özel sektör aktörleri arasında ortaklık ve iş birliği
faaliyetlerini destekleyen, genel bir kalkınma stratejisinin ortak şekilde
oluşumu ve uygulamasına imkân tanıyan, uygun bir iş ortamının yaratılması
ve ekonomik aktivitelerin desteklenmesi gibi önemli hedefleri
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yönündeydi ve güncel verilere göre 7,6 milyarı aşmıştır. Türkiye nüfusunun

olan katılımcı bir kalkınma sürecidir. Yerel
kalkınma hareketlerinde kadınsal varlığın
önemi yadsınamaz. Çünkü kentlerde genel

DOĞAKA’dan Bölgemiz Kadın
Derneklerine Teknik Destek
Ajansımız tarafından Hatay ve

anlamda kalkınma ihtiyacındaki toplumsal

Kahramanmaraş İllerindeki Kadın

grup kadınlar olarak göze çarpmaktadır.

Girişimciler Derneklerine, Hatay İş ve

Kalkınmanın sağlanmasında kadının

Meslek Sahibi Kadınlar ile Soroptimist

eğitimi, işgücüne katılması ve büyümeden

İş ve Meslek Kadınları Derneğine Teknik

pay alması konuları her gelişmekte olan

Destek Eğitimleri verilmiştir. Aralarında

ülkenin ilgilenmesi gereken önemli bir konu

“Koçluk ve Mentorluk”, “Kurumsal Kimlik

olmaktadır.

Kazandırılması”, “Kurumsal Kapasitenin
Artırılması”, “Fuar ve Organizasyon

Kadın gücünün ortaya konulması ve bunun

Düzenleme Becerilerinin Artırılması”,

yerel kalkınma yolunda değerlendirilmesi

“Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve Vergi

ülkelerin gelişimi açısından önemli bir

Kanunları Eğitimi” gibi konuların bulunduğu

noktadır. Kentsel gelişmenin anahtarlarından

Teknik Destek Programımız ile Bölgemizdeki

biri olan yerel kalkınmada kadınların itici

kadın derneklerine katkı sağlanmıştır.

güç niteliğinde kullanılması, büyümenin
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dengeli bir yapıya kavuşmasında da önemli

Toplumsal cinsiyete duyarlı yerel hizmet

bir etken olacaktır. Kültür, zaman ve mekân

sunumu oldukça önemli bir konudur.

boyutlarıyla heterojenlik sergileyen kentsel

Yerel yönetimler açısından kadınlara

alanların toplumsal cinsiyet ekseninde eril

verilebilecek eğitimlerin kentsel yerel

yanlı bir tutumunun olması olumsuz bir

kalkınmanın itici gücü olabileceği

niteliktir. Kentsel kalkınma çabalarının yerel

anlaşılmaktadır. O nedenle yerel kalkınma

eksene aktarıldığı günümüzde; kadın tavrının

hareketinin ülkenin ilerlemesindeki rolü

şehirlerin ilerlemesine etkisi, pozitife

asla hafife alınmamalıdır. Geliştirilmesi

çevrilebilecek konumdadır. Kadınların

hedeflenen bölgeye katılabilecek en önemli

tasarım ve üretim sürecindeki farklı bakışları

değerlerden biri eğitimdir. Bu eğitim sadece

yerel kalkınma üzerinde oldukça belirgin

öğrencilere olan eğitim öğretim hizmetiyle

sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle özellikle

kısıtlanmamalıdır. Kente ve bölgeye

toplumsal cinsiyet dengesizliği yaşanan

katkı sağlayacak, sosyo kültürel gelişimi

kentlerde gerek kamusal gerekse yerel bazda

destekleyici hamleler gerçekleştirilmelidir.

gerçekleşebilecek eğitim, bilinçlendirme

Toplumsal cinsiyet eşitliği insan hakları

toplantıları, iş birliği/örgütlenme çabaları

ilkesi olup, sürdürülebilir ve insan merkezli

ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile

kalkınma için önkoşul ve amacın

yerel kalkınma hareketindeki kadın rolü

kendisidir. Toplumsal kültürün inşası ev/

güçlendirilmelidir.

aile yaşamı ve sonrasındaki toplumsal
rollerden geçmektedir. Kadınların kentsel

İşte tam olarak bu amaçla Doğu Akdeniz

yaşama katılımı hususuna özen gösterilmeli;

