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G‹R‹fi

Serap Güre
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4 fiubat 2007'de ‹stanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenledi¤imiz Türkiye'de Kad›n
Eme¤i ve ‹stihdam› Toplant›s›'nda yap›lan sunumlar›, konu ile ilgili derlenmifl bilgileri

ve toplant›n›n genel de¤erlendirmesini içeren bu kitab›n kad›nlar›n tarihi belgelerinden biri
olarak yay›nlanmas›na özen gösterdik. Bu kollektif çal›flmay› siz okurlarla paylaflmaktan
onur duyuyorum. 

Kad›n eme¤i ve istihdam›, kad›na karfl› ayr›mc›l›¤›n en yayg›n oldu¤u alanlardan biri
olmas›na karfl›n yak›n zamana kadar Türkiye’nin gündeminde yeralan konular aras›na
giremedi. Avrupa Birli¤i ile müzakerelere bafllamam›zla beraber, “Sosyal Politikalar” ad›
alt›nda yer alan “kad›n-erkek eflitli¤i” ve ayr› bir bafll›k olarak tan›mlanan “istihdam” konu-
lar› çerçevesinde kad›n eme¤i ve istihdam› Türkiye'de çeflitli çevrelerde s›k s›k tart›fl›lmaya
baflland›. Bu süreçte, kad›n istihdam› üzerine yap›lan toplant›lar›n ve yay›nlar›n say›s›nda da
bir art›fl oldu. Ancak, bu toplant› ve yay›nlarda kad›nlar›n istihdam›n› art›rmaya yönelik
olarak dile getirilen politika önerileri son derece yetersiz kald›. 

Oysa, bu alanda y›llarca çal›flm›fl kad›n aktivistler, akademisyenler ve kad›n örgütleri
bulunmaktad›r. Ülkemizde bu alanda ciddi bir bilgi ve deneyim birikimi mevcuttur. Bu alan-
da çal›flan, kad›n bak›fl aç›s›na sahip bir grup kad›n olarak bizler bu bilgi ve deneyimlerin
görünür k›l›nmas›n›, kad›n eme¤i ve istihdam› konusunda taleplerimizi sistemli bir biçimde
seslendirmemiz gerekti¤ini düflündük. 

10-11 fiubat 2006 tarihinde gerçekleflen T‹SK Kad›n ‹stihdam› Zirvesi'nde konunun
gerçek sahipleri olarak bizleri pek de tatmin etmeyen tart›flmalara bir karfl› durufl olarak
Aysun Say›n, ‹pek ‹lkkaracan, Serap Güre ve fiemsa Özar biraraya gelerek Mart 2006 tari-
hinde Kad›n Örgütleri Ortak Bas›n Aç›klamas› bafll›¤› alt›nda bir bas›n aç›klamas› kaleme
ald›k ve kad›n örgütlerinin imzas›na sunduk. Kad›n örgütlerinden gelen destek ile bu metni
bas›n ile paylaflt›k2.

Bu bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan 2 Nisan 2006 tarihinde kad›n eme¤i ve istihdam›
alan›nda çal›flan bir grup kad›n aktivist ve akademisyenle örgütlenme ve politika öncelikleri-
ni tart›flt›¤›m›z bir toplant› yapt›k. Kad›n Eme¤i ve ‹stihdam› Giriflimi (KE‹G) bu toplant›da
kuruldu. Giriflimimizin ad›n› koymak için uzun uzun tart›flt›k; ev içinde veya kamusal alan-
da kad›nlar›n emeklerini görünür k›lmak istedik. Ad›nda hem istihdam hem emek olsun
dedik. Bu kitaba konu olan toplant›y› yapabilme hayalini de o tarihte kurduk. Yaklafl›k bir
y›l sonra da bu hayalimiz gerçekleflti.

1 Kad›nlarla Dayan›flma Vakf›, KE‹G Platformu Genel Koordinatörü
2 Bas›n aç›klamas› için Ek E 'ye bak›n›z.
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24 fiubat'ta gerçeklefltirdi¤imiz toplant›n›n amac›n›, “buradan ortak bir do¤ru ile ç›kmak
de¤il, birbirimizi duymak, kad›n eme¤ini görünür ve de¤erli k›lmaya ve kad›n istihdam›n›
art›rmaya yönelik çözüm önerilerimizi konuflmak, alandaki deneyimlerimizden yola ç›karak
oluflturdu¤umuz politikalar› paylaflmak ve elbette ki Türkiye'de bir kad›n politikas› yaratma
sürecinde kamu, özel ve sivil taraflar aras›ndaki diyalogu örgütlemek”, olarak sizlerle
paylaflm›flt›m. Bence, toplant›daki 195 kat›l›mc› elefltirileri, sorgulamalar› ve bilgi
paylafl›mlar› ile bu amac›n gerçekleflmesinde büyük bir ad›m atmam›z› sa¤lad›. 

Toplant› bildirileri ile üç alanda yapmam›z gerekenler netleflmeye bafllad›. Özetle, ilk
olarak gelecekte say›lar› giderek artan kad›n eme¤i ve istihdam›na yönelik araflt›rmalar›
takip etmek, kad›n bak›fl aç›s›ndan ele al›nanlar› de¤erlendirerek bulgular›n›
yayg›nlaflt›rmak, gereksinim duyulan alanlarda araflt›rmalar yap›lmas›n› özendirmek, tekrar-
lardan kaç›nmak ve güçbirli¤i sa¤lamak için ortak çal›flmalar düzenlemek gerekecek. Baz›
iyilefltirmelere karfl›n, hala yasalar kad›nlar›n aleyhine birçok madde içeriyor. Uluslararas›
sözleflmeler ve kad›n erkek eflitli¤i standartlar›na uygun yeni yasa tasar›lar› haz›rlay›p
meclisin gündemine sokmam›z ve kabul edilmesi için kampanyalar düzenlememiz
gerekti¤inde anlaflt›k. Son olarak, kad›n istihdam›n› art›rmaya yönelik uygulamalar›n daha
etkin olabilmeleri için kad›n örgütlerinin kendi öznel durumlar›na göre yap›land›r›lmas›n›,
veri toplama, deneyim aktar›m› ve nesnel tahlillerin kad›n örgütlerinin kendi aralar›nda
iletiflim ve iflbirli¤i ile yapmas›n› uygun gördük.

2006'daki ilk toplant›m›zda bir hayalimiz daha vard›. Bu da KE‹G'in bundan sonraki yo-
luna kad›n eme¤i ve istihdam› alan›nda çal›flan kad›n örgütleri ve insiyatifleri ile hep birlik-
te devam etmesi için bir platform oluflturmakt›. Farkl› alanlarda ve flehirlerde yapt›¤›m›z
çal›flmalar› ortak bir politika üretme ve politikalar› etkileme platformunda buluflturmak. Bir
günlük toplant›n›n son oturumunda bu hayalimizi sizlerle beraber flekillendirmeye çal›flt›k.
Bütün bunlar›n gerçekleflmesi için de örgütlü bir yap› kurulmas› önerisini destekleyen kad›n
örgüt ve gruplar› ile KE‹G Platformunu fiilen toplant›dan birkaç ay sonra, May›s ay›nda kur-
duk. Platformla ilgili geliflmeleri ve al›nan ilk kararlar› kitab›n sonuna koymay› tercih ettim.
Burada son olarak, bu kitab›n gerçekleflmesinde eme¤i geçenlere teflekkür etmek istiyorum.

‹lk teflekkürler sunumlar› yapan Gülay Toksöz, Kadriye Bak›rc› ve Y›ld›z Ecevit'e.
Onlar›n özverili çal›flmalar› olmasayd› ne KE‹G toplant›s›ndan ne de bu kitaptan söz etmek
mümkün olurdu. Hemen sonra sunumlar›n haz›rl›k sürecinde oluflturdu¤umuz çal›flma grup-
lar›ndaki arkadafllara teflekkür ediyorum. Onlar bu toplant›n›n görünmez kahramanlar› oldu-
lar. Sunum yapanlara veri aktararak, görüfl ve önerilerini paylaflarak örnek bir iflbirli¤i
sergilediler. Benzer biçimde çal›flan baflka bir ekip de toplant›n›n düzenlenmesinde vard›.
Ço¤unlu¤unu genç kad›nlar›n oluflturdu¤u bu grup, gençlik coflkular› ve emeklerini bizlerle
paylaflarak bütün sürecin sorunsuz tamamlanmas›n› sa¤lad›lar. Toplant› haz›rl›k aflamas›nda
ve sonras›nda hep yan›mda olan Meltem Ar›o¤lu, toplant› günü çal›flan Ceren fiahin, Esen
Ezgi, Ezgi Kaya, Nihal fiirin P›narc›o¤lu, Özlem Can, Sevil Acar, fiebnem Kenifl’e teflekkür
ederim. Toplant› s›ras›nda konu¤umuza çeviri yapan Efsa Kuraner’e teflekkür ederim. Özel
bir teflekkür, KADAV’l› kad›nlara. Emek ve istihdam konusuna ilgim ve bu konudaki
çal›flmalar›m onlarla birlikte bafllad›. Konferans düzenini sa¤layan ve tart›flmalar› yön-
lendiren oturum baflkanlar›m›z, Aysun Say›n, Ferhunde Özbay, ‹pek ‹lkkaracan ve fiemsa
Özar'a teflekkür ederim. Sunumlar› ve toplant› tart›flmalar›n› tarihsel bir perspektif ile



de¤erlendiren bu sayede konuyu bir bütün olarak alg›lamam›za yard›mc› olan Ferhunde
Özbay'a ayr›ca teflekkür ederim. Kitab›n sonundaki Ek'lerde yararl› bilgileri derleyip okuyu-
culara sunduk. Bu derlemeleri yapan arkadafllar›ma da teflekkür ediyorum. Bunlar içinde
muhakkak ki en kapsaml› ve önemlisi Y›ld›z Ecevit ve Asl› Çoban'›n haz›rlad›¤› Türkiye'de
Kad›n Eme¤i ve ‹stihdam› Üzerine Yap›lm›fl Araflt›rmalar Bibliyografyas›d›r. Titiz ve emek
yo¤un çal›flmalar› için kendilerine teflekkür ederim. Toplant›n›n hayal etti¤imiz gibi gerçek-
leflmesi ve kitab›n yay›nlanabilmesi için desteklerini bafltan sona sürdüren bütün KE‹G kuru-
cular›na teflekkür ederim. Toplant› projesine mali destek veren Chrest Vakf›, Heinrich Böll
Stiftung Derne¤i, ILO Türkiye Temsilcili¤i, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Kad›n Fonu’na,
raporunun haz›rlan›p yay›nlanmas›na mali destek veren Friedrich Ebert Stiftung Derne¤i’ne
teflekkür ederim. En büyük teflekkürlerim toplant›ya kat›l›p, deneyim ve düflüncelerini heye-
canla paylaflan tüm kad›nlara. Onlar çeflitli kad›n örgütlerinden, kamu ve yerel kurumlardan,
üniversitelerden, iflçi ve iflveren sendikalar›ndan, meslek odalar›ndan, birliklerden, ulus-
lararas› kurumlardan kat›larak ortak sorun ve amaçlar›m›z› en içten kayg› ve umutlarla
tart›flt›lar. Herbirine ayr› ayr› teflekkür ederim.



