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“Tuşba’da Kadınlara Yönelik İş Geliştirme ve
Mesleki Eğitim Merkezi (TUŞMEK)”
Projesinden biraz
bahsedebilir misiniz?
Projemiz, Tuşba Belediyesi
öncülüğünde, belediyemiz
kadın masalarının yaptığı
çalışmalar esas alınarak,
kadınların eğitim, sağlık
olanaklarından daha iyi
şekilde faydalanabilmeleri;
erken yaşta ve zorla yapılan

evliliklerle mücadele edilmesi
ve kadınların istihdama
kazandırılarak, kendi ayakları
üzerinde durabilmelerini
sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır. Kadınların
ekonomik özgürlüklerini
kazanıp kendi ayakları
üzerinde durdukları
müddetçe olumsuzlukların ve

engellerin aşılacağı inancı ile
yola çıktık. Van ilindeki işsizlik
oranı diğer illere göre daha
fazladır. Bunun sebepleri
arasında, 2011 yılında
yaşanan iki büyük deprem,
alınan yoğun göç ve terör
olayları gösterilmektedir.
Van’da kalifiye eleman
eksikliği önemli sorunlardan

“Bölgemizde
kadının
çalışamayacağı,
kadının yerinin evi
olduğu düşüncesi
hâkimdi. Ancak
projemiz sayesinde
bulunduğumuz
bölgede bu
düşünceyi
tamamen ortadan
kaldırmayı
başardık.”

bir tanesidir. İlimizde ikamet
eden kadınların işsiz
olmalarının en temel özelliği
ise istihdam için gerekli olan
beceri ve bilgiye sahip
olmamalarıdır. Van İŞKUR İl
Müdürlüğü, Van Ticaret ve
Sanayi Odası, Esnaf ve
Sanatkârlar Odası ile
yaptığımız görüşmeler ve
Belediyenin yaptığı kadın
yardım masalarının
çalışmaları dâhilinde en çok
ihtiyaç duyulan alanlarda,
istihdam açığı olan meslek
dallarında kurslar açmaya
karar verdik. Ayrıca Van’da
kadın girişimci sayısını
artırmak için girişimcilik
konularında da çalışmalar
başlattık.

Projeniz ile neleri
amaçladınız?
Projemiz ile dezavantajlı
kadınların sosyal
entegrasyonunu sağlayarak,
onlara istihdam olanakları
yaratmayı ve girişimciliklerini
desteklemeyi amaçladık. Bu
minvalde kadınlara yönelik

rehberlik ve farkındalık
eğitimleri, mesleki kurslar,
girişimcilik eğitimleri vererek
teknik geziler düzenledik.

Proje bütçesi nedir?
Projemizin bütçesi
208.240,73 Avro’dur.

Projenin hedef gruplarını
kimler oluşturuyor?
Tuşba ilçesi sınırlarında
ikamet eden 18-40 yaş arası
dezavantajlı kadınlar hedef
gruplarımızı oluşturuyor.
İşverenler ile yaptığımız
görüşmeler neticesinde
işgücü piyasasında genç
kadınların istihdamının daha
kolay olması nedeniyle hedef
grubumuza yaş sınırı koyduk.
Kendi sınırlarımız içerisinde
ikamet eden dezavantajlı
kadınlar öncelik alanımızı
oluşturuyor. Bunun yanı sıra
engellilik, hükümlü eşi olma,
şehit ailesi olma, yoksulluk ve
eğitim durumu gibi kıstaslar
kursiyer seçiminde tercih
sebebi olmuştur. Kursiyerler

için gerekli bilgiler ise
belediyemizin yaptığı kadın
yardım masalarının
çalışmalarından, İŞKUR’dan
ve Tuşba İlçesi Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı’ndan alınmıştır. Projemiz
kapsamında 310 dezavantajlı
kadın kurslarımızdan
faydalandı.