Kalkınma Ajansı olarak biz üzerimize düşen

bu konuda uygulanabilecek proje sayıları

sorumluluğun farkındayız ve bu bilinçle gerek

artırılmalıdır. Bu konu önce kentsel, sonra

“Kadın Girişimcilerimize” gerekse sosyal

ülkesel kalkınma boyutunda önemli bir hamle

sorumluluk çerçevesinde aktif olan “Kadın

olarak görülmelidir. Unutulmamalıdır ki;

Derneklerimize” ihtiyaçları olan katkıyı

dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar,

sağlama yönünde Ajans desteklerimizden

toplumların ilerlemesinde temel aktör

faydalandırmaya yönelik faaliyetleri yerine

konumundadır.

getirmekteyiz, yönlendirmekteyiz, teşvik
etmekteyiz.
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BAŞARILI

Projeler
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Hatay Kadın

Girişimciler
Derneği
PROGRAM

Teknik Destek

Teknik Destek
Talep Adı:

Hatay KAGİD'e Kurumsal Kimlik Kazandırılması

Başvuru Sahibi:

Hatay Kadın Girişimciler Derneği

Teknik Destek Kapsamı

organizasyon yapı örnekleri, dernek faaliyet
ve network faaliyetleri, paydaş kurumlar
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Hatay Kadın Girişimcileri Derneği’nin

ile ortak çalışma yürütülmesi, iş kadını

üyelerine bir derneğe kurumsal kimlik

derneği faaliyet örneklerinin incelenmesi,

kazandırıp kurumsallaşmalarını sağlayacak

gibi fırsatlardan faydalanacaklardır. Bu

eğitim vermek ve sonrasında alınan eğitimin

çalışma sonucunda çalışmanın başında

uygulama aşamasında danışmanlık hizmeti

da değinilecek olan kurumsallaşmanın

sağlayabilmek için uzman talep edilmektedir.

tanımı, gerekliliği ve içeriği bilgilerinin

Bu eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrasında

aktarılması sonucu dernek daha faal, daha

dernek üyeleri kurumsal bir derneğin

kurumsal çalışan, bölgesel kalkınmaya

ne olduğunu, nasıl hareket ettiğini, iş ve

daha yoğun ve sürdürülebilir katkılarda

organizasyon süreçlerini öğrenmiş olup

bulunan, diğer dernek ve kurumlara etkinliği

örnek kurumsal dernekleri ve faaliyetlerini

ve faaliyetleri bakımından örnek olacak bir

inceleme ve öğrenilen bilgileri uygulamaya

dernek haline gelecektir. KAGİD’in bir kadın

geçirme sürecini de yaşamış olacaktır. Destek

derneği olmasından ötürü özellikle bölgede

sonunda kurumsal kapasitesi gelişecek olan

kadınların daha aktif ve bilinçli bir şekilde

dernek gerçekleştireceği faaliyetleri, projeleri

iş hayatında var olmalarını sağlayacaktır.

ve işbirlikleri ile öncelikle yerel sonrasında

Derneklerin bazı faaliyetleri sonucu ülkedeki

bölgesel kalkınmaya destek olmuş olacaktır.

gelir dağılımının düzeltilmesine yönelik
sonuçlar ortaya çıkmaktadır, buna göre

34 üyeli derneğin üyelerine derneğin

kurumsal yapıya sahip ve kurumsal hareket

kurumsal kimliğe sahip olması ve

edebilen bir derneğin ülkenin ekonomik

kurumsallaşma eğitimi verilecektir.

yapısına olumlu etkisi olacaktır. Bu şekilde

Eğitim sonrasında edinilen bilgilerin nasıl

halihazırda kadınların okuması ve meslek

uygulanacağına dair danışmanlık hizmeti de

edinebilmesi adına birçok faaliyette bulunan

verileceğinden destek kapsamında öğrenilen

derneğin kurumsal kimliğe sahip olduktan

bilgiler hızlıca uygulamaya geçebilecektir.

sonraki faaliyetleri diğer denek ve kuruluşlar

Alınacak destek sayesinde dernek (KAGİD)

tarafından da örnek alınacak bölge ve ülke

dernek organizasyon yapısı, iş /görev

ekonomisine, istihdama, kalkınmaya yönelik

tanımları oluşturulması, iş süreçleri, dernek

olumlu etkileri görülecektir.