I. OTURUM

Türkiye’de Kad›n Eme¤i ve ‹stihdam› Alan›nda
Yap›lm›fl Çal›flmalar›n De¤erlendirilmesi

Oturum Baflkan› Ferhunde Özbay

Sunum Y›ld›z Ecevit



TÜRK‹YE’DE KADIN EME⁄‹ VE ‹ST‹HDAMI ALANINDA
YAPILMIfi ÇALIfiMALARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Y›ld›z Ecevit
1

SUNUfi

Çal›flman›n Gere¤i 

ad›n eme¤i ve istihdam›na yönelik analizlerin hem kuramsal olarak yap›ld›¤›, hem
de görgül araflt›rmalarla desteklendi¤i son yirmi befl senede, bu alana iliflkin dikkate

de¤er çal›flmalar esas olarak sosyal bilimciler taraf›ndan yap›lm›fl ise de, konuya duyulan
ilginin sadece bu kesimle s›n›rl› kalmad›¤› aç›kt›r. Kad›n eme¤i ile ilgili çal›flmalar› teflvik
eden kamu kurulufllar›n›n, kad›n çal›flanlar›n sorunlar› ile ilgilenen sendikalar ve meslek
örgütlerinin ve kad›n istihdam›n›, kad›nlar›n güçlenmesi aç›s›ndan önemli gören sivil toplum
örgütlerinin çal›flmalar›n›n bu alanda mevcut bilgi birikimine önemli katk›da bulundu¤u
unutulmamal›d›r.  

Ancak, üniversite içi ve d›fl› alanlarda oluflturulmufl bu bilgi kümesi, da¤›n›k, sistem-
atik olmayan ve kolay eriflilemeyen özellikleri ile dikkat çekicidir. Kad›n eme¤i ve istih-
dam›na yönelik bu güne kadar yap›lm›fl çal›flmalar› bir araya getiren, kullan›c›lar›n hizme-
tine sunan bir veri alan› veya dokümantasyon merkezi bulunmamaktad›r. Mevcut bilginin
büyük k›sm›na ulaflmakta yaflanan bu zorluk, yeni çal›flmalar›n daha öncekiler ile
iliflkilendirilmesini ve onlar›n üzerine inflas›n› önemli ölçüde engellemektedir. 

Çal›flman›n Amac› ve Önemi

Bu çal›flma iki aflamal› planlanm›flt›r. Birinci aflaman›n amac›, sözü edilen eksiklik ve
ihtiyaçlar›n fark›nda olarak, Türkiye’de 1980 sonras› kad›n eme¤i konusunda yap›lm›fl
çal›flmalar› mümkün olan en genifl kapsamda bir araya getirmek ve s›n›flamakt›r. Çal›flman›n
ikinci aflamadaki hedefi ise, kad›n eme¤i odakl› bu çal›flmalar›n analizini yapmak ve femi-
nist bir yaklafl›mla yorumlay›p de¤erlendirmektir.2

Çal›flmadan elde edilen sonuçlar, kad›n eme¤i konusunda Türkiye’de yap›lan
çal›flmalar›n zaman içerisinde ele al›nan konular itibariyle geliflim ve de¤iflim yönünü; bilgi
üreten ve çal›flmalar› destekleyen taraflar›n özelliklerini; yo¤unlafl›lan ve ihmal edilen alan-
lar›; odaklan›lan sorunlar› ve bunlar›n çözümüne yönelik önerileri içerecek ve dolay›s›yla
gelecekteki kad›n eme¤i ve istihdam› çal›flmalar›n›n, strateji ve politikalar›na katk›da bulun-
ma amac›n› tafl›yacakt›r.
1

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
2

Türkiye’de kad›n eme¤ine iliflkin çal›flmalar›n bir araya getirilmesi ve s›n›flanarak ilk analiz ve yorumlar›n›n yap›lmas› aflamas›
tamamlanm›flt›r. 24 fiubat 2007 tarihinde KE‹G taraf›ndan düzenlenen toplant›da sunulan bu k›sa metin, elde edilen ilk sonuçlar›
içermektedir. ‹kinci aflamada birinci aflamada bilgilerine ulafl›lan kaynaklar›n Türkiye’de kad›n eme¤inin analizine yapt›klar›
katk›, feminist bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendirilecektir. 
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Çal›flman›n Yöntemi 

Bu çal›flmada, Türkiye’de 1980 y›l›ndan bu güne kadar kad›n eme¤i ve istihdam›
konusunda yap›lm›fl çal›flmalar›n kapsaml› bir s›n›flamas› ve de¤erlendirilmesinin
yap›labilmesi için, bu konuda yay›mlanm›fl kitaplar, bilimsel makaleler, tezler,
konferans/seminer/kongre bildirileri yay›mlanmam›fl raporlar ve tezler çok çeflitli kaynaklar-
dan tarama yoluyla listelenmifltir. Buna ek olarak kad›n eme¤i ve istihdam› konusunda çok
say›da çal›flma yapm›fl olan isimlere de tek tek ulafl›larak, çal›flmalar›n›n eksiksiz olarak list-
eye dahil edilmesi sa¤lanm›flt›r. Referans kitaplar› ve istatistikleri içeren döküman kapsam
d›fl›nda tutulmufltur. ‹ncelenen çal›flmalar›n toplam say›s› 785’dir.

Kad›n eme¤i ve istihdam› yaz›n›n›n s›n›flamas›nda flu ana bafll›klar yer almaktad›r. 

1. Çal›flman›n türüne göre (Yay›mlanm›fl kitap veya makale; yay›mlanmam›fl bildiri,
rapor ve tez); 

2. Çal›flman›n yay›mland›¤›/ haz›rland›¤› döneme göre; 
3. Kitaplar›n yay›mland›¤› yay›nevleri ve kurumlara göre;
4. K›r veya kente göre; 
5. Konulara göre; 
6. Sektörlere göre;
7. ‹fl ve Meslek türlerine göre; 
8. ‹stihdam statüsüne göre;
Üçüncü bafll›ktan sekizinci bafll›¤a kadar yer verilen s›n›flama kriterleri, çal›flmalar ancak

bu kriterler aç›s›ndan anlaml› olduklar›nda kullan›lm›flt›r. Bu nedenle her çal›flma için sek-
tör ve/veya k›r-kent, konu, meslek/ifl ve istihdam statüsü aç›s›ndan s›n›flamaya
gidilmemifltir.

Çal›flman›n Süresi

Türkiye’de kad›n eme¤i ve istihdam› konusunda ve yukar›daki bafll›klardaki çal›flmalar›
bir arada toplayan benzer baflka bir çal›flma ve veri taban› olmad›¤› için çal›flman›n birinci
aflama s›n› gerçeklefltirmek uzun bir zaman alm›flt›r. Bu çal›flma, A¤ustos 2006 tarihinde
bafllay›p fiubat 2007 tarihinde sona ermifltir. Bu aflamada çal›flmalara iliflkin tarama, lis-
teleme, s›n›flama ve ilk aflama analiz gerçeklefltirilmifltir.



I. ÇALIfiMALARIN TÜRLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ SAPTAMALAR

1980 sonras› yay›mlanm›fl çal›flmalar aras›nda akademik dergilerdeki makaleler ve kitap
içi makaleler birinci s›rada gelmektedir. Makaleleri tezler, kitaplar, yay›mlanmam›fl bildiri-
ler ve raporlar izlemektedir. 

II. ÇALIfiMALARIN DÖNEMSEL GEL‹fi‹M‹ 

Her türden çal›flmada art›fl vard›r.

‹ncelemeye giren çal›flmalar 1980’ler, 1990’lar ve 2000 den sonra yap›lanlar olmak üzere
üç dönem içinde grupland›r›lm›flt›r.

Çal›flmalar›n bu dönemler itibariyle geliflimi flöyledir.

1980’li y›llarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 1990’l› y›llarda kad›n eme¤i ve istihdam› ile ilgili
çal›flmalar 4.5 kat art›fl göstermifltir. 2000’li y›llarda ise yap›lan çal›flmalar›n toplam›,1980’li
y›llara göre 2.7 kat artm›flt›r.



III. K‹TAPLARIN YAYIMLANMASINDA ROL OYNAYAN
KURUMLAR

Kad›n eme¤i konusunda ticari yay›nevlerince yay›mlanm›fl çok az say›da kitap vard›r.
Kitaplar›n di¤erleri, kamu kurulufllar›, üniversiteler, meslek kurulufllar›, sendika ve kon-

federasyonlar, sivil toplum kurulufllar› ve uluslararas› kurulufllar taraf›ndan yay›mlanm›flt›r.

1990’l› y›llarda Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün destekledi¤i çal›flmalar, kamu
kurumlar›nca yay›mlanan kitaplar›n neredeyse tamam›n› oluflturmaktad›r. 2000’li y›llarda da
hem KSGM’nin hem di¤er kamu kurulufllar›n›n yay›n deste¤inin artarak devam etti¤i
gözlenmektedir.

IV. KIRSAL KADIN EME⁄‹NE YÖNEL‹K ÇALIfiMALAR

K›rsal kad›n eme¤i ile ilgili çal›flmalar›n toplam içindeki yeri  %6.1 dir. K›rda kad›n ile
ilgili çal›flmalar› bafllatanlar›n araflt›rmac›lardan çok kurumlar (TKV, GAP, BM kurulufllar›,
KSGM gibi) olmas› dikkat çekicidir. 1980 sonras›nda haz›rlanan 180 tezden sadece 9 tane-
si (%5’i) k›rsal kad›n eme¤i ile ilgilidir.



V. KADIN EME⁄‹ VE ‹ST‹HDAMI ÇALIfiMALARININ KONULARI

Baz› konular di¤erlerinden daha fazla çal›fl›lm›flt›r.

Araflt›rmac›lar›n ilgisini çeken ve üzerinde en çok çal›flma yap›lm›fl konular iflgücüne
kat›l›m (yüzde 15.6), çal›flma yaflam› (yüzde 12.7) ve istihdam-geneldir (yüzde 14.5).
‹flgücüne kat›l›m ve çal›flma yaflam› bafll›klar› alt›nda listelenemeyen, di¤er konu bafll›klar›na
da girmeyen çal›flmalar istihdam-genel bafll›¤› alt›nda listelenmifltir.



Baz› konulardaki çal›flmalar yetersizdir.

Teknoloji (%2.2), ücret (%3.2), ifl-aile dengesi (%3.0) ve sosyal güvenlik (%1.3) konu-
lar›ndaki çal›flmalar yetersizdir.

Baz› konular›n çal›fl›lmas›nda ortaya ç›kan art›fl di¤erlerinden daha fazlad›r.

90’l› y›llarda 80’li y›llara göre en çok art›fl gösteren çal›flma konular›, ayr›mc›l›k, ev-içi
emek, iflgücüne kat›l›m, e¤itim ve sendikad›r. 2000’li y›llarda bu konular e¤itim hariç yine
en çok art›fl›n oldu¤u konulard›r (80’lere göre). Ayr›ca, sosyal güvenlik ve hukuk konular›n›
esas alan çal›flmalar. 2000’li y›llarda art›fl göstermifltir (80’lere göre).

