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“İş Yerinde Kadın-Erkek Eşitliği” Projesi 

               Proje, Kadın Emeği ve İstihdamı Platformu’nun (KEIG) üyelerinden olan Kadınlarla 
Dayanışma Vakfı (KADAV) ve Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi 
(SOGEP) tarafından, PUMA AG.’nin mali katkısıyla uygulanmıştır. Proje faaliyeleri 15 Aralık 
2008 – 3 Şubat 2009 tarihleri arasında İstanbul’da, başta PUMA, Lotto ve Erima markaları 
olmak üzere çeşitli markalar için tekstil üretimi yapan Milteks fabrikasında gerçekleştirilmiştir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin genel hedefi Milteks fabrikasındaki kadın işçilerin güçlenmesine ve daha 
eşitlikçi bir işyeri ortamının oluşmasına katkıda bulunmak olarak belirlenmişti. Bu 
hedeflere ulaşmak için tasarlanan proje hedefleri ise şunlardı:   

 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık artırmak, 

 Katılımcılarda eşitlikçi tutum değişikliği oluşmasına katkıda bulunmak, 

 Kadın işçiler arasında iletişim ve dayanışmanın artmasına katkıda bulunmak,  

 Katılımcılarla fabrika yönetimi arasındaki iletişimin güçlenmesine katkıda 
bulunmak. 
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“İş Yerinde Kadın-Erkek Eşitliği” Projesi 

Söz konusu proje hedefleri birbirleriyle bağlantılı biçimde iki temel hedefe ulaşmayı 
sağlayacak şekilde belirlenmişti:  

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları  

konusunda farkındalık artırmak 

 

 

Katılımcılarda eşitlikçi tutum değişikliği  

oluşmasına katkıda bulunmak 

 

 

Kadın işçiler arasında iletişim ve   

dayanışmanın güçlenmesine katkıda  

bulunmak  

 

     

 Kadınların güçlenmesi                                                      Katılımcılarla fabrika yönetimi  
                                                arasındaki iletişimin güçlenmesine   

                      katkıda bulunmak                                                                                               
management  

 

   

   Daha eştilikçi bir iş yerinin  

oluşmasına katkıda bulunmak   
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Kadınların katılımıyla gerçekleştirilen seminerler ve seminer kolaylaştırıcısı uzmanlar 
aşağıdaki gibiydi:    

 Toplumsal Cinsiyet, Ceren İşat, SOGEP 

 Türkiye’de Kadınların Durumu, Aysun Sayın, 
SOGEP 

 Kadına Karşı Şiddet, Türk Ceza Kanunu ve 
Ailenin Korunması Hakkında Kanun’un 
Düzenlemeleri, Habibe Yılmaz Kayar, 
KAHDEM 

 Türk Medeni Kanunu ve Kadın Hakları, Seyda 
Selek, Amargi 

 Türk İş Kanunu ve Uluslararası Boyut 
(Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Süreci), 
Aysun Sayın, SOGEP 

 İş Yerinde Cinsel Taciz, Necla Akgökçe, 
Petrol-İş Kadın Dergisi 

 

Projenin temel faaliyeti, kadın hakları ve 
kadınların güçlenmesine ilişkin çeşitli konularda 
gerçekleştirilen seminerlerdi. Tüm seminerler, 
çeşitli kadın örgütleri ve üniversitelerdeki kadın 
uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Bu sayede, 
İstanbul’daki çeşitli kadın örgütleri de 
katılımcılara tanıtılmış oldu. Seminerler her 
hafta Pazartesi ve Salı günleri yirmi beşer 
kişiden oluşan iki grupla gerçekleştirildi ve 
toplamda 50 kadın seminerlere katıldı. Tüm 
seminerler mesai saatleri içinde gerçekleştirildi 
ve seminerde geçen süre için katılımcıların 
maaşından herhangi bir kesinti yapılmadı. 
Kadın işçilerin katılımıyla gerçekleştirilen 
seminerlere ek olarak, iki konu başlığında 50 
erkek işçinin katılımıyla da seminerler 
gerçekleştirildi, çünkü erkek işçiler arasında da 
konuya ilişkin farkındalık ve duyarlılık 
geliştirmek önemliydi.  
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 Yerel Siyaset ve Kadınların Yerel Siyasete 
Katılımı, Ayten Alkan, İstanbul Üniversitesi  