Fi̇ rmamizin Rekabet Kabi̇ li̇ yeti̇ ni

Güçlendi̇ ri̇ lmesi̇
Projesi
TR63-14-YENİ

BAŞVURU SAHİBİ
ADI:

Mesut İnşaat Taah. Mak. İmal. Mon. Kers.Hur. Tahm. Tal. İth.
İhr. Tic .San. Ltd. Şti.

PROJE ADI:

FİRMAMIZIN REKABET KABİLİYETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
PROJESİ

PROJENİN YERİ:

Belen / HATAY

PROJE SÜRESİ:

9 Ay

PROJE BÜTÇESİ
339.550,00TL

DOĞU AKDENİZ KALKINMA
AJANSI DESTEK TUTARI
169.775,00TL

PROJENİN TOPLAM DESTEK
MİKTARININ YÜZDESİ
%50,00

Proje Özeti

Proje Sonuçları

Projenin genel amacı; Yenilikçi ve günümüz

Projenin başarı ile tamamlanması ile Antakya

teknolojisinin kullanılarak firmanın faaliyet

Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmanın

gösterdiği mevcut pazarlarda rekabet

çatısına 100kW gücünde güneş enerjisi

edebilirlik kabiliyetinin güçlendirilmesi

santrali kurulmuştur. Bu sayede firmanın

amacıyla güneş enerji potansiyeli oldukça

%5 enerji tasarrufu sağlanmıştır. Üretim ve

yüksek olan bölgede firmanın elektrik

katma değer yaratma kapasitesini arttırılan

maliyetini ortadan kaldırmak, gerek firma

firma, bölgenin yıllık 2.987 saat güneşlenme

ortaklarının gerek çalışanların elektrik

süresinden maksimum oranda yararlanmaya

tüketimlerini karşılayacak düzeyde üretimi

başlayarak 400 adet 250 Watt kapasiteli

gerçekleştirmektir. Aynı zamanda daha

paneller ile 100 kW lık elektrik enerjisi elde

sonra geliştirilecek olan yenilenebilir

edebilmektedir. Ayrıca bölgede ve geleneksel

enerji kaynaklarına yönelik projelere

enerji üretim ve kullanım yönteminde

örnek teşkil etmek hedeflemiştir. Proje ile

yenilikçi uygulamayı başlatmışlardır.

birlikte yılın her ayında güneş enerjisinden

Elektrik üretim maliyetini ortadan kaldırarak

yararlanabilecek potansiyele sahip Hatay’da

firmanın gelirlerinde %5 lik artış sağlamıştır.

kurulacak olan güneş enerjisi santrali
ile hem çevreye duyarlı elektrik enerjisi
üretimini sağlamak hem de işletmenin enerji
maliyetlerinin minimalize edilmesinin
sağlanması hedeflenmiştir.
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PROGRAM

Karınca Tanıtım

Bez Çanta
Üreti̇ m
PROGRAM
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62

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE
YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

BAŞVURU SAHİBİ
ADI:

KİBAR ÖZDEMİR-KARINCA TANITIM REKLAM VE PROMOSYON

PROJE ADI:

KARINCA TANITIM BEZ ÇANTA ÜRETİMİ İLE ÇEVRENİN
KORUNMASINA DESTEK OLUYOR

PROJENİN YERİ:

Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ

PROJE SÜRESİ:

9 Ay

PROJE BÜTÇESİ
151.140,00TL

DOĞU AKDENİZ KALKINMA
AJANSI DESTEK TUTARI
75.570,00TL

Proje Özeti
Firma mevcut 5 kadın personeliyle bez çanta,
talebe göre iş elbiseleri, perde hurçları ve
halı hurçları imalatı ve satışı yapmaktadır.
Projeyle yeni makine ekipman alımı, 3 yeni

PROJENİN TOPLAM DESTEK
MİKTARININ YÜZDESİ
%50,00

arttırmayı, pazarda rekabet gücümü %3040 arttırmayı, ciromu %20 arttırmayı
hedeflemektedir.
Proje Sonuçları

personel istihdamı, marka tescili işlemleri

Nonwoven kumaşla bez çanta üreten

ve gerekli teknik altyapının oluşturulmasıyla

firmalara karşı pazarda daha güçlü konuma

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

geçilmiştir.