Baz› konular›n çal›fl›lmas›nda azalma sözkonusudur.

2000’lerde çal›fl›lan konulara detayl› bak›ld›¤›nda ilgi çeken bir di¤er nokta "genel" kat-
egorisinde gösterilen çal›flmalar›n say›s›nda (6 adet) 90’l› y›llara göre (21 adet) önemli bir
azalma meydana geldi¤idir. Benzer bir durum kamuda çal›flma konusunu ele alan
çal›flmalar›n say›s›nda da gözlenmifltir (90’l› y›llarda 11 ve 2000’li y›llarda 1 adet). Yine
2000’li y›llarda e¤itim konusuna odaklanm›fl çal›flma say›s›nda önemli bir azalma (90’l›
y›llarda 14 ve 2000’li y›llarda 2 adet) meydana gelmifltir. Mesleki e¤itim konusu da esas
itibariyle 90’l› y›llarda çal›fl›lm›fl (11 adet) 2000’lerde bu konunun esas al›nd›¤› çal›flma
say›s› (2 adet) düflmüfltür.

Baz› konular›n çal›fl›lmas›na geç bafllanm›flt›r.

Yap›sal uyum, ekonomik dönüflüm, enformalleflme süreçlerini inceleyen, mesleki
e¤itime a¤›rl›k veren, teknoloji ve ücret konular›na odaklanan çal›flmalar, gecikmeli olarak
90’l› y›llarda bafllam›flt›r.

Çal›fl›lmas›na görece geç bafllanan enformalleflme ve sendika konular›nda 2000’li y›llar-
da dikkate de¤er say›da eser verilmifl ve bu konular›n toplam çal›flma içerisindeki pay›
s›ras›yla %5,8 ve %6,3 olarak gerçekleflmifltir.

VI. ÇALIfiMALARIN EKONOM‹K SEKTÖRLER ‹T‹BAR‹YLE
DA⁄ILIMI



Kad›n eme¤i konusunda sektörel çal›flmalar›n da¤›l›m›, Türkiye’de çal›flan kad›nlar›n
sektörel da¤›l›m› (Kentlerde %67 hizmetler; %27 sanayi; %12 tar›m) ile orant›l›d›r. Bu ça-
l›flmalar›n yüzde 64’ü hizmet sektöründe kad›n eme¤i ile ilgilidir. Ancak bu sektör içinde
olan turizm ve ticaret alt-sektörlerinde çal›flmalar›n az say›da oluflu dikkat çekicidir. Tar›m
sektörü için yap›lm›fl çal›flma say›s› da hangi döneme bak›l›rsa bak›ls›n di¤er sektörlere k›-
yasla daima çok azd›r.

VII. KADINLARIN ‹fi VE MESLEKLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALAR



Kad›nlar›n çal›flt›klar› ifl ve meslekler yelpazesinin geniflli¤ine karfl›n bunlar›n birço¤u
araflt›rmac›lar taraf›ndan çal›flma konusu olarak seçilmemifllerdir. Kad›nlar›n seçti¤i meslek-
ler ve çal›flt›klar› ifller konusunda yap›lan çal›flmalar 12 bafll›k ile s›n›rl›d›r. Tabloda görülen
12 mesle¤in d›fl›ndaki mesleklerde çal›flan kad›nlarla ilgili herhangi bir çal›flman›n yap›lma-
m›fl olmas› dikkat çekidir. Örne¤in muhasebeciler, noterler, turizm sektöründe çal›flanlar,
emlak bürosu, çocuk yuvas› gibi kurulufllar iflletenler ve burada ad› geçmeyen baflka tür ifl-
lerde çal›flan kad›nlar hakk›nda neredeyse hiç çal›flma yoktur.

Yöneticilerle ilgili çal›flmalarda afl›r› art›fl vard›r: % 733!!

Türkiye’de y›llar itibariyle kad›n yönetici say›s›nda art›fl gözleniyor olsa da (örne¤in
1988-2000 y›llar› aras›nda art›fl, %170 dir) 2000 y›l› itibariyle hala kad›n yöneticiler iflgü-
cündeki toplam kad›nlar›n % 0,8’ini oluflturmaktad›r. Böyleyken yönetici kad›nlar üzerine
yap›lan çal›flmalar›n say›sal ve oransal olarak hangi nedenle bu denli art›fl gösterdi¤i aç›kla-
ma bekleyen bir sorudur.

Yöneticilerden sonra en fazla çal›fl›lan ifl-meslek gurubu akademisyenler (%16,9) ve

bankada çal›flan kad›nlard›r (%12).

‹ki grup ile ilgili çal›flmalar toplam meslek çal›flmalar› içerisinde yak›n yüzdeler ile tem-
sil edilmektedir. Bu ilginin bir nedeni, her iki alanda da kad›nlar›n say›sal çoklu¤u olabilir.
Akademideki araflt›rmac›lar›n kendi meslek gruplar›n› tan›ma arzusu da akademiye yönelik
çal›flmalar›n çoklu¤unu aç›klayan bir faktör olabilir.

1990’l› y›llar›n ekonomik dönüflümleri içinde finans sektörünün afl›r› önem kazanmas›,
yeni bankalar›n kurulmas›, flube say›lar›n›n artmas› da bu ilgiyi art›rm›fl olabilir. Öte yandan
hala bankac›l›k sektöründe çal›flan kad›nlarla ilgili araflt›r›lmam›fl konular vard›r. Örne¤in
2001 ve 2003 ekonomik krizlerinin bu meslekteki kad›n iflgücüne etkisi de¤erlendirilme-
mifltir. 

VIII. ‹ST‹HDAM STATÜSÜ ‹LE ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALAR



Giriflimcilik konusuna ilgi artmaktad›r.

Giriflimcili¤in kad›nlar›n iflgücüne düflük kat›l›m› sorununa yönelik bir çözüm olarak gö-
rülmesi ve teflvik edilmesi sonucunda 80’li y›llarda üzerine hiç çal›flma yap›lmam›fl bu konu
90’l› ve 2000’li y›llarda toplam çal›flmalar içerisinde yüzde 21,7’lik bir paya sahip olmufltur.

Ev eksenli çal›flan kad›nlara yönelik çal›flmalar artmaktad›r.

2000’li y›llarda yap›lan çal›flmalar›n neredeyse yar›s› ev eksenli çal›flan kad›nlara odak-
lanm›flt›r. Bu ilgi art›fl›nda atipik istihdam ve çal›flma biçimlerinin yayg›nlaflmas›n›n pay› ol-
du¤u düflünülebilir. Bu durum ev eksenli çal›flan kad›nlar çal›flma grubunun konuyu görünür
k›lmas› ile de yak›ndan iliflkilidir.

Ev hizmetlileri konusunda yap›lan çal›flmalar artmaktad›r.

Say› itibariyle hala fazla olmamakla birlikte (toplam 15) evlerde temizlikçi, çocuk ve
yafll› bak›c›s› olarak çal›flan kad›nlar› konu alan çal›flmalardaki art›fl, kad›nlararas› s›n›f far-
k› bar›nd›ran iliflkilere yönelik ilgideki art›fl›n sonucu olarak de¤erlendirilebilir.

‹flçi ve memur kad›nlara yönelik çal›flmalar azalmaktad›r.

80’li, 90’l› ve 2000’li y›llarda yap›lan istihdam statüsü odakl› çal›flmalar›n toplam› için-
de kad›n iflçi ve memurlar konusunda yap›lan çal›flmalar›n pay›nda düzenli bir azalma göz-
lenmektedir. Araflt›rmac›lar›n de¤iflen istihdam ve çal›flma biçimlerini ve bu ba¤lamda infor-
mal sektörde çal›flan kad›nlar› anlamaya yönelik meraklar›ndaki art›fl›n, formal sektördeki ifl-
ler ve bu ifllerdeki çal›flanlara yönelik çal›flmalar›n say›s›n› mutlak ve göreli olarak azaltt›¤›
düflünülebilir.

Yukar›dan bafllayarak ilk dört kategori TÜ‹K’in kulland›¤› istihdam statülerine karfl›l›k gelmek-
tedir. Giriflimci kad›nlar ve ifl kad›nlar› üzerine yap›lan çal›flmalar kendi hesab›na çal›flanlar ile
birlikte de¤erlendirilmifltir. Tablodan görülece¤i gibi 1990’lardan bafllayarak ev eksenli
çal›flanlara ve ev hizmetlisi olanlara duyulan ilgi bu kesimlere ait çal›flmalar›n say›s›n› h›zla
art›rm›flt›r. Bu gerekçeyle, son iki kategori di¤erlerinin içine gömülmeden ele al›nm›flt›r.



DE⁄ERLEND‹RME VE ÖNER‹LER

DE⁄ERLEND‹RME 1: 

Kullan›c›lar›n özellikle yay›mlanmam›fl çal›flmalara eriflebilmeleri zordur.

Konuya iliflkin yay›mlanmam›fl çal›flmalar›n, yani konferans, kongre, seminer ve panel bil-
dirileri, araflt›rma raporlar› ve tezlerin toplam› 327 dir. Toplam çal›flmalar›n yaklafl›k yüzde
42’sini oluflturan bu gruptaki çal›flmalara, bu alan›n kullan›c›lar›n›n eriflmesi zor olmaktad›r.
Bu nedenle, yeni yap›lan araflt›rmalar daha önce yap›lm›fl olanlarla iliflkilendirilememekte,
bu alanda oluflmufl kuramsal bilgi yenilenememekte ve bilgi birikimi sa¤lanamamaktad›r. 

ÖNER‹ 1:

Yay›mlanmam›fl çal›flmalar›n, çok yönlü kanallar kullan›larak

(kamusal ve özel) ilgili kullan›c›lara ulaflabilecek biçimde 

yay›mlanmas› için çaba sarf edilmelidir.

• Bu amaca yönelik olarak, kamusal ve özel fonlar›n gelifltirilmesinde yarar
vard›r. Üniversiteler ve sivil toplum kurulufllar› bu çabalara öncülük etme-
li; bu amac›n yararlar›n› genifl kesimlere  aktarabilmelidir. 

• Ayr›ca, araflt›rmac›lar kendi çal›flmalar›n› yay›mlanma yönünde daha çok
çaba sarf etmelidirler

• Kurumlar kendileri için haz›rlanan raporlar›n yay›mlanmas›na daha fazla
özen göstermelidir.

DE⁄ERLEND‹RME 2:

Tezler disiplinler aras› çeflitlilik göstermektedir.

Yüksek lisans ve doktora programlar› tez çal›flmalar› sadece Kad›n Çal›flmalar› Ana Bi-
lim Dallar›nda de¤il, çok çeflitli disiplinlerde yap›lmaktad›r. Kad›n eme¤i konusuna yeni il-
gi duyanlar›n daha çok üniversitelerin kad›n çal›flmalar› yüksek lisans programlar›nda ö¤re-
nim gören ö¤renciler olaca¤› düflünülebilirse de böyle bir hakim e¤ilim yoktur. Baflka bö-
lümlerde, özellikle sosyoloji, antropoloji, iktisat, iflletme, kamu yönetimi bölümlerinde de bu
konuya ilgi duyuldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca sosyal bilimler alan› d›fl›nda dil bilimleri, ev
ekonomisi, sa¤l›k bilimleri gibi alanlarda da çal›flmalar yap›l›yor olmas›, kad›n eme¤i konu-
lu tezlerin kad›n çal›flmalar› programlar› içine s›k›flmay›p ana ak›m içinde yer alabildikleri-
ni göstermesi aç›s›ndansevindiricidir. Bununla birlikte, bu zenginli¤in farkl› disiplinler tara-
f›ndan çok yönlü ve yeterince kullan›lmad›¤›, yap›lan çal›flmalar aras› iliflkilerin olmas› ge-
rekti¤i düzeyde kurulamad›¤› da bir gerçektir.