 İletişim, Evrem Tilki, Mor Çatı  

 Ebeveyn Tutumları – Çocuklarla İletişim, 
Evrem Tilki, Mor Çatı 

 Kadın Sağlığı, Gamze Karadağ, Mavi Kalem 

 Kadınların Üreme Sağlığı, Gamze Karadağ, 
Mavi Kalem 

 Türkiye’de Kadın Hareketi, Ceren İşat, 
SOGEP 

 

Yukarıdaki seminerlere ek olarak, erkek işçilerin katılımıyla aşağıdaki seminerler 
gerçekleştirildi:  

 Toplumsal Cinsiyet, Ceren İşat, SOGEP 

 Ebeveyn Tutumları – Çocuklarla İletişim, Evrem Tilki, Mor Çatı 

 

Seminerler sırasında katılımcı bir yöntem kullanıldı ve bu sayede katılımcıların 
deneyimlerini paylaşmaları için rahat bir ortam oluşturuldu. Söz konusu katılımcı yöntemler, 
katılımcılar arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek açısından da birer araç olarak 
kullanıldı.    
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“İş Yerinde Kadın-Erkek Eşitliği” Projesi 

Seminer sırasında çeşitli kitap, broşür ve dergiler katılımcılara dağıtıldı. Söz konusu 
dökümanlar, çeşitli kadın örgütlerinin ve projede yer alan uzmanların çalışmaya yaptığı 
katkılardı. Ayrıca bazı PowerPoint sunumları da hazırlandı ve seminerler sırasında kullanıldı: 

 

 

                

 

Cinsel Taciz ve Tecavüze Son (kitapçık), Amargi Yayınları (50 kopya) 

 

 

Kadın Sağlığı – Mavi Kalem Derneği tarafından hazırlandı. 

Kadınların Üreme Sağlığı – Mavi Kalem Derneği tarafından hazırlandı. 

Türkiye’de Kadın Hareketi –  SOGEP tarafından hazırlandı.                                                                                              

 

 

“İş Yerinde Kadın-Erkek Eşitliği” Projesi 

Amargi Feminist Dergi, 2007, Sayı: 8, “İtirazımız Var” (fabrika 
kütüphanesi için bir kopya) 

Seyda Selek, Yeni Medeni Kanun’un Mal Rejimine Getirdiği Önemli 
Yenilik: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Kadınlar Açısından 
Getirdiği Diğer Önemli Değişiklikler, Amargi Yayınları (50 kopya) 

Yasemin Genç, Çalışma Hayatında Kadınların Karşılaştığı 
Problemler ve Yasal Düzenlemeler, Amargi Yayınları (50 
kopya) 

Kitaplar 

Dergiler ve Broşürler 

PowerPoint Sunumları 

Ayrıca, seminer konularının özetlerini içeren bir kitap proje kapsamında 
hazırlandı ve yayınlandı.  
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Milteks Fabrikası’ndaki Kadın ve Erkek İşçiler   

 

           

Milteks Fabirkası’nda 87 kadın ve 88 erkek olmak üzere toplam 155 kişi 
çalışmaktadır. Diğer bir deyişle, kadın ve erkek işçilerin sayısı hemen hemen eşittir. Ancak, 
sayılardaki bu eşitlik, cinsiyet ve çalışma departmanı açısından bakıldığında bozulmaktadır. 
Üretim ve idari işler arasında bir ayrım yaptığımızda, kadınların daha çok üretim aşamasında 
yer aldığını görmekteyiz:  

İşçilerin cinsiyet ve işin biçimine göre dağılımı (%) 

 

 

 

Arka Plan 

Yandaki tablo, 
kadınların sadece 
%27’sinin idari 
işler yaptığını ve 
%73’ünün üretim 
aşamalarında 
çalıştığını 
göstermektedir. 
Buna karşın, 
erkeklerin %42’si 
idari işler 
yapmaktadır.   
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Katılımcılar 

Seminerlere katılan kadın işçilerin çoğunluğu genç kadınlardan oluşmaktaydı ve 
büyük bir kısmı Milteks’te bir yıl ve daha fazla süredir istihdam edilmekteydi. Aşağıdaki iki 
tablo, katılımcıların yaş ve çalışma süresi açısından dağılımını göstermektedir.  