kurulumu ve belgelendirme işlemlerini
gerçekleştirerek pazarda rekabet gücümü

Proje kapsamında elektronik düz dikiş,

arttırmayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı

zincir dikiş, overlok ,kemer ,elektronik

amaçlamaktadır. Planlanan faaliyetlerin

ilik, elektronik düğme, 4 iplik overlok, 4

gerçekleştirilmesi halinde 1 yıl içinde; kendi

iplik kıstırmalı overlok, elektronik etek

markasıyla bez çanta, işçi kıyafetleri, perde

reçme,mekanik bant reçme, kenar bıçaklı

hurçları, halı hurçları üretimi ve satışını

düz, zigzak, 4 iğne lastik makinaları ile dik

gerçekleştirmeyi, üretim maliyetini %10-

kesim makası, 25 lt kompresör, kendinden

20 düşürmeyi, katma değeri yüksek ürün

kazanlı dar paskala, mini burunlu üst

imal etmeyi, marka tescili edinmeyi, ISO

transportlu zincir kesicili, iğne kilit dikiş

9001:2008 belgesiyle uluslararası standartları

büyük mekik ayak transportlu, 15mt açık en

sağlamayı, müşteri memnuniyetini %30-

serim masası temin edilmiştir. ISO 9001:2008

40 arttırmayı, Müşteri sayımı %20-30

Kalite Yönetim Sistemi belgesi edinimi

arttırmayı, üretim kapasitemi %20-30

gerçekleştirilmiştir.

Hatay İş ve Meslek Sahibi

Kadınlar
Derneği

2015 Teknik Destek

BAŞVURU SAHİBİ
ADI:

Hatay İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği

PROJE ADI:

Hatay İş Ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Kurumsal
Kapasitesinin Arttırılması

PROJENİN YERİ:

Hatay Antakya

Proje Özeti
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bakımından örnek olacak dernek haline
gelmeleri konularında yol gösterilmiştir.

Ajansımız 2015 Yılı Kasım-Aralık Dönemi
Teknik Destek Programı kapsamında
desteklenmeye hak kazanan Hatay İş ve

Ayrıca Dernek Üyelerinin çok büyük bir

meslek Sahibi Kadınlar Derneği’ne ait

kısmının aile şirketi olmalarından dolayı

TR63/15/TD/0064 referans numaralı

“ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma”

“Hatay İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği

konusu ile ilgili de eğitim verilerek, dernek

Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması”

üyelerinin şirketlerinin sürdürülebilirliğinin

adlı Teknik Destek Projesi ile ilgili eğitim

sağlanabilmesi için izlenmesi gereken yol

başarıyla tamamlanmıştır.

haritaları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
Kurumsallaşma Eğitimi ile Dernek

Ajansımız tarafından sağlanan

Üyelerinin hem sahip oldukları firmalarının

“Kurumsallaşma Eğitimi” ile

hem de üyesi oldukları derneklerinin

“Kurumsallaşmanın tanımı, gerekliliği

“Kurumsallaşmasının Gerekliliği” ile ilgili

ve içeriği” bilgilerinin aktarılması sonucu

bilgi, bilinç ve farkındalığının artırılması

derneklerin daha faal, daha kurumsal

sağlanmıştır.

çalışan, bölgesel kalkınmaya daha yoğun
ve sürdürülebilir katkılarda bulunan, diğer
dernek ve kurumlara etkinliği ve faaliyetleri

D O Ğ A K A B Ü LT E N

PROGRAM

Ayşula Tarımın
Yükselişi
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ
ADI:
PROJE ADI:

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik
Mali Destek Programı (YENİ-3)
Ayşula Tarım Ürünleri ve San.Tic.Ltd.Şti
Ayşula Tarımın Yükselişi

PROJENİN YERİ:

Osmaniye / OSMANİYE

PROJE SÜRESİ:

12 Ay

PROJE BÜTÇESİ
1.107.000,00TL

DOĞU AKDENİZ KALKINMA
AJANSI DESTEK TUTARI
500.000,00TL

PROJENİN TOPLAM DESTEK
MİKTARININ YÜZDESİ
%45,17

Proje Özeti

Proje Sonuçları

Osmaniye Merkez’de bulunan Ayşula

İşletme olarak faaliyet gösterilen 2013

Tarım firması Osmaniye ekonomisinde

yılından beri, kiralık tesis ve makinelerle

önemli bir yeri olan yerfıstığına katma

üretim yapan firma, proje desteği ile kiralık

değer kazandırmak ve yeni üretim süreçleri

olan eski teknolojili makine ekipman yerine,

kurulması suretiyle sürdürülebilir rekabet

yeni teknoloji ürünü ve modern, kendi

gücünü artırmayı projemiz kapsamında

makine ekipmanları ile üretim yapabilme

hedeflemiştir. İşletme proje desteği ile yeni

imkanına kavuşmuştur. Daha kaliteli ürün

teknoloji ürünü makine ekipmanlar temin

ile işletme olarak rekabet güçleri artmıştır.

ederek kabuklu fıstık ve iç fıstık eleme ve

İç fıstık ve kabuklu fıstık parkurlarının

seçme sistemlerini projemiz desteği ile

kurulumu ile üretim kapasitesi artmıştır.

kurmuştur. Temin edilen ekipmanlar ile

Kapasite artışı ile pazardaki konumları

tesisin modernizasyonu sağlanmış, teknoloji

sağlamlaşmış ve daha iyi oranlar elde

seviyesi yukarılara taşınmıştır. Kaliteli

etmişlerdir. Elde edilen imkanlar ile tercih

ürün elde edilmesi ile sunulan yer fıstığının

edilme konusunda daha iyi bir konuma

standardları yükseltilmiştir.

gelmişlerdir.

DOĞAKA

Haberler

DOĞAKA ve KAGİD İşbirliğinde “Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Girişimcilik Çalıştayı” Ön Hazırlık
Toplantısı Gerçekleştirildi
Ajansımız 2019 Yılı Çalışma Programı kapsamında, kadın girişimciliğin desteklenmesine yönelik
faaliyet hazırlıklarına hız vermektedir.
Bölgemiz illerinde kadın temasının işleneceği DOĞAKA Bülten: “Bölgemizde Kadın” sayılı
kurumsal süreli yayın hazırlığının yanı sıra, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizdeki
kadın girişimciliğinin, bölgemiz illerindeki kadınların iş gücüne katılım oranı ve kadınlara
yönelik devlet destekleri değerlendirilirken, tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinden başarılı
iş kadınlarının rol model alınarak başarısızlık girişimlerin nedenlerinin değerlendirileceği ve
kadın girişimcilik dernekleri ve kooperatiflerinin sorunlarına çözüm önerilerinin getirileceği
“Bölgemizde Kadın Girişimciliği Tanıtım Filmi” hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.

girişimciliğinin yeri ve öneminin değerlendirilerek var olan sorunlara çözümlerin getirilmesi
amacıyla, 2019 yılı Eylül ayında Hatay ilinde gerçekleştirilmesi hedeflenen “Sürdürülebilir
Kalkınmada Kadın Girişimciliği Çalıştayı” Hazırlık Toplantısı 29 Mart 2019 Cuma Günü Antakya
Ticaret ve Sanayi Odası Mutfak Müzesi’nde yer alan Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) Yönetim
Kurulu üyelerinin de katılımıyla KAGİD yeni ofisinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantı kapsamında, oturum başlıkları ile konuşmacılar değerlendirilirken, bölgenin
kadın girişimcilik temelinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik hazırlık ve
planlama çalışmalarına başlanmıştır. Programın hazırlanmasının ardından çalıştay duyurusu
sektörlerimize ve konunun ilgililerine ayrıca bildirilmiştir.
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Bunun yanı sıra, bölgemiz illerinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında kadın

DOĞAKA Kadın ve Girişimciler
Paneli’nde Bölgemiz Kadın
Girişimcileri Bir Araya Geldi.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Elif
ÖZDİLEK “Markalaşma ve Kurumsal İletişim”
konulu sunumlarını değerli konuklarımız ile
paylaşmıştır. Bunun yanı sıra, MKÜ Öğretim
Üyesi Sayın Sonyel OFLAZOĞLU “Kadın ve
Girişimcilik” temalı sunumlarını takdim
ederken, “Bölgemizden Başarı Hikâyeleri”
oturumumuzda Hatay Defne Tıbbi Aromatik
Bitkiler ve Doğaya Dönüş Derneği Başkanı