ÖNER‹ 2:

Farkl› disiplin alanlar›nda yap›lan tez çal›flmalar›n›n disiplinler aras›

kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve bu çal›flmalar aras› iliflkilerin

kurulmas›nda çok yönlü yarar vard›r.

DE⁄ERLEND‹RME 3: 

Verilere kaynaklar› gelifltirilmeli ve çeflitlendirilmelidir. 

Genel olarak, ihtiyaç duyulan veriler ya hiç yoktur veya çok s›n›rl› olarak mevcuttur.
Ayr›ca var olan verilere ulaflma ve kullanmada sorunlar vard›r.

Öte yandan, kad›nlar›n iflgücüne kat›l›mlar› ile ilgili çal›flmalar›n büyük bir bölümü, bu
kat›l›m›n y›llar itibariyle de¤iflimlerini anlamaya yöneliktir. Çal›flma hayat›na kat›lmaya ha-
z›r kad›n nüfusun demografik özelliklerini sergileyen ve bu nüfusun iflgücüne kat›l›m›n› sek-
törler, istihdam durumu, ifl ve meslek özellikleri ile iliflkilendiren bu çal›flmalar›n önemli bir
özelli¤i büyük ölçüde benzerlikler içermeleri ve birbirlerini tekrarlamalar›d›r.

Özgün veri toplayarak kad›n iflgücünün analizini yapmaya çal›flan baz› araflt›rmac›lar›n
çal›flmalar› d›fl›nda, kad›n iflgücü yaz›n›na hakim olan bu tekrarlar›n kaç›n›lmazl›¤›n›n iki ne-
deni flunlar olabilir:

• Ayn› ve s›n›rl› veri kayna¤›n›n kullan›lmas› (TÜ‹K Nüfus Say›mlar›, Ha-
ne Halk› ‹flgücü Anketleri);

• Verilerin genellikle ulusal düzeyde sunumunun, bölgesel ve kentsel düzey-
de analizlere olanak vermemesi.

Buna ek olarak, konunun alt alanlar›nda (ücret, çal›flma süresi, enformel ifllerde çal›flma,
iflgüvencesi) çal›flmak isteyenler için de verilere ulaflma sorunu vard›r; hatta haklar›nda hiç
veri toplanmam›fl alanlar vard›r. 

ÖNER‹ 3: 

Veri kaynaklar› gelifltirilmeli ve çeflitlendirilmelidir. 

Araflt›rmac›lar›n kad›n›n iflgücüne kat›l›m›ndaki de¤iflmeleri (demografik, bölgesel vb.)
anlamaya ve aç›klamaya olanak verecek daha detayl›/inceltilmifl veri kaynaklar› yarat›lmal›;
olanlar gelifltirilmeli; amaca ve ihtiyaca uygun hale getirilmelidir.

• Zamana ba¤l› analizlerin yap›labilmesine olanak verecek kaynaklar
çeflitlendirilmelidir.
(HH‹A, ancak 1 988’den bu yana analiz yapabilmeyi sa¤lamaktad›r) 

• Veri kaynaklar› çeflitlendirilmelidir. TÜ‹K d›fl›nda da veri kaynaklar›  ol-
mal›d›r. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün periyodik
araflt›rmalar›  buna güzel örneklerdendir.



• Mevcut veri kaynaklar›nda araflt›rmac›lar taraf›ndan daha az bilinen ve bu
nedenle daha nadir kullan›lan verilerin kullan›m› art›r›lmal›d›r. Örne¤in
TÜ‹K’in zaman kullan›m anketinden elde edilen verilerle hanede üretilen
mal ve hizmetlere erkek ve kad›nlar›n katk›s›n› ölçmek mümkündür.
(www.ksgm.gov.tr/gösterge)

• Kamu kurumlar›, (özellikle bakanl›klar ve ‹fl Kur) ihtiyaç duyulan daha ay-
r›nt›l› verileri içeren kendi özel veri tabanlar›n› oluflturmal›d›r.  

• Konuyla ilgili kifli ve örgütler, ihtiyaç duyulan bilgi ve verileri, ilgili kamu
kurumlar›ndan güçlü bir biçimde talep etmeli ve kurumlar bu sorumlulu¤a
duyarl›l›klar›n› art›rmal›d›r. 

• Hem TÜ‹K hem kamu kurulufllar› taraf›ndan toplanan verilerin toplumsal
cinsiyet temelli olmalar› sa¤lanmal›; mevcut veriler detayland›r›l›p zengin-
lefltirilmelidir. 

• Nüfus Bilimleri Derne¤i taraf›ndan 2005 y›l›nda haz›rlanan Toplumsal
Cinsiyet Göstergeleri Eylem Plan›’nda sözü edilen öneriler hayata geçiril-
melidir. 

DE⁄ERLEND‹RME 4:

Çal›flmalar büyük ölçüde geneldir; özgün ve birinci el veri toplamay›

hedefleyen araflt›rmalar s›n›rl›d›r. Çal›flmalar›n ço¤u, büyük ölçüde

ikincil kaynakl› (dokümanter ve tarihsel) verileri kulland›klar›ndan,

genel de¤erlendirmeler yapabilmenin ötesine geçememektedirler. 

ÖNER‹ 4:

Yüzeysel araflt›rmalardan kaç›n›lmal›; genel de¤erlendirmeler birinci el

verilerle desteklenerek araflt›rmalar›n özgünlü¤ü art›r›lmal›d›r.

Özgün veri toplanmas›n› sa¤layacak araflt›rma olanaklar› ve araflt›rma kaynaklar› ya-
rat›lmal›d›r. TÜB‹TAK’›n SOBAG deste¤i ve KSGM çal›flmalar› gibi.

• Araflt›rmac›lara kurumlar›n elindeki bilgileri ve istatistikleri kullanmada
zorluk ç›kar›lmamal›; veriler para ile sat›lmamal›d›r.

• Özgünlü¤ü art›r›c› lisansüstü çal›flmalar teflvik edilmelidir.

DE⁄ERLEND‹RME 5: 

‹hmal edilmifl çal›flma alanlar› vard›r. 

Konu, meslek ve istihdam statüsü ölçütleri kullan›larak yap›lan analizin de aç›kça göster-
di¤i gibi, kad›n eme¤i konusunda baz› konular, sektörler, baz› meslekler ve statüler daha çok
çal›fl›lm›flt›r. Buna karfl›l›k ihmal edilmifl önemli ve öncelikli konular ve alanlar vard›r. 



ÖNER‹ 5: 

‹hmal edilmifl konular, sektörler, ifl ve meslek türleri,

istihdam statüleri çal›fl›lmal›d›r.

Çal›flan kad›n say›s›n›n artmakta oldu¤u ve kad›nlar›n istihdam› için potansiyel tafl›-
yan turizm ve ticaret sektörlerine; kad›nlar›n daha çok seçmeye bafllad›klar› veya kabul edil-
medikleri mesleklere; ücretler, sosyal güvenlik, ayr›mc›l›k, teknoloji, ifl ve aile yaflamlar›n›n
uyumlaflt›r›lmas›, çocuk ve yafll› bak›m› gibi konulara yönelik çal›flmalar teflvik edilmeli,
desteklenmeli böylece çeflitlilik ve bilgi birikimi sa¤lanmal›d›r.

DE⁄ERLEND‹RME 6:

Kad›n eme¤i arz›na iliflkin çal›flmalar yo¤unluktad›r.

Kad›n eme¤i talebini belirleyen etkenler gözden kaç›r›lmaktad›r.

Bu çal›flman›n kapsam›na giren ve ‘istihdam-genel’ ve ‘iflgücüne kat›l›m’ kategorileri al-
t›nda gruplanan çal›flmalar›n çok büyük bir k›sm›, kad›nlar›n iflgücü piyasas›n kat›l›m›ndaki
düflüklü¤ü, kad›n eme¤inin arz› ile ilgili nedenlere a¤›rl›k vererek aç›klama e¤ilimindedir.
Makro ekonomik politikalar›, ekonomik ve teknolojik tercihleri, piyasa koflullar›n› de¤erlen-
direrek, kad›n eme¤ine iliflkin talep düflüklü¤ünün nedenlerini anlamaya çal›flan çal›flmalar
az›nl›ktad›r. Bu dengesizlik, kad›n iflgücünü art›rmaya yönelik politikalarda arz yönlü engel-
leri ortadan kald›rmaya yönelik tek yanl› bir yo¤unlaflmaya yol açmaktad›r. 

ÖNER‹ 6: 

Kad›n iflgücüne talebin düflüklü¤üne neden olan ekonomik yap› ve

piyasa odakl› çal›flmalara a¤›rl›k verilmelidir. 

Genel olarak piyasa dinamikleri ile kad›n eme¤i aras›nda çok yönlü iliflkiler araflt›r›lma-
l›d›r.

Her sektör ve ifl kolundaki geliflme veya gerilemenin kad›n iflgücü kullan›m›n› hangi yön-
de etkiledi¤i dikkatle incelenmelidir.

• Üretim süreçleri ve teknolojideki de¤iflmelerle kad›n eme¤i iliflkisi kurulmal›-
d›r.

• Enformel sektör ile kad›n eme¤i iliflkisini kuran çal›flmalara a¤›rl›k verilmeli-
dir.

DE⁄ERLEND‹RME 7:

K›rsal alanlarda kad›n eme¤ine yönelik çal›flmalar say›, kapsam ve

içerik aç›s›ndan çok yetersizdir.



Tar›mda çal›flan kad›nlar›n oran› hala toplam kad›n iflgücünün büyük bir k›sm›n› olufltur-
maktad›r. Kad›n eme¤i ürün yelpazesi ve tar›msal ifl yükü aç›s›ndan, hem üretim hem de ye-
niden üretim alanlar›nda eskisinden daha fazla rol oynamaktad›r.

Tar›mda artan geçim bask›lar›na direnme, büyük ölçüde kad›n eme¤inin süresinin uzat›l-
mas› ve bu eme¤in yo¤unlaflt›r›lmas› (yani daha fazla sömürülmesi) ile mümkün olabilmek-
tedir.

Tar›mda mevsimlik iflçili¤in hem yayg›nlaflmas› ve süresinin uzamas› hem de bunun esas
olarak erkekler taraf›ndan gerçeklefltirilmesi, kad›nlar›n k›rsal hanelerin varl›¤›n› sürdürme
sorumluluklar›n› art›rmaktad›r.

K›rsal toplumsal de¤iflime ve çözülmeye ba¤l› olarak aç›¤a ç›kacak kad›n eme¤inin ken-
di geçimini sa¤lama olanaklar› çok s›n›rl›d›r.  