 

Katılımcıların yaşa göre dağılımı (%) 

 

 

Katılımcıların kıdeme göre dağılımı (%) 

 

 

 

Arka Plan 
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Katılımcıların çoğu ilköğretim mezunuydu:   

 

Katılımcıların eğitim durumuna göre dağılımı (%) 

 

 

Katılımcıların %94’ü üretim aşamalarında çalışmaktaydı:   

 

Katılımcıların çalışma departmanına göre dağılımı (%) 

 

  

Arka Plan 
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Hazırlanan seminer programı, eğitim durumu ve fabrikadaki posizyonu ne olursa 
olsun Milteks Fabrikası’ndaki tüm kadın çalışanların katılımı için planlanmıştı, ancak yönetim 
kadrolarındaki kadın çalışanlar seminerlere katılmamayı tercih ettiler. Bunun nedeni, büyük 
olasılıkla seminer programının eğitim seviyesi yüksek olmayan kadınlar için olduğunu 
düşünmeleriydi. Ancak, söz konusu eğitim programı düşük eğitim seviyeleri ile yüksek eğitim 
arasındaki boşluğu doldurmak için değil, kadınları güçlendirmek ve bu yolla iş yerindeki 
üretim ilişkilerini iyileştirmek için bir araç olarak tasarlanmıştı. Mevcut araştırmalar tartışmalar 
ve deneyimler, ataerkil sistemin eğitim seviyesi ne olursa olsun tüm kadınlar üzerinde bir 
baskı yarattığını ve kadınların güçlenmesinin kadınlar arası dayanışmayla çok yakından ilgili 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Farklı eğitim seviyesine sahip ve iş yerinde farklı 
pozisyonlarda çalışan kadınların bu tür çalışmalara birlikte katılımı hedeflere ulaşma 
açısından çok önemli bir boyut. Sonraki benzer çalışmalarda farklı konumlardaki kadınların 
bir arada katılımının sağlanması için çaba harcanması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya 
çıkıyor.    

 

 

Arka Plan  
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Bu çalışmanın değerlendirmesi her iki taraf – STK’lar (KADAV ve SOGEP) ve PUMA 
AG – açısından da çok önemliydi çünkü bu projenin aynı zamanda diğer marka ve fabrikalar 
için örnek bir çalışma ve ileride gerçekleştirilebilecek benzer çalışmalar açısından önemli bir 
deneyim olması planlanmıştı. Bu nedenle, projenin değerlendirilmesi konusuna özel bir önem 
verildi.    

Değerlendirme yapılmasını sağlayacak verilere ulaşabilmek için bir tutum ölçeği 
geliştirildi ve katılımcılara proje başlarken ve projenin sonunda uygulandı. Tutum ölçeğinin ilk 
uygulanışıyla ikinci uygulanışı arasındaki fark, projenin algı ve tutumlar açısından 
katılımcılarda yarattığı değişikliklere ilişkin veri sağladı. Ayrıca, tüm seminerlere bir SOGEP 
temsilcisi katıldı ve gözlem yaptı.   

Seminer programının tamamlanmasının ardından, tüm katılımcılarla birlikte bir 
değerlendirme yapıldı ve her bir katılımcı programa ilişkin kısa bir değerlendirme yazdı. Buna 
ek olarak, 10 kadın kaıtlımcı, 1 erkek katılımcı, Milteks Genel Müdürü, Milteks İnsan 
Kaynakları Müdürü ve PUMA AG temsilcisi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.   

Raporun bundan sonraki bölümlerinde, yukarıda bahsedilen çalışmalarla edinilmiş 
veriler ışığında projenin sonuçları değerlendirilmektedir.     

 

 

 

 

Proje Sonuçlarının Değerlendirmesi 
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“İş Yerinde Kadın-Erkek Eşitliği” Projesi 

Proje Hedefleri  

1- Toplumsal cinsiyet ve kadın hakları konusunda farkındalık artırmak  

Seminer program uygulanmaya başladığında katılımcılar çoğunlukla kadın ve 
erkeklerin aile ve toplum içindeki “görevleri”nden bahsediyorlardı. Kısa bir sure sonra ev 
içindeki cinsiyetçi işbölümünü ve toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulamaya başladılar. Bu, 
kendilerine güvenlerini de artırmaya başladı. Birkaç seminerin ardından çok daha özgürce 
konuşmaya ve tartışmaya başladılar. Kullandıkları kavramlar değişti; “kadınların görevi” 
yerine “kadınların hakları”ndan bahsetmeye başladılar.   