DOĞAKA 10. Kalkınma Kuruluna alınan
bölgedeki kamu kurumu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları işbirliği ile “Sektörel
İşbirliği Ağlarının Kurulması” kararına
binaen ilk sektörel iş ağı olarak düzenlenen
kadın girişimcilik paneli, Ajansımız ile
Hatay Kadın Girişimciler Derneği işbirliği ve
koordinasyonunda, 08 Ekim 2015 Perşembe
Günü saat 13.00’te, Antakya Savon Oteli
Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Kadın ve
66

Sayın Fehmi Sinan NİYAZİ’nin, Mustafa

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

Girişimcilik Paneli”, Hatay Vali Yardımcısı

Dr. Hasan KAYA’nın eşi Hanımefendi Sayın

Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Sayın Prof.
Öğretmen Elif KAYA’nın, KOSGEB Hatay İl
Müdürü Sayın Kenan SERT’in teşrifleri ile
bölgemiz illerinde faaliyetlerini yürütmekte

ve BOTANİK Ladin Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Nidal ÖZDEMİR ile CEBELİ Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Op.Dr.Esra
BİCİK kişisel deneyim ve tecrübelerini içeren
başarı öykülerini konuklarımıza aktararak,
kadın girişimciliğin toplumdaki yeri ve
önemine vurgu yapmışlardır.
Ardından, panelin “Kadın Girişimciler
İçin Devlet ve Özel Sektör Destekleri”
oturumunda, DOĞAKA Hatay Yatırım Destek
Ofisi Koordinatörü Cenk ÖZBAYKAL ile
KOSGEB Hatay İl Müdürü Sayın Kenan SERT
uygulamadaki usul ve esaslar hakkında
teknik bilgi aktarımında bulunmuşlardır. Söz
konusu programın katılımcıların sorularının
panelistler tarafından yanıtlanması ile sona
ermiştir.

olan kadın dernek ve oda temsilcileri ile
iş kadınlarımızın değerli katılımları ile
başlamıştır.
Açılış konuşmaları, DOĞAKA Genel Sekreteri
Sayın Onur YILDIZ, Hatay Kadın Girişimciler
Derneği Başkanı Sayın Meryem Işık NARİN,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü
ve DOĞAKA Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın
Prof.Dr. Orhan BÜYÜKALACA tarafından
gerçekleştirilen panelimizde, bölgemiz illeri
arasında yer alan Hatay, Kahramanmaraş
ve Osmaniye illerimizin yanı sıra Ankara ve
Kırıkkale illerinden de girişimcilik konusunda
faaliyetlerini yürütmekte olan konuklarımız

Hatay İş ve Meslek Sahibi Kadınlar
Derneği talebi üzerine dernek
üyeleri, kendi işini kurmak
isteyenler ve kurum ve kuruluşların
temsilerine yönelik Proje Hazırlama
(PCM) Eğitimi düzenlendi.

yer almıştır.

04.04.2018 tarihinde Hatay Büyükşehir

Panel programı kapsamında, Gazeteci Yazar

Konferans Salonunda gerçekleştirilen proje

Sayın Tuluhan TEKELİOĞLU “Türkiye’de
Kadının Yeri” konulu konuşmasını yaparken,

Belediyesi tarafından işletilen Şehri Ziyaret
hazırlama eğitimini Ajansımız uzmanı Erdal
İLBAY vermiştir.

Eğitim, Hatay İş ve Meslek Sahibi Kadınlar

Panelin açılış konuşmalarını, KADEM

Derneği Başkanı Yasemin ŞAKAR’ın açılış

Kahramanmaraş Temsilcisi Sn. Mutlu

konuşması ile başladı. ŞAKAR konuşmasında;

ASLANTÜRK, DOĞAKA Genel Sekreteri Sn.

dernek üyelerine ve çevrelerine yararlı olmak

Onur YILDIZ ve Kahramanmaraş Valisi Sn.

üzere gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden

Vahdettin ÖZKAN gerçekleştirmişlerdir.

birini daha icra edecek olmaktan dolayı
mutlu olduklarını belirtilerek katılımcılara

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

katılımları için ve DOĞAKA’ya katkıları için

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

teşekkür etmiştir.

Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa
TAŞLIYAN’ın moderatörlüğünü ve ilk
sunumunu yaptığı panelin ilk oturumunda

çerçeve yaklaşımı, başvuru formu ve bütçenin

Bilkent Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi

doldurulması gibi konular anlatıldı. Eğitim

Bölümü’nden Dr. Sibel Elif ÖZDİLEK ve

sonunda katılımcılara belge verildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Dernek başkanı Yasemin ŞAKAR taleplerine

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

olumlu cevap veren DOĞAKA ve DOĞAKA

Bölümü’nden Öğr.Gör.Dr. Ahmet Melih

proje eğitimcisi Erdal İLBAY’a teşekkür

EYİTMİŞ, sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

ederek, bir de plaket sunmuştur.

Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN, kadın

Kalkınmada Girişimci Kadınlar
ve Sosyal Etkileşim Paneli,
Kahramanmaraş’ta düzenlendi.

girişimcilerin dünyadaki, ülkemizdeki ve
ilimizdeki durumundan ve karşılaştığı
güçlüklerden, Dr. Sibel Elif ÖZDİLEK,
kadın girişimciliğinde markalaşmadan ve
Öğr.Gör. Ahmet Melih EYİTMİŞ de kadın

Kadın girişimcilerin iş hayatında yaşadıkları

girişimciliğinde yenilikçilik ve desteklerden

sorunları tespit ederek iş hayatındaki

bahsetmiştir. Soruların yanıtlanmasının

koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunmak,

ardından panelistlere, Kahramanmaraş

kadın girişimcilik ağını geliştirmek ve iyi

Valisi Sn. Vahdettin ÖZKAN, Kahramanmaraş

uygulama örnekleri tanıtmak amacıyla,

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Serdar

Kahramanmaraş Valiliği Himayesinde,

ZABUN ve DOĞAKA Genel Sekreteri Sn. Onur

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve

YILDIZ tarafından teşekkür belgeleri ve çiçek

KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)

takdim edilmiştir.

Kahramanmaraş Temsilciliği işbirliği ile
21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 10:30’da

Moderatörlüğünü ve ilk sunumunu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

ve Aile Şube Müdürlüğü Kültürpark Konferans

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve

Salonu’nda “Kalkınmada Girişimci Kadınlar

Nazlıceylan markasının kurucusu Sn. Nazlı

ve Sosyal Etkileşim Paneli” düzenlenmiştir.

Ceylan BALDUK KURTUL’un yaptığı ikinci
oturumda, Nakkaş Kahramanmaraş Genel
Koordinatörü Sn. Sıdıka GÜRKAN ve Kipaş
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Eğitimde, proje fikri oluşturma, mantıksal

Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sinem
ÖKSÜZ, birer kadın girişimci olarak kendi
başarı hikayelerini anlatmışlardır.

DOĞAKA Koordinasyonunda
Kurumsallaşma Eğitimleri
Tamamlandı

DOĞAKA Genel Sekreteri Sn. Onur YILDIZ’ın
yaptığı kapanış konuşması ve KADEM
Kahramanmaraş Temsilcisi Sn. Mutlu
ASLANTÜRK tarafından panelistlere teşekkür
belgeleri ve çiçek takdim edilmesinin
ardından panel sona ermiştir.

Antakya Soroptimist İş ve Meslek
Kadınları Derneği ile “Fuar
ve Organizasyon Düzenleme
Becerilerinin Artırılması” Proje
Sözleşmesi imzalandı
Dünyada 133 ülkede 75000’in üstünde üye ile
faaliyet gösteren derneğin Antakya Şubesi ile
Ajansımız arasında “Antakya Soroptimist İş

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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ve Meslek Kadınları Derneği üyelerinin Fuar
ve Organizasyon Düzenleme Becerilerinin
Artırılması” projesi sözleşmesi törenle
imzalanmıştır.