ÖNER‹ 7:

K›rsal kad›n eme¤i ile ilgili çal›flmalar çok yönlü olarak teflvik edilmelidir.

Yukar›da yap›lan de¤erlendirmelere yönelik k›rsal kad›n eme¤i odakl› çal›flmalara büyük
gereksinim vard›r.

• Genel olarak toplumda k›rsal kesime ve özel olarak k›rsal kad›na yönelik
ilgi ve araflt›rma ihtiyac›n›n önemi daha fazla vurgulanmal›d›r.  

• K›rsal kad›n eme¤i ile tar›m aras›ndaki ba¤lant›lar AB ile iliflkili biçimde
sorunlaflt›r›larak ele al›nmal›d›r.  

DE⁄ERLEND‹RME 8:

Çal›flmalar›n bütünselli¤i s›n›rl›d›r ve birbirlerini desteklemeleri

ve beslemeleri zay›ft›r.

Çal›flmalar› yapanlar çal›flmalar›n› flu üç soru etraf›nda infla etmektedirler:

1. Durum nedir?
2. Niçin böyledir?
3. Ne yapmal›?

"Durum nedir?" sorusu araflt›rmac›lar› araflt›rmaya götürmekte ancak sonuçlar betimleyi-
ci olarak sunulmaktad›r. "Niçin böyle?" sorusu sorarak verilerle kuram aras›ndaki iliflki ku-
rulmamaktad›r. Bu iliflkiyi kuran (kuramsal aç›klamaya baflvuran) çal›flmalar›n say›s› azd›r.
Pek çok çal›flmada araflt›rmac›, durum saptamas› yapt›ktan sonra konuya yönelik öneriler su-
narak çal›flmas›n› sonland›rmaktad›r. Öneriler, nedenlerle iliflkilendirilmeden, durum sapta-
maya ba¤l› olarak yap›lmaktad›r.

Ayn› zamanda, yukar›da belirtilen bu özellikler, araflt›r›lacak kuramsal /kavramsal iliflki-
lerin arzu edilen kapsamda, derinlikte ve yo¤unlukta oluflturulmas›n› güçlefltirmektedir. Bafl-
ka bir boyutu ile araflt›r›lacak konular›n, kuramsal bütünlü¤ü (kuramsal iliflkiler, ampirik ilifl-
kiler ve varsay›mlar) arzu edilir özelliklerle infla edilememektedir.



ÖNER‹ 8:

Çal›flmalar›n, kurumsal bütünlü¤ü sa¤lanmal› ve

çal›flmalar birbirlerini beslemelidir.

Kuramsal bütünlü¤ün sa¤lanmas›nda üniversitelerin bilimsel ortam› daha fazla kullan›l-
mal› ve üniversiteler bu konuda daha fazla sorumluluk almal›d›r.

• ‹lgili kurumlar birbirlerinin yapt›klar› çal›flmalar› kullanmal›; farkl›  çal›fl-
malar birbirlerini desteklemeli ve beslemelidir.  

DE⁄ERLEND‹RME 9:

Kad›n istihdam›na iliflkin politika önerileri, stratejiler hatta eylem planlar›

vard›r. Temel sorun, kad›n eme¤i ve istihdam› ile ilgili politikalar›n

uygulanmas›nda gözlenen irade eksikli¤idir.

Türkiye’de son on senede kad›n›n iflgücüne kat›l›m› ve istihdam› ile ilgili politikalara yön
verecek çok say›da çal›flma yap›lm›fl kaynak üretilmifltir. Bunlar› üretenler akademisyenler,
kamu kurulufllar›n›n uzmanlar›, sendikalar ve sivil toplum kurulufllar›d›r. Örnek vermek ge-
rekirse;

• 7. ve 8. Befl Y›ll›k Kalk›nma Planlar› Kad›n Ö‹K Raporlar› (DPT) 
• Pekin Eylem plan› (KSGM)
• CEDAW Dönem Raporlar› (KSGM)
• Pekin + 5 Raporu (STK’lar) 
• CEDAW Gölge Raporlar› (STK’lar) 
• K‹G Araflt›rmalar›n›n tümü
• Sendikalar›n Kurultay Raporlar› ve Sonuç Bildirgeleri (Türk-‹fl, E¤it-Sen,

T‹SK)
• GAP (Yol Haritas›) 
• UNDP (Kad›n Giriflimcilik)

Bu çal›flmalar, de¤iflik kesimlerden kat›l›mc›lar›n katk› yapt›¤›, politika yap›c›lar›n ve
uygulay›c›lar›n görüfllerini içeren, seneler itibariyle de¤iflen önceliklere iflaret eden, strateji-
leri belirleyen ve aktörleri tan›mlayan çal›flmalard›r. Bunlar›n büyük bir k›sm› yay›mlanm›fl-
t›r, ulafl›labilir durumdad›r ve kendi içlerinde anlaml› çal›flmalard›r.

Böyle olmas›na ra¤men, kad›n istihdam› politika ve stratejilerini içeren bu çal›flmalardan
bir sonuç al›namam›flt›r. 

ÖNER‹ 9:

Bu çal›flmalar bir araya getirilerek sistemli bir birlefltirme ve

bütünlefltirme çabas›na girilmeli; tekrar de¤erlendirilmeli;

uygulanabilirliklerini art›rmak için politik çaba sarf edilmelidir.



1. OTURUM TARTIfiMALAR

Selda Gezer, Mersin Giriflimci ‹flkad›nlar› Derne¤i

Y›ld›z hoca, veritabanlar› çok yetersiz, bununla ilgili çal›flmalar›n yap›lmas› gerekir, de-
di. Bir öneri getirmek istiyorum. Nas›l uygulan›r bilemiyorum, hatta gider gitmez Mersin’de
böyle bir çal›flmay› bafllatmay› düflünüyoruz. Y›ld›z hocan›n da katk›s› olursa çok seviniriz.  
Kad›n örgütleriyle di¤er kurumlar ortak bir veri taban› çal›flmas› yap›labilir mi?

Nazik Ifl›k, Ev Eksenli Çal›flan Kad›nlar Çal›flma Grubu

Bir küçük eklemede bulunmak istiyorum. Kad›nlar›n kendilerinin ya da destek gruplar›
biçimindeki örgütlenmelerin bu alandaki çal›flmalara etkisine iliflkin sunufl s›ras›nda bir fley
duymad›m. Örne¤in ev eksenli çal›flmadaki yay›n art›fl›yla bizim grubun yapt›¤› çal›flmala-
r›n do¤rudan bir ba¤lant›s› var san›yorum. Çünkü çok kaynak üreten bir grup olarak çal›flt›k.
Belki bu benzeri çal›flmalar için de önemli bir ba¤lant› olur, bir yol çizmek için katk›s› olur.

Kibar Özdemir, Kahramanmarafl Giriflimci Kad›nlar Derne¤i

3 Mart’ta, Anadolu Giriflimci Kad›nlar zirve toplant›s›na ev sahipli¤i yap›yoruz, arkadafl-
lar› da bekliyoruz bu toplant›ya. Kahramanmarafl’ta Giriflimci Kad›nlar Derne¤ini kurduktan
sonra il planlama müdürüne üç defa yaz› yazd›k. Kad›n›n statüsü ve kad›nlar›n ifl kollar›na
da¤›l›m› ile ilgili bir çal›flma istedik. Her seferinde olumsuz yan›t geldi. Bizim elimizde böy-
le bir veri yok, ayr› ayr› 41 tane kurulufla baflvuru yapman›z laz›m dediler. Ard›ndan vali yar-
d›mc›m›z kad›n, ona gittik. Biz bu verileri alam›yoruz, böyle bir çal›flma yap›yoruz, bu top-
lant›da Kahramanmarafl’ta kad›n›n yüzünü görmek istiyoruz, biz bu çal›flman›n neresindeyiz
dedi¤imizde özellikle vali yard›mc›m›z›n devreye girmesiyle bize derme çatma bir bilgi gel-
di. fiu kadar ö¤retmen, doktor, mühendis var diye yaz›p gönderdiler. Tekrar gittim, Kahra-
manmarafl’ta bu kadar mühendis, doktor, ö¤retmen var, bunlar›n aras›nda hiç müdür, milli
e¤itimde bir müdür yard›mc›s› yok mu, bunlar için tekrar size yaz› yazmam m› gerekiyor de-
dim. Memur, siz ne yapmaya çal›fl›yorsunuz, bu bilgileri herhangi bir AB ülkesine veri ola-
rak m› göndereceksiniz, dedi. Bu tür söylemlerle karfl›lafl›yoruz ve çabalar›m›z ziyan oluyor.
fiöyle bir öneri getiriyorum. Üniversiteler bu çal›flmalar› kendi illerinde yapsalar ve kad›n
dernekleriyle paylaflsalar. Bizde gerçek, sa¤l›kl› bilgilere bu yolla ulaflabiliriz.

Hülya U¤ur Tanr›över, Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi, Kad›nlar Medya

‹zleme Grubu

Kad›nlara yönelik çal›flmalar›n dönemlere, y›llara, konulara ve alanlara ayr›flmas›, hangi-
lerinin biraz daha öne ç›kt›¤›, hangilerinin geriledi¤i konusunda çal›fl›rken ayn› zamanda o
dönemdeki egemen söylem üzerine de çal›flma yapm›fls›n›zd›r. Egemen söylemin oluflturul-
mas›nda, hem genel makro siyasetlerin pay› ve bir o kadar da medyan›n ve medyan›n gün-
demi belirleme pay›na iliflkin verileriniz var m›d›r? Varsa paylaflabilir miyiz?



Reyhan Atasü Topçuo¤lu, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Baz› kategoriler tekrar tekrar m› say›ld›? Nas›l ay›rd›n›z? Sektör ve konu kategorilerinde
çak›flmalar vard›, nas›l ay›rd›n›z?

Beyhan Tayat, Kad›n Mühendis - Mimarlar e-grubu

Elden geçirdi¤iniz yay›nlar›n bibliyografisini yay›nlayacak m›s›n›z, internetten eriflebile-
cekmiyiz? Projelerde yap›lan çal›flmalar›n kayna¤›n›n AB ile iliflkisi nedir, çal›flmalarda bir
s›n›rlama oluflturmufl mu? Bir istatistik yap›ld› m›?

Songül Sallan Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Kad›n Merkezi kurduk, onun ad›na geliyorum. Y›ld›z hoca, yüksek lisans tez hocamd›.
O ilgiyle bafllad›k bu alanda çal›flmaya. 17 y›l sonra biz de art›k yüksek lisans tezlerinde ka-
d›n çal›flmas› yapt›r›yoruz. Nas›l ki ben 17 y›l önce bu alana girdi¤imde kad›n, bir çal›flma
alan› olarak görülmedi¤i için çok zorlukla karfl›laflt›ysam, halen SDÜ’de ben çal›flma yapt›-
r›rken, jüri kurarken ayn› zorluklarla karfl›lafl›yorum.

Yüksek lisans tezlerinde bir art›fl oldu¤unu söylediniz, bu tezlere isim ve kategori anla-
m›nda eriflebilecek miyiz?

