Erzurum Çalışan Kadınlar Çalıştayı Raporu
Çalışma kapsamında yürütülen faaliyetlerden en önemlileri arasında yer alan Erzurum Çalışan Kadınlar
Çalıştayı proje ekibi ve danışman firma temsilcileri dışında 32 kişilik katılımcı grubu ile
gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasının ardından kadın istihdamının artırılmasına yönelik stratejileri ve
eylem planlarını belirlemek üzere ildeki yerel paydaşların katılımı ile düzenlenen çalıştayın amacı
projede oluşturulacak araştırma raporunun katılımcılık ilkesi ile düzenlenmesini sağlamaktır. Çalıştayda
anket sonuçlarının analizleri paylaşılarak bu sonuçlar üzerinden kadın istihdamını artırmaya yönelik
stratejiler ve eylem planları geliştirilmiştir. Çalıştaya Erzurum’daki yerel yönetim ve ilgili kamu kurumu
yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve işletmeler davet edilmiştir. Çalıştaydan elde edilen sonuçlar bölgede
kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlayıcı ve eylem planlarının belirlenmesinde önemli rol oynayıcı
niteliktedir.
Çalıştay sırasında araştırma, paydaş görüşmeleri ve anket sonuçlarını içeren sunumun ardından
Erzurum özelinde çalışma hayatına katılan/katılmayan kadınların yaşadığı sorunlar ele alınmış, anket
sonuçları irdelenmiş, ilgili kurumların görüşleri dinlenmiş, ele alınan sorunların çözümüne yönelik
olarak ileriki dönemlerde neler yapılması gerektiği hakkında çeşitli görüşler belirtilmiştir. Tespit edilen
diğer bulgular ve önerilen çözüm yolları şu şekildedir:
 Kadının ekonomik olarak güçlenmesi kadının kendisi için önemli olduğu kadar sosyoekonomik
kalkınma açısından da vazgeçilmez bir olgudur.
 Çalışma hayatına katılan kadının evi ve işi arasında yaşadığı rol çatışmasına değinilerek aile ve
toplumsal desteğin önemi vurgulanmıştır. Özellikle bölgede kadının toplumsal rolüne ilişkin
geleneksel bakış açılarının kadın istihdamının artırılması yönünde ciddi bir engel oluşturduğu
saptaması üzerinde durularak konuya ilişkin çeşitli farkındalık ve eğitim çalışmalarının
yürütülmesi gereği belirtilmiştir.
 Son 20 yılda kırsal kesimden Erzurum merkeze yaşanan göçün kadınlar üzerinde yarattığı
etkilerin araştırılması gereği üzerinde durulmuştur.
 Kadın mesleği olarak adlandırılan alanlarda bölgede iş olanaklarının azlığının yarattığı meslek
sahibi işsizlik olgusuna değinilmiştir.

 İşverenlerin geleneksel bakış açılarından uzaklaşamadıkları, kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu
saptaması üzerinde durularak bu durumun kadın istihdamına yönelik olumsuz etkileri
vurgulanmıştır.
 İŞKUR tarafından kadınlara dönük olarak mesleki eğitimlerin beklenen olumlu etkileri
sağlayamadığı belirtilmiştir. Bunun üzerine iş hayatında geçerli olabilecek eğitim
alternatiflerinin belirlenerek, eğitime katılanların izlenmesi, verimsizliğin nedenlerinin
belirlenerek yeniden tasarlanması önerileri geliştirilmiştir.
 Kadının üstlendiği birden fazla rolün daha rahat yerine getirilerek kadının çalışma hayatı içinde
kalmasının sağlanması amacıyla esnek çalışma modellerinin özellikle bölgesel düzeyde
geliştirilmesi gereği üzerinde durulmuştur.
 Kadın çalışanların erkek çalışanlara göre benzer pozisyonlarda daha düşük ücretlerle çalışmak
zorunda kalması nedeniyle eşin gelir düzeyinin yüksekliğine de bağlı olarak kadınların çalışma
hayatından çekildiklerine dikkat çekilmiştir.
 İŞKUR’un iş ve işçi arayan tarafları buluşturmada daha etkin bir rol üstlenmesi üzerinde
durulmuştur.
 Çalışma hayatında yer alan kadının geleneksel sorumluluklarını yerine getirmesini kolaylaştırıcı
bazı hizmetlerin (Kreş, yaşlı bakım olanakları gibi) yetersizliği üzerinde durularak bu alanda
çalışmaların hızlandırılması gereği belirtilmiştir.
 Bölgede uygulanan Mikro Kredi Sisteminin desteklenmesi, geliştirilmesi, bu krediden
yararlanan kadınların rol model olarak sunulması gereği üzerinde durulmuştur.
 Girişimciliğin özendirilmesi amacıyla KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Odasının kadınlara yönelik
bürokratik engelleri kaldırarak özendirici tedbirler alınmasının yardımcı olacağı saptanmıştır.