 

 

 

 

 

 

Evaluation of the Project Achievements 

“Böyle bir projenin uygulanacağını ilk duyduğumda bunun 
çok saçma olduğunu düşünmüştüm. Fakat seminerler 
başladıktan sonra birçok hakkım olduğunu öğrendim. 
Sağlığımla ilgili konular hakkında bilgi edindim. Aslında 
insan olduğumu, hakları olan bir birey olduğumu öğrendim. 
Etrafımdaki her şey bu kadar çabuk değişmiyor tabii ki, 
fakat adım adım bir şeylerin değiştiğini fark ediyorum.” 
(Gülsen Keskin,katılımcı) 

“Eğitimi sevdik. Şimdi her şey daha değişik. Haklarımızı 
daha iyi biliyoruz. İş yerinde, evde, toplumda kendimizi 
daha iyi nasıl savunacağımızı biliyoruz. Böyle şeyleri 
önceden bilmezdik. Evde yaşayan insanlarız biz; 
çalışmak zorunda olduğu için dışarı çıkan insanlarız.”  
Memduha Zencirli, katılımcı)  

Proje Sonuçlarının Değerlendirmesi 

“İki seminere katıldım. Biri toplumsal cinsiyet üzerineydi, 
diğeri de aile içinde iletişimle ilgiliydi. Aslında kadın 
hakları konusunu bence kadınlarla birlikte konuşmalıyız. 
Kendini kadınların yerine koymak önemli, ama sadece bu 
şekilde kadınların durumunu anlamak mümkün 
olmayabilir. Kendini bir kadının yerine koymak zor oluyor. 
Erkeklerin katılımıyla daha fazla seminer yapılması iyi 
olurdu. Kadınların haklarını bilmesi önemli, ama erkekler 
de kadınların haklarını bilmeli.” (Metin Aydın,katılımcı) 

 [Type a quote from the document or the summary of an 
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2- Tutum Değişikliği   

Yukarıdaki bölümde ele alınanlar, tutum ölçeklerine de yansımıştı. Aşağıda, 
katılımcılardaki tutum ve algı değişikliğine ilişkin bazı örnekler bulunabilir:  

  

“Boşanmak kadının namusunu lekeler” önermesine verilen yanıtlar  (%) 

 

 

 

“Bir kadın kocasının izni olmadan çalışamaz” önermesine verilen yanıtlar (%) 
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“Çocuk bakımı erkeklerin sorumluluğu değildir” önermesine verilen yanıtlar (%) 

 

 

“Siyaset kadın işi değildir” önermesine verilen yanıtlar (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“İlk başta çok heyecanlıydım. Ne 
olacağını merak ediyordum. Tabii ki 
seminerlere katıldıktan sonra bunun 
çok faydalı bir proje olduğunu 
anladım. Çok fazla şey öğrendim. 
Hatta bugun sabah bile kızlarla 
seminerde öğrendiğimiz konuları 
konuşuyorduk.” (Hayriye 
İbrahimağaoğlu, katılımcı)  

Evaluation of the Project Achivements Proje Sonuçlarının Değerlendirmesi 
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3- Kadın işçiler arasındaki iletişim ve dayanışmanın gelişmesine katkıda bulunmak  

Kadınların güçlenmesinin ve iş yerindeki koşulların sürekli daha iyiye gitmesinin en 
önemli bileşenlerinden biri işçiler arasındaki yakın ve açık iletişim olduğundan, uygulanan 
projenin hedeflerinden biri de kadın işçilerin arasındaki iletişimin ve dayanışmanın 
güçlenmesine katkıda bulunmaktı. Bu nedenle iletişim ve Türkiye’deki kadın hareketi konuları 
seminer programına dahil edilmişti. Ayrıca, seminerler sırasında uygulanan katılımcı 
yöntemler katılımcıların birbirini daha yakından tanıması ve anlaması için şans yarattı.   