Yay›nlanmam›fl ya da eriflilememifl çal›flmalara yönelik olarak önerim de, KE‹G ya da or-
taklafla bir çal›flma yaparak bir portal oluflturulmas› düflünülebilir mi?

Müjgan Suver, Marmara Vakf›

Kad›n yöneticilerle ilgili yap›lan araflt›rmalar önemli. Karar organlar›nda kad›nlar›n ol-
mas› çok önemli. Son üç senedir bu konuda birçok çal›flma yapt›m. Bugün anayasa mahke-
mesinin bafl›nda bir kad›n varsa, Tüsiad’›n bafl›na bir han›m seçildiyse, birçok flirket damat
yerine k›za teslim ediliyorsa, bu kad›nlara örnek olmal›.

Gülay Aslantepe, Uluslararas› Çal›flma Örgütü

Y›ld›z Ecevit’in çal›flmas› bu konudaki veritaban›n›n oluflturulmas› için çok önemli bir
ilk ad›m. Bütün kad›n odakl› çal›flmalar›n cesaretlendirilmesi üzerine Y›ld›z üniversitelere
bir ça¤r›da bulundu. Ben asl›nda bunu biraz daha geniflletmek istiyorum. Yap›lan araflt›rma-
lar›n gerçekten bilimsel bir önemi olabilmesi için mutlaka toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›yla
de¤erlendirilmesi gerekir. Örne¤in madenlerle ilgili bir araflt›rma yap›l›yor, “madenlerde flu
kadar kifli çal›fl›yor ama ifl kolu nedeniyle kad›n iflçi çal›flm›yor”, denmedi¤i takdirde araflt›r-
ma uluslararas› terminolojide toplumsal cinsiyet körü oluyor. Toplumsal cinsiyet ayr›m›n›
göz önüne almam›fl, de¤ersiz bir araflt›rma oluyor. Bu bilinci tüm araflt›rmalarda yayg›nlafl-
t›rmak zorunday›z. Kad›na yönelik binlerce araflt›rma olmas›na ra¤men k›rsal araflt›rmalarda
bu yön eksik oldu¤u için verilerin az oldu¤unu görüyoruz. Tüm çal›flmalarda bu nitelik hat›r-
lat›lmal›.



Melda Ela Yalaz, Erzurum Giriflimci Kad›nlar Derne¤i

Erzurum’da bir çal›flma yapmaya bafllad›k. ‹stihdam ortam› do¤uda yok. Yaratmaya çal›-
fl›yoruz. Fabrikam›z yok, ifl ortamlar› yok, insanlar›m›z boflta, birço¤u dileniyor. Kad›nlar›n
dikifl nak›fl bilgisini de¤erlendirip sar› gelin bebek çal›flmas› yapt›k. Bunun haricinde proje
olarak çilek üretimi bafllatt›k ama yapt›¤›m›z çal›flmalarda çok zorluk ç›kar›l›yor. 30 metre-
karelik bile yerimiz olmad›¤› için bir ifl alan› oluflturulamad›. Nas›l bir istihdam ortam› ya-
rat›labilir?

Necla Akgökçe, Petrol-ifl Kad›n Dergisi

Y›ld›z çal›flmas›nda saptam›fl, az önce bir arkadafl›m›z daha belirtti, yönetici kad›nlar
üzerine çal›flmalar yap›lmas›n›n olumlu oldu¤u belirtildi. Elbette önemli ama çal›flmalar›n›n
büyük bir k›sm›n›n yönetici kad›nlar üzerine yap›lmas› di¤er çal›flan kad›nlar›n pratiklerini
gölgelemesi aç›s›ndan sorunlu. Biz sendikal alanda ç›kan tek kad›n dergisi oldu¤umuz için
pek çok yeni araflt›rmac› arkadafllar›m›z bize yöneliyorlar. Dikkatimi çeken çok önemli bir
fley oldu. Petrol, kimya, ilaç sektöründe yönetici kad›nlar üzerine bir arkadafl›m›z araflt›rma
yapt›¤›n› söyledi. Bunun gibi hep niye kad›nlar yönetici olam›yorlar gibi araflt›rmalar var.
Bizim sektörde yönetici kad›n çok var ama baflka önemli bir fley de var. Özellefltirmenin en
a¤›r yafland›¤› sektör bizim sektör. Özellefltirmenin kad›n eme¤i üzerine etkisiyle ilgili yap›-
lan bir çal›flma yok. Birileri bizi fonlarla çok destekledi¤i için, yeni araflt›rmalar yapan arka-
dafllar›m›z aç›s›ndan akademik kariyer aç›s›ndan da anlaml› görülmeye bafllan›yor. Buna
dikkat çekmek istedim. Ayr›ca bizim sektörde özelleflmeyle birlikte tafleronlaflma var. Ka-
d›nlar›n en çok çal›flt›¤› hizmet sektörü bütünüyle tafleronlaflt›. Kad›nlar güvencesiz, sendi-
kas›z, düflük ücretlerle çal›fl›yorlar. ‹nan›lmaz bir sömürü var. Buras› da hiç kimsenin çal›fl-
ma yapmad›¤› bir alan.

Sendikalara toplumsal cinsiyet temelli istatistikler yapmalar› konusunda bir öneri götür-
meliyiz. Çünkü kad›n say›lar› tespit edilmiyor, iflyerlerinde say› genellikle erkek a¤›rl›kl›. Ne
kadar kad›n iflçi, kad›n temsilci var, yönetimlerde ne kadar kad›n var, bilmiyoruz. Böyle bir
öneri götürürsek anlaml› olur diye düflünüyorum. ‹kinci önerim de, bizim sektörde Petrol-‹fl
Sendikas› Antalya Serbest Bölgesi’nde Novamek adl› bir iflyerimiz var. Burada 82 kad›n iflçi
5 ayd›r direniyorlar. Oradaki kad›n arkadafllar›m›zla bir dayan›flma a¤› oluflturabilir miyiz?

Yap›lan çal›flmalar› feminist bak›fl aç›s›yla ele almaya çal›fl›yoruz dedin. Daha iyi anla-
yabilmek için soruyorum, konumuz kad›n istihdam›, toplumsal cinsiyet bak›fl›yla ele almak-
tan kas›t tam olarak nedir?

Mine Tan, Ankara Üniversitesi, E¤itim Bilimleri Fakültesi

Bundan sonraki çal›flma ile ilgili olarak iki önerim var. Birisini zaten vurgulad›n, çal›fl-
malara bakarken 80 öncesine de gitmek gerek, bu çok önemli. ‹kincisi ise emek ve istihdam
çal›flmalar›n›n ne ölçüde kad›n bak›fl aç›s›yla yap›ld›¤›n› belirlemek. Dolay›s›yla, çal›flman›n
bundan sonraki aflamas›nda iflin içine girmek, içeriden bakmak ve böylelikle araflt›rma piya-
sas›n›n kimler taraf›ndan paylafl›lmakta oldu¤unun görüntülenmesi çok önemli olacak diye
düflünüyorum. Çünkü herhangi bir alan, özellikle AB gibi yollarla desteklenmesi söz konu-
su oldu¤unda, kad›n bak›fl aç›s›na sahip olmayan yönelimlerin etkisine girebilir.



Belk›s Kümbeto¤lu, Marmara Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

‹çeriden bakmak için nas›l bakaca¤›m›z çok önemli. Bugüne kadar yap›lan çal›flmalar›n
ço¤unun sadece say›sal verilerle ilgili oldu¤unu hat›rlayabilir miyiz. Asl›nda araflt›rmalar›-
m›z›n yönteminin de oluflan bilginin niteli¤i aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu hat›rlayabilir
miyiz? Kad›n bak›fl aç›s›yla yap›lacak çal›flmalar›n nicelikten ziyade niteliksel olmas›na, ka-
d›nlar›n seslerinin, görüfllerinin daha aç›k, daha ayr›nt›l› duyurulaca¤› çal›flmalara a¤›rl›k ve-
rilmesine ve onlar›n teflvik edilmesine yard›mc› olmak mümkün olabilir mi? Bunu bir öneri
olarak getirmek istemifltim.

Giriflimcilik konusundaki çal›flmalar›n çok artt›¤›n› biliyoruz. Benim dikkat çekmek iste-
di¤im, biraz önce Necla Akgökçe’nin de vurgulad›¤› formal alanda çal›flan ama formal hiç-
bir korumadan yararlanamayan kad›nlar›n çal›flma koflullar› üzerine. Bu konuda araflt›rmala-
r›n özellikle son 10 y›ldaki durumu daha iyi tespit edebilmek için niteliksel olarak yap›lma-
s›n›n mümkün olabilece¤ini düflünüyorum.

Fulya Saner, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, AB Koordinasyon Dairesi

TU‹K’te gender segregated statistics konulu bir proje var. Bilginiz olsun, takip etmek ve
bask› kurmak için söylüyorum. Parayla sat›lan veriler k›sm›, bilinen bir fley ama Bilgi Edin-
me Kanunu gere¤ince 15 gün içinde cevap verilmesi gerekiyor. AB Koordinasyon Dairesi
TU‹K kütüphanesi ve internetteki veritabanlar›nda bölgesel bir fleyler bulundu¤unu da be-
lirtmek istiyorum. ‹ki senedir devlette çal›fl›yorum, politika yapmak için elde somut bir fley-
ler olmas› gerek. Bilgisayardan bir fleyler yaparak olmuyor. Yay›nlara ulaflmak bu anlamda
çok önemli. ‹lk ad›m olarak ulafl›yorsunuz ama hepsi mevcut durum tespitlerinden ibaret.
Mevcut durum tespitlerini ö¤renince içiniz ac›yor, bir fley yapmak, bir fley katmak istiyorsu-
nuz. Bizim dairede oldu¤u gibi hakikaten bir fley yapmaya hevesli olanlar, bir sürü mevcut
durum raporu okuduktan sonra  “tamam ama ne yapabiliriz” noktas›na geliyor. Cidden so-
mut önerilere ihtiyac›m›z var.

fiemsa Özar, Bo¤aziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

Y›ld›z, genellikle araflt›rmalar›n kad›nlar istihdama niye kat›lm›yor üzerinden yap›ld›¤›-
n› söyledin ve ondan sonra kad›n istihdam› üzerine araflt›rma yapan kurumlar› koydun. On-
lar›n içinde çok fazla iflveren kuruluflu var. Bu aralar iflveren kurulufllar›, kad›n istihdam›n›n
art›r›lmas›na çok merak sald›lar fakat ilginç bir flekilde, “iflveren neden kad›nlar› talep etmi-
yor,” o konu çal›fl›lmam›fl. ‹flveren nedense bizim gibi akademisyenlere, “kad›nlar neden is-
tihdama kat›lm›yor,” diye çal›flma yapt›r›yor ama kendisi niye kad›nlar› alm›yor, kad›nlara
karfl› ayr›mc›l›k yap›yor, diye araflt›rma yapt›rm›yor. Benim o toplant›lara kat›lanlar›n›zdan
ve araflt›rmalar› yapanlar›n›zdan talebim, direnin. Ben her gitti¤im toplant›da iflverenlere,
“herhalde bir ayr›mc›l›k yap›yorsunuz ki bu kadar az kad›n çal›fl›yor,” diyorum. Hay›r biz
katiyen ayr›mc›l›k yapm›yoruz, diyorlar. Bunu iflverenlere söylememiz laz›m. 