Ajansımız 2015 Yılı Kasım-Aralık Dönemi
Teknik Destek Programı kapsamında
desteklenmeye hak kazanan Müstakil
Sanayici İş adamları Derneği’ne ait TR63/15/
TD/0062 referans numaralı “MÜSİAD
Üyelerinin Kurumsal Kapasitesinin
Yükseltilmesi” ve Hatay İş ve meslek Sahibi
Kadınlar Derneği’ne ait TR63/15/TD/0064
referans numaralı “Hatay İş ve Meslek Sahibi
Kadınlar Derneği Kurumsal Kapasitesinin
Arttırılması” adlı Teknik Destek Projeleri ile
ilgili eğitimler başarıyla tamamlanmıştır.
Ajansımız tarafından sağlanan
“Kurumsallaşma Eğitimleri” ile
“Kurumsallaşmanın tanımı, gerekliliği
ve içeriği” bilgilerinin aktarılması sonucu
derneklerin daha faal, daha kurumsal
çalışan, bölgesel kalkınmaya daha yoğun
ve sürdürülebilir katkılarda bulunan, diğer

Ajansımız Genel Sekreteri Sayın Onur YILDIZ
ile Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneği
Antakya Şubesi Başkanı Sayın Fatma Nilay
ATAYURT tarafından imzalanan sözleşme
törenine dernek yönetim kurulu üyeleri de
katılmıştır.
Söz konusu proje kapsamında dernek
üyelerinin fuar ve organizasyon becerilerinin
geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir eğitim
verilmesi planlanmaktadır.

dernek ve kurumlara etkinliği ve faaliyetleri
bakımından örnek olacak dernekler haline
gelmeleri konularında yol gösterilmiştir.
Ayrıca Dernek Üyelerinin çok büyük bir
kısmının aile şirketi olmalarından dolayı
“ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma”
konusu ile ilgili de eğitim verilerek, dernek
üyelerinin şirketlerinin sürdürülebilirliğinin
sağlanabilmesi için izlenmesi gereken yol
haritaları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
Kurumsallaşma Eğitimi ile Dernek
Üyelerinin hem sahip oldukları firmalarının
hem de üyesi oldukları derneklerinin
“Kurumsallaşmasının Gerekliliği” ile ilgili
bilgi, bilinç ve farkındalığının artırılması
sağlanmıştır.

59 DFD Projesi’ne
2.7 Milyon TL

18 Farklı MDP
563 Başarılı Proje

73 Adet
Fizibilite, Analiz, Sektör Raporu

Farklı konularda toplamda
106 adet Seminer, Çalıştay, Konferans

Teknik Destek Programı
15.688 Kişiye Eğitim

18 Adet Farklı Temada
Kurumsal Bülten

Farklı Konularda
16.418 Kişiye Eğitim

Ulusal ve Uluslararası
63 İhtisas Fuarı

Farklı Dillerde
65 Tematik Tanıtım Filmi

2019 Yılından İtibaren Mobil Uygulama
DOĞAKA Bölge Veritabanı

SODES Kapsamında
455 projede, 34 Milyon TL’lik destek ile 855 adet oyun parkı, spor tesisi, kadın, genç engelli
merkezi, atölye vb. tesis yapılmış, 571 adet kursta 17.750 kişi eğitilmiştir.

Temel Arapça Eğitimi
755 Kamu Görevlsi

Kültür ve Turizm Temalı
Kısa Film Yarışması

2 Farklı Dalda
Şehir Ödülü

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Adres

: Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No: 20
Antakya / HATAY 31060

Telefon

: +90 (326) 225 14 15 (pbx 8 hat)

Faks

: +90 (326) 225 14 52

E-Posta

: bilgi@dogaka.gov.tr

Web Adresi : www.dogaka.gov.tr

Hatay Yatırım Destek Ofisi

Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi

Osmaniye Yatırım Destek Ofisi

Adres

Adres

: Yenişehir Mah. 74.002 Sk. No:3
Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ

Adres

Telefon

: +90 (344) 231 14 17 - 18

: Rauf Bey Mah. Adnan Menderes Bulvarı		
9546 Sk. No:70 Osmaniye Ticaret ve
Sanayi Odası Binası Kat:3 Merkez/Osmaniye

Faks

: +90 (344) 231 14 18

Telefon

: +90 (328) 888 00 00

E-Posta

: kydo@dogaka.gov.tr

Faks

: +90 (328) 888 00 01

E-Posta

: oydo@dogaka.gov.tr

: Haraparası Mah. Yavuz 		
Sultan Selim Cad.
1. Tabakhane Sk. No:20 		
Antakya / HATAY 31060

Telefon

: +90 (326) 212 25 76

Faks

: +90 (326) 225 14 52

E-Posta

: hydo@dogaka.gov.tr

Web Adresi : www.hataydayatirim.com

Web Adresi : www.kahramanmarastayatirim.com

Web Adresi : www.osmaniyedeyatirim.com