         

 

 

 

 

 

 

“Seminerlerdeki bazı konuları önceden de 
biliyordum. Bunları arkadaşlarıma da 
açıklamaya çalışıyordum, ancak sözlerim ve 
açıklamalarım arkadaşlarımı ikna edici 
olmuyordu. Fakat aynı konular 
seminerlerde de konuşulunca arkadaşlarım 
ikna olmaya başladılar; daha fazla soru 
sormaya başladılar. İnanamayacaksınız, 
dikiş departmanından buraya, kesim 
departmanına, bana soru sormak için 
geliyorlar artık. Seminerlerden sonra, 
özellikle de kadın sağlığı konularında 
fabrikada oldukça popüler oldum! Burada 
beş yıldır çalışıyorum fakat kimse bana soru  

sormuyordu. Bu eğitimlerden sonra beni her gördükleri yerde mutlaka sorular soruyorlar. 
Eğitimlerden sonra aslında çok fazla şey değişti burada. Başlangıçta bir anket yapmıştınız; “bir kadın 
eve geç saatte dönebilir mi?”, “bir kadın çalışmak için kocasının iznini almalı mıdır?” gibi sorular 
sormuştunuz. Birçok kadın, kadınların eve geç saatte gidemeyeceğini, çalışmak için kocasının iznini 
alması gerektiğini söylemişti. Şimdi herkes “hayır, kadınlar bunları yapabilir” diyor.  (Ayfer Kurnaz, 
katılımcı) 

“Eğitimden sonra bir şeyler değişmeye 
başladı hayatımda. Annem ve kızkardeşim 
de burada çalışıyorlar; onlar da eğitime 
katıldılar. Aramızdaki ilişki değişmeye 
başladı. Daha önce konuşmadığımız konular 
hakkında konuşmaya başladık. Sadece 
arkadaşlarımla konuşabildiğim bazı konular 
vardı örneğin, şimdi bu konuları kardeşim ve 
annemle de konuşabiliyorum.” (Zuhal 
Demircioğlu, katılımcı)  
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4- Kadın işçilerle fabrika yönetimi ve PUMA AG temsilcisi arasındaki iletişimin 
güçlendirilmesine katkıda bulunmak  

Birkaç seminerin gerçekleştirilmesinin ardından hem fabrika yönetimi hem de PUMA 
AG temsilcisi, kadın işçilerle aralarındaki iletişim ve ilişkide bir değişimin olmaya başladığını 
fark ettiler. Kadınlar daha kolay soru sormaya ve taleplerde bulunmaya başladılar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation of the Project Achivements 

“Bu eğitim çalışması PUMA AG’nin 
önerisiyle gündemimize girdi. Böyle bir 
projenin fabrikamızda uygulanmasının 
önemli olduğunu vurguladılar. Projenin 
detaylarını gördükten sonra biz de proje 
hedeflerine inanmaya başladık. PUMA 
AG’Den gelen önerileri her zaman için 
uygulamaya çalışıyoruz, çünkü bu 
önerilerin başarımız için önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Böyle bir düşünceden 
hareketle, bu projenin fabrikamızda 
uygulanması gerektiğine karar verdik. Bu,   

 fabrikamız için önemli bir fırsattı. Aslında projenin uygulandığı dönem yüksek üretim 
gerçekleştirdiğimiz bir dönemdi. Tüm seminerler çalışma saatleri içinde gerçekleştirildi. Bu nedenle 
fabrikanın mali kayıpları oldu. Öbür taraftan, bu proje işçilerle aramızdaki ilişkiyi ve iletişimi 
güçlendirdi. Asıl önemli olan mali kaybımızı değil, bu durum. Çünkü bunun uzun dönemde 
fabrikamızaki üretim ilişkilerine katkıda bulunacağını biliyoruz.” (Kemal Bingilgüllüoğlu, CEO)  

“Böyle bir proje uygulandığı ve ben de onun bir parçası olduğum için çok 
mutluyum. Çünkü, proje sırasında ve proje sonrasında yaşanan gelişmeler 
oldukça pozitif ve projenin başarılı olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. 
Başlangıçta projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmayacağı konusunda 
kaygılarım olsa da proje uygulanırken ve uygulandıktan sonra yaşlanan 
gelişmeler hedeflere ilişkin başarı ve kazanımları kanıtladı. Örneğin, 
başlangıçta bazı katılımcılar çok utangaçtı ve hatta konuşurken göz teması 
kuramıyorlardı. Fakat biraz zaman geçtikten sonra daha konuşkan olmaya 
başladılar; sık sık gülümsüyorlardı; sorular soruyor ve seminerlere katkıda 
bulunuyorlardı. Ayrıca, eğitimlerde edindikleri bilgileri çevrelerindeki 
insanlara, akrabalarına, komşularına da aktarmaya başladılar. Sosyal, 
sektörel ve özellikle de Milteks’e ilişkin yapısal  faktörleri düşündüğümde  