Fatma fienden Z›rhl›

Benim sorum analiz yöntemine iliflkin olacak. Kad›n eme¤i gibi bir konuda siz feminist
bir analiz yapmay› düflünüyorsunuz oysa kad›n eme¤i özellikle de s›n›f bak›fl aç›s›ndan bafl-



ka eksenlerle de gündemde. Dolay›s›yla, böyle bir çal›flma di¤erini d›fllay›p yaln›zca femi-
nist bir çal›flmaya m› yönelecek yoksa iflin geçmiflini, tarihselli¤ini de hesaba katarak s›n›f
eksenli bak›fl› da kapsayacak m›?

Gülfer Coflkun, Diyarbak›r Ba¤lar Belediyesi Kardelen Kad›n Evi

Y›ld›z hocan›n madde madde s›ralad›¤› bütün s›k›nt›lar› ve kayg›lar› biz de yafl›yoruz. Bu
çal›flmalar›n›n ço¤unu kendi kurum çal›flmalar›m›z› yönlendirmek amac›yla yap›yoruz. Ama
maalesef çal›flt›¤›m›z bölgede kad›n istihdam›na, kad›n›n demografik özelliklerine yönelik
istatistiklere bile ulaflmam›z çok zor. Bunlar olmay›nca istihdama yönelik çal›flmalar yapma-
m›z imkans›z gibi görünüyor. Oysaki bizim kurum çal›flmalar›m›z, özellikle de kad›n istih-
dam›na yönelik çal›flmalar›m›z kad›nlardan gelen taleplerle belirleniyor ve bunlar› tespit
edemedi¤imiz noktada bir fley yapamaz konuma geliyoruz. As›l sormak istedi¤im fley, kad›n
istihdam› çal›flmalar›n›n tüm kad›n çal›flmalar›na oran› nedir?

Y›ld›z Ecevit, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Mersin de bir veritaban› çal›flmas› yap›labilir. Genel veriler, kurumsal veriler, TU‹K gi-
bi kamu kurulufllar› taraf›ndan toplanmal›d›r çünkü onlar›n kaynaklar› vard›r, olmal›d›r da. 
Ama elbette Kahramanmarafl’ta, Mersin’de ya da kendi flehrinizde, kendi çevrenizde üniver-
siteyi örgütleyerek veya kamu kurulufllar›n› etkileyerek bölgesel ya da kente özgü veritaban-
lar› oluflturabilirsiniz. Elbette kentin bilgisini toplayabilirsiniz. Mesele flu, ne kadar inceltil-
mifl ve detayl› verilere, ne kadar kad›n erkek da¤›l›m› yap›lm›fl veriye ulafl›rsak o kadar iyi.
Ama bu mesele Mersin’in, Kahramanmarafl’›n kendi verisini toplamak de¤il. TU‹K zaten
bunun için var ve TU‹K gibi kurulufllar art›r›lmal›. TU‹K veri satamaz arkadafllar. Kad›n is-
tihdam› çal›flmas› yapanlar bilirler, TU‹K’ten verileri isterdik onlar da ham da olsa verirler-
di. Yani bu gidifl iyi bir gidifl de¤il, onu söylemek istiyorum. Verisini bile satmaya çal›flan
bir kurulufl, veri toplarken de çok özenli olmayacakt›r, diye düflünüyorum. Bu konuda can›m
çok yand›¤› için hassas›m.

Ev eksenli çal›flan kad›nlar üzerine yap›lan çal›flmalar›n artmas›nda kesinlikle Ev Eksen-
li Çal›flma Grubunun katk›s› olmufltur. Onlar›n çal›flmalar›, raporlar› dahil edildi. Dolay›s›y-
la öyle bir büyümenin ev eksenlilerden oldu¤u çok aflikar.

Kibar han›m zorluklar›n›z› biliyoruz ama kent baz›nda veri art›rma çabas› nas›l olur, her-
kes kendi çabas›yla yapacak.

Makro siyasetlerin, egemen söylemin ve medyan›n pay›na bakmal›. Birkaç kifli yöntem-
le ilgili fleyler söyledi. Ne kadar feminist olacak, ne kadar kad›n bak›fl aç›l› olacak? fiimdi
ona gelece¤im.

Reyhan’›n kategorilerle ilgili sorusu vard›. Tekrarlar olmad›. Bafll›kta en vurucu olarak
neye bak›lm›flsa onu seçmeye çal›flt›k. Tabii ki baflka ikincil konular da olabilir. Daha son-
raki bir analizde, ikinci önemde, üçüncü önemde listeler haz›rlad›k. En çok öne ç›kanlara
bakt›k.

Beyhan’›n sorusu. ‹simlerden çal›flmalar›n kayna¤›na henüz ulaflam›yoruz. Ancak çal›fl-
man›n içine girdi¤imizde makalenin yazar› çal›flman›n hangi kaynaktan desteklendi¤ini yaz-
m›flsa bu bilgiye ulafl›labilir.



Songül’ün sorusu. YÖK’ün kütüphanesinden tez taramas› rahatl›kla yap›labilir. Kad›n
çal›flmalar› diye bir kategori yok, anahtar kelimelerle bakt›k. Yay›nlanmam›fl çal›flmalar için
portal oluflturma fikri iyi.

Müjgan Han›m size kat›l›yorum. Yöneticilerle ilgili çal›flma yap›ls›n istemedim ama
Necla’n›n duyarl›l›¤› gibi bir duyarl›l›¤a sahibim. Herkesin yöneticilerle ilgili çal›flma yap-
mas› di¤er alanlar›n ihmal edilmesine sebep oluyor. Bir tez ö¤rencisine istemedi¤in alanda
çal›fl denilemez. Tabii ki sevdikleri ve istedikleri alanda çal›flacaklar. Tezi yazman›n birinci
koflulu konuyu sevmektir. Ama yumuflak bir yönlendirme ile bak›n böyle alanlar da var, ge-
lin siz flunlar›da çal›fl›n demek hiç de kötü bir fley olmasa gerek diye düflünüyorum.

Gülay’›n vurgusu çok önemli. Sadece üniversiteler de¤il bütün kamu kurulufllar› yapt›¤›
çal›flmalarda toplumsal cinsiyet körü olmamaya çal›flmal›lar, mutlaka çal›flmalar›nda top-
lumsal cinsiyet ayr›m›n› göz önünde bulundurmal›lar.

Necla sana çok kat›l›yorum. Baflka alanlar var ve olanlarda hiçbir fley bilmiyoruz. Ger-
çekten özellefltirmenin kad›n eme¤i üzerindeki etkisini bilmiyoruz. Sendikalar kendi bünye-
lerinde birkaç çal›flma yapt›lar. Biz Türkiye’de özellefltirme kad›n eme¤ini nas›l vurdu ger-
çekten bilmiyoruz. Hizmet sektöründe, tafleronlaflmada, ne oluyor bilmiyoruz. Bunlar, çal›-
fl›lmas› gereken alanlar.

Çal›flma iki aflamadan olufluyor dedim. Birinci aflamada derleme toplama çal›flmas› yap-
t›k. Dolay›s›yla çal›flmalar›, kad›n bak›fl aç›l› m›, gibi bir de¤erlendirmeden geçirmedik. Za-
ten burada kolayca 785 tane dedi¤imiz çal›flmalara eriflmek çok zor oldu. Herkese özel mek-
tuplar yazd›m, özel iliflkiler kurdum ve listelerini getirttim, özgeçmifllerini, kaynaklar›n› ge-
tirttim, bu emek-yo¤un bir iflti. Dolay›s›yla, o aflamaya geçemedim. Do¤rusu geçmek de
do¤ru de¤ildi. Çünkü açt›¤›n›z andan itibaren kad›n bak›fl aç›s›yla yap›lm›fl m›d›r sorular›
bambaflka ve çok vakit alan bir fley. Buraya gelece¤iz, uzun zamand›r hedefledi¤im bir fley. 

Ama Fatma’n›n sorusu çok kritik, toplant›n›n en önemli noktas›. Bu çal›flmalar› feminist
mi, de¤il mi, diye mi yapacaks›n›z yoksa baflka aç›lardan da yaklaflacak m›s›n›z?  O zaman
flöyle bir fley akla geliyor. Feminist çal›flma yapmak bir alan, s›n›f özellikleriyle ilgili çal›fl-
ma yapmak baflka bir alan. Bence son derece yanl›fl bir yaklafl›m. Çünkü s›n›f analizi yapan
feminist yaklafl›mlar var. Bir flekilde Marxist feminist gözüyle bakaca¤›m dedi¤in andan iti-
baren zaten s›n›f iliflkilerine bakacaks›n, zaten kad›nlar›n s›n›fsal durumuna bakacaks›n. Öy-
le bir fley anlad›m ki senin konuflmandan, feminizm baflka bir fley, Marxist bak›fl baflka bir
fley. Feminizm hep yanl›fl anlafl›ld›¤›, içi doldurulmad›¤›, feminist çal›flmalar kenara itildi¤i,
üvey evlat muamelesi gördü¤ü için böyle yorumluyorsunuz. Ben feminist çal›flmalar›n, içi-
ne s›n›fsal analizi dahil edebilen çal›flmalar oldu¤unu düflünüyorum. Bu anlamda feminist bir
perspektifle bakt›¤›m›zda iflin içine s›n›f da girecek.



II. OTURUM

Türkiye’de Kad›n Eme¤i ve ‹stihdam›  ile ‹lgili Varolan
Yasalar›n De¤erlendirilmesi

Oturum Baflkan› Aysun Say›n

Sunum Kadriye Bak›rc›



TÜRK‹YE’DE KADIN EME⁄‹ ve ‹ST‹HDAMI ‹LE ‹LG‹L‹
VAROLAN YASALARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Kadriye Bak›rc›
1

en, "çal›flan kad›nlar›n çal›flma mevzuat›ndan kaynaklanan sorunlar›" olarak koydum
konuflmam›n bafll›¤›n›, fakat sonra fark ettim ki çok say›da düzenleme var ve bunla-

r›n 40 dakika içerisinde konuflulmas› mümkün de¤il. Dolay›s›yla belirli kanunlar üzerinde
durabilece¤im bu toplant›da. Di¤er bütün kanunlar›n taranmas› ve de¤erlendirilmesi daha
sonraki süreçte yap›lacak bir ifl.

Çal›flan kad›nlar dedi¤imiz zaman çok farkl› hukuksal biçimlerde çal›flan kad›nlar görü-
yoruz. Bunun içerisinde, kendi nam ve hesab›na bir baflka deyiflle bir iflverene ya da çal›flt›-
rana ba¤l› olmadan çal›flan kad›nlar var. Bunlar ayn› hukuksal statüye tabi olmalar›na ra¤-
men homojen bir grup de¤il. Bunlarla ilgili giriflimcili¤i özendirecek mevzuat d›fl›nda özel
bir düzenleme yok. Bir de bir iflverene ya da çal›flt›rana ba¤›ml› olarak çal›flanlar var. Bun-
lar farkl› hukuksal statülere tabiler. Örne¤in iflçiler, memurlar ve sözleflmeli personel bu
grupta yer al›yor. Bu grup içerisinde en kalabal›k olanlar iflçi kad›nlar. Fakat iflçi kad›nlar da
kendi aralar›nda homojen de¤il.