Projenize başvuranlar
arasında enteresan
hikâyeleri olanlar var mı?
Varsa bizimle
paylaşabilir misiniz?
Projemizin hedef grupları
arasında dezavantajlı kadınlar
bulunuyor. Eşinden ayrılan bir
kursiyerimiz yaşadığı
psikolojik sıkıntılardan ötürü
odasından dışarı çıkmıyor ve
aile fertleri ile iletişim
kurmuyordu. Ancak
kursumuza kaydolduktan
sonra burada bakış açısı
değişti. Kursumuzda yeni
arkadaşlıklar edinerek sosyal
ilişkileri gelişti. Şimdilerde ise
kendi işini kurmayı planlıyor.

Proje kapsamında
şimdiye kadar neler
yaptınız?
Proje kapsamında öncelikle
projemize ilişkin materyaller
oluşturarak tanıtımlar
gerçekleştirdik. İŞKUR,
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı, sosyal
medya ve yerel medya
sayesinde kursiyerlerimize
ulaştık. Belediyeye ait atıl
halde bulunan bir büronun
tadilat ve tefrişatı yapılarak
burası eğitim mutfağına
dönüştürüldü. Pasta yapımı
ve sunumu (640 saat), aşçı
çıraklığı (272 saat), pizzacılık
(288 saat) kursları bu eğitim
mutfağında verildi. Ali Paşa
Mesleki Eğitim Merkezi ile
protokol yapılarak kadın iş
giysileri dikimi kursu (378
saat) ve kadın dış giysileri
dikimi kursu (400 saat) verildi.
210 kursiyerimize ise
girişimcilik eğitimi verildi.
Bunun yanı sıra tanınmış
gazeteci, eğitimci, yazar ve
doktorlar belediyemize davet
edilerek seminerler

düzenlendi. 10 ayrı rehberlik
ve farkındalık eğitim
seminerleri verilerek
farkındalık oluşturuldu.
Ankara Beypazarı, Etimesgut
ve Bolu Mengen, Diyarbakır,
Şanlıurfa ve Mardin illerine
teknik geziler düzenlenerek
kursiyerlerimizin girişimcilik
ruhu kazanmalarını sağladık.
Mesleki eğitim kursuna
katılan kursiyerlerimize MEB
onaylı, girişimcilik eğitimine
katılan kursiyerlerimize ise
KOSGEB onaylı sertifikalar
verildi. Kurs bitiminde işçi ve
işveren buluşması adı altında
kapanış yemeği düzenlendi.

Proje ile
hedeflediklerinize
ulaşabiliniz mi?
Projemiz ile
hedeflediklerimize
ulaşabildik. En önemlisi ise
insanların bakış açılarını
değiştirmek oldu. Bölgemizde
kadının çalışamayacağı,
kadının yerinin evi olduğu
düşüncesi hâkimdi. Ancak
projemiz sayesinde

bulunduğumuz bölgede bu
düşünceyi tamamen ortadan
kaldırmayı başardık.

Proje size neler
kazandırdı?
Projemiz belediyemizin eğitim
alanındaki altyapısını
güçlendirerek, kurumumuza
sürdürülebilir bir eğitim
merkezi (Eğitim mutfağı )
kazandırdı. Bu oluşumla proje
uygulama dönemindeki
faaliyetler devam edecek,
sürekli eğitim programları
düzenlenerek kadınların
istihdam edilebilirliklerine
katkı sağlanacaktır.
Ek olarak, kursiyerler almış
oldukları rehberlik ve
farkındalık eğitimleri ile
sosyalleşti ve mesleki eğitim
kurslarıyla istihdam edildi.
Yapılan teknik geziler ve
girişimcilik eğitimi ile girişimci
olma istekleri arttı; kendi
işlerini kurma yolunda
adımlar atmaya başladılar.
Tüm bu süreçler projenin
kazanımlarını göstererek bizi
mutlu etmektedir.