doğru zamanda doğru ihtiyaçlar için doğru çalışmayı yaptığımızı düşünüyorum. Bunu, projenin ilk üç 
haftasında fark ettim. KADAV ve SOGEP’e gerçekleştirdikleri başarılı organizasyon ve eğitimlere katılan 
tüm kadın hakları aktivistlerine katkıları için teşekkür ederim.” (Olgun Aydın, PUMA AG – S.A.F.E. Social 
Accountability and Fundamental Environmental Standards-Auditor). 

Proje Sonuçlarının Değerlendirmesi  
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“İş Yerinde Kadın-Erkek Eşitliği” Projesi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Proje Sonuçlarının Değerlendirmesi  

“Projenin oldukça başarılı olduğunu 
düşünüyorum. Kadınlar, iş yerinde, aile 
içinde ve toplumda sahip oldukları 
haklara ilişkin oldukça bilgi elde ettiler. 
Birbirleriyle daha yakın ilişki kurmaya 
başladılar; kendi aralarındaki iletişim 
eksikliğine ilişkin problemler çözüldü. 
Ayrıca, bizim departmanımızla – insan 
kaynakları departmanı – işçiler 
arasındaki iletişimsizlik sorununun da 
üstesinden geldik. İlişkiler daha açık 
olmaya başladı. Daha net taleplerle bize  

gelmeye başladılar.Hem yazılı hem sözlü olarak taleplerde bulunmaya başladılar. Biz onların talep 
ve sorularına mümkün olan en kısa zamanda yanıt vermeye çalıştık. Bazı talepleri karşılandı. 
Sorularına yanıt aldılar. Üretim ve iş ilişkisine ilişkin daha pozitif sonuçlar aldık. Proje uygulanmadan 
önce, işçilerden günde ortalama bir soru alırdım, bazen de hiç soru sorulmazdı. Şimdi günde en az 
beş soruya yanıt vermeye çalışıyorum. Soru sorma ve talepte bulunma konusunda  kendilerini daha 
güvenli hissetmeye başladılar.”  (Öztürk Aktepe, İnsan Kaynakları Müdürü)  
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Bu eğitim programından elde edilen başarının beklentilerin ötesine geçtiği belirtilmeli. Elbette 
ki bu proje sadece ele alınan konular değil, uygulanan yöntemler de dikkate alınarak 
değerlendirilmeli. Tüm seminerler katılımcı bir şekilde gerçekleştirildi ve bu, katılımcıların birlikte 
tartışmaları ve deneyim paylaşmaları konusunda önemli bir fırsat yarattı. Bu atmosfer, katılımcılar 
arasında ve katılımcılarla PUMA AG temsilcisi arasında daha yakın ilişkilerin oluşmasına neden oldu. 
Bu yakın ilişki çalışma koşulları ve ihtiyaçlar konusunda daha açık konuşabilmelerini sağladı. 
Katılımcılar, iş yeri koşullarına ilişkin görüşlerini PUMA AG temsilcisine gün geçtikçe daha da kolay 
ifade etmeye başladılar. Bu tür bir yakın ve açık iletişimin fabrikadaki üretim süreçlerine yapacağı 
pozitif katkıların altı çizilmeli. Aralarında daha açık ilişki olan insanların problemleri daha kolay 
çözebileceği ve çok daha uyumlu çalışabileceği vurgulanması gereken bir gerçek. Bu eğitim programı 
hem kadınları güçlendiren hem de bir iş yerindeki verimliliği artıran bir araç olarak değerlendirilmeli.    

 

 

 

 

 

Sonuç 
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Daha fazla bilgi için:  

 

Olgun Aydın 

PUMA AG – S.A.F.E. Social Accountability and Fundamental Environmental Standards- 
Auditor 

olgun.aydin@puma.com 

 

Öztürk Aktepe 

Milteks – İnsan Hakları Müdürü  

ozturk@milteks.com.tr 

 

Serap Güre 

KADAV – Koordinatör  

gseraptr@yahoo.com 

 

Ceren İşat 

SOGEP – Program Koordinatörü 

cerenisat@sogep.org.tr 

 