Bunlar›n bir grubu ‹fl Kanunu’na tabi iken, bir grubu ‹fl Kanunu’nun kapsam› d›fl›nda.
Dolay›s›yla çal›flma biçimlerine ba¤l› olarak ya genel kanunlara tabiler veya bunlara özgü
özel birtak›m kanunlar var. ‹fl Kanunu’na tabi kad›nlara bakt›¤›m›z zaman bunlar›n da asl›n-
da homojen bir grup olmad›¤› görülüyor. Dolay›s›yla oldukça katmanl› bir foto¤raf ç›k›yor
önümüze.

Önce iflçi kad›nlar içerisinde ‹fl Kanunu kapsam› d›fl›nda b›rak›lanlara de¤inmek istiyo-
rum. Bunlar:

– Deniz ve hava ifllerinde çal›flanlar,
– Elli dahil elliden az iflçi çal›flt›ran tar›m ve orman iflleri ya da iflletmelerinde çal›flan-

lar,
– Aile ekonomisi s›n›rlar› içinde kalan tar›mla ilgili her türlü yap› ifllerinde çal›flanlar,
– Bir ailenin üyeleri ve 3. dereceye kadar h›s›mlar› aras›nda d›flardan baflka biri kat›l-

mayarak evlerde ve ev sanatlar›n›n yap›ld›¤› ifllerde çal›flanlar,
– Ev hizmetlerinde çal›flanlar,
– Ç›raklar, sporcular, rehabilite edilenler,
– 507 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 2. maddesinin tarifine uygun 3 kiflinin ça-

l›flt›¤› iflyerlerinde çal›flanlar.
Bu grup ile ilgili düzenlemelere bu oturumda girmek mümkün de¤il.
Ben ‹fl Kanunu üzerinde durmak istiyorum. Çünkü ‹fl Kanunu en yeni olan kanun. Ayr›-

ca, ‹fl Kanunu ile ilgili yönetmelikler ve bir de yeni kanunlardan bir di¤eri olan 2005 tarihli
Türk Ceza Kanunu’nun çal›flan kad›nlarla ilgili düzenlemeleri üzerinde duraca¤›m.

1‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi
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2003 y›l›nda 4857 say›l› yeni ‹fl Kanunu yürürlü¤e girdi ve bu kanun ç›kar›l›rken iddia
Avrupa Birli¤i normlar›na ve Türkiye’nin onaylad›¤› Uluslararas› Çal›flma Örgütü sözleflme-
lerine uyum sa¤lanacak olmas›yd›. Fakat Kanun incelendi¤i zaman görülüyor ki belirli bir
zihniyetin sonucu olarak kad›n istihtam›n› art›r›c›, teflvik edici düzenlemeler söz konusu de-
¤il, aksine bir tak›m aksakl›k oluflturan durumlar var. Bu noktada Türkiye’nin uluslararas›
yükümlülükleri üzerinde biraz durmak istiyorum. O konuda da Gülay Aslantepe‘ye teflekkür
ederim. Beni bir liste ç›karmaktan kurtard›. Türkiye’nin onaylam›fl oldu¤u Uluslararas› Ça-
l›flma Örgütü sözleflmeleriyle ilgili bir listeyi göndermifllerdi. Avrupa Birli¤i yönergeleri
uyum sürecinde oldukça önemli olmas›na ra¤men, Avrupa Birli¤i’ni bir yana b›rakacak olur-
sak, Türkiye onaylam›fl oldu¤u Uluslararas› Çal›flma Örgütü sözleflmelerinin gereklerini ye-
rine getirmek zorunda.

Kad›nlarla ilgili do¤rudan ya da dolayl› düzenleme içeren Uluslararas› Çal›flma Örgütü
sözleflmeleri ve Türkiye’nin onaylam›fl oldu¤u sözleflmeler flunlar:

– 29 no’lu zorla çal›flt›rma sözleflmesi,
– 87 no’lu sendika özgürlü¤ü ve sendikalaflma hakk›n›n korunmas› sözleflmesi,
– 98 no’lu örgütlenme ve toplu pazarl›k hakk› sözleflmesi,
– 100 no’lu eflit ücret sözleflmesi,
– 105 no’lu zorla çal›flt›rman›n kald›r›lmas› sözleflmesi,
– 111 no’lu ifl ve meslekte ayr›mc›l›k sözleflmesi,
– 122 no‘lu istihdam politikas› sözleflmesi,
– 138 say›l› asgari yafl sözleflmesi,
– 182 no’lu en kötü biçimlerdeki çocuk iflçili¤inin yasaklanmas› ve ortadan kald›r›lma-

s›  ile ilgili  acil eylem sözleflmesi.
Bunlar içinde kad›nlar›n aile ve ifl iliflkilerinin  ba¤daflt›r›lmas› ile ilgili çok önemli söz-

leflmeler onaylanmam›fl durumda.
Bunlar:
– 156 no’lu aile sorumluluklar› ile ilgili olan çal›flanlar sözleflmesi,
– 183 no’lu anal›¤›n korunmas› sözleflmesi.
Ayr›ca Türkiye‘nin onaylamad›¤› iki sözleflme daha var yine kad›nlar› ilgilendiren.
– 175 no’lu k›smi süreli çal›flma sözleflmesi,
– 177 no’lu evde çal›flma sözleflmesi.
Bunlar Türkiye‘nin onaylamad›¤› fakat Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde mutlaka onay-

lamas› gerekti¤i sözleflmeler. Çünkü Avrupa Birli¤i pek çok belgesinde hep Uluslararas› Ça-
l›flma Örgütü sözleflmelerine at›fta bulunuyor. Avrupa Birli¤i aç›s›ndan da bunlar son dere-
ce önemli sözleflmeler.

Belirtmeliyim ki ‹fl Kanunu ve ilgili yönetmelikleri incelerken, do¤rudan do¤ruya kad›n-
larla ilgili düzenlemeler üzerinde duraca¤›m. Mesela 1. oturumda Necla Akgökçe’nin söyle-
di¤i alt iflveren kurumu üzerinde durmayaca¤›m. Çünkü alt iflveren kurumu gerçekten prob-
lemli bir alan. Bu alanda erkekler de sömürüye u¤ruyor kad›nlarla beraber. Kad›nlar›n sö-
mürüsü tabii ki daha katmanl› fakat do¤rudan do¤ruya kad›nlarla ilgili bir düzenleme içer-
medi¤i için, alt iflveren düzenlemesi üzerinde durmayaca¤›m. Zaten o bafll› bafl›na bir otu-
rum konusu olacak bir konu.



‹fl Kanunu’nun do¤rudan do¤ruya kad›nlar› ilgilendiren düzenlemelerinden bir tanesi, ‹fl
Kanunu’nun 5. maddesi. Bu madde daha önceki 1475 say›l› Kanun’da mevcut de¤ildi. ‹lk
defa 2003 y›l›nda ‹fl Kanunu’na giren bir madde. Eflit davranma ilkesini düzenliyor. Bu mad-
dede ciddi problemler var. Maddenin 1. f›kras›nda, ifl iliflkisinde dil, ›rk, cinsiyet, siyasal
düflünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzer sebeplere dayal› ayr›m yap›lamaz, deniyor. Ar-
kas›ndan, iflverenin tam süreyle çal›flanlarla, k›smi süreli çal›flan iflçiler aras›nda ayr›m yapa-
mayaca¤›, düzenlenmifl. Arkas›ndan, cinsiyete dayal› ücret konusunda iflverenin ayr›mc›l›k
yapamayaca¤›, düzenlenmifl. ‹fl iliflkisinin devam›nda ve iflin sona ermesinde iflveren e¤er
dil, ›rk, cinsiyet, siyasal düflünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayr›m
yaparsa bir yapt›r›m öngörülmüfl, fakat ifl iliflkisinin kurulmas›nda ayr›mc›l›k yapt›r›ma
ba¤lanmam›fl. Bu önemli bir eksiklik. Kad›n›n iflgücüne kat›l›m meselesinde önüne ç›kan
engellerden bir tanesi. Burada hiçbir yapt›r›m öngörülmemifl olmas› buna yapt›r›m uygulan-
mayaca¤› anlam›na gelmez. Bir hukukçu olarak ben yorum yoluyla ifl iliflkisi devam ederken
veya son buldu¤unda uygulanan yapt›r›m›n, ifl görüflmelerinde de uygulanabilece¤ini savu-
nuyorum. Bununla ilgili henüz bir mahkeme karar› yok. Fakat bu görüfl reddedilse bile, Türk
Ceza Kanunu’nun 122. maddesi, kifliler aras›nda dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasi düflünce, fel-
sefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayr›m yaparak kiflinin ifle al›nmas›n› veya al›n-
mamas›n› yukar›da say›lan hallerden birine ba¤layan kimse hakk›nda 6 aydan bir y›la kadar
hapis veya adli para cezas› verilir, diyor. Dolay›s›yla ‹fl Kanunu’nda aç›k bir yapt›r›m öngö-
rülmemifl olmas›na ra¤men, Türk Ceza Kanunu’nun bu maddesi mevcuttur.

‹fl Kanunu’nun 5. maddesindeki bir baflka sorun, yapt›r›m›n limitiyle ilgili. 5. madde di-
yor ki; ifl iliflkisinde veya sona ermesinde ayr›mc›l›k yapan iflveren 4 aya kadar uygun bir taz-
minat ödemek zorundad›r. Burada ödenecek tazminata bir limit getirilmifl, yani 4 aydan faz-
la bir tazminata mahkeme karar veremeyecek. Bu, AB normlar›na ayk›r›. Nitekim Avrupa
Adalet Divan› ‹ngiltere’ye karfl› aç›lan cinsiyet ayr›mc›l›¤› ile ilgili bir davada tazminatta bir
üst limit getirilemeyece¤i görüflünü aç›klad›. Dolay›s›yla bu sorun oluflturan bir düzenleme.

‹fl Kanunu’nun kad›nlar aç›s›ndan sorun oluflturan di¤er maddeleri 18, 19, 20 ve 21. mad-
deler. 18. madde ifl sözleflmesinin sona ermesini düzenliyor. ‹fl sözleflmesinin sona ermesin-
de. 2003 tarihli ‹fl Kanun’u flöyle bir tercih yapt›. Dendi ki 30’dan az iflçinin çal›flt›¤› iflyer-
lerinde çal›flanlar› iflveren hiçbir gerekçe göstermeden iflten ç›karabilir. 30 veya 30’dan fazla
iflçinin çal›flt›¤› bir iflyerinde belirli kriterlerin de gerçekleflmesi kofluluyla iflveren geçerli bir
neden göstermek zorundad›r. Burada elefltiriye aç›k olan düzenlemelerden bir tanesi 30 iflçi
say›s› olabilir. Çünkü kad›nlar›n büyük bölümü 30’dan az iflçinin çal›flt›¤› iflyerlerinde istih-
dam edilmektedir. Kanun tasar›s› haz›rlan›rken bu say› asl›nda 10 iflçi ile s›n›rl›yd›. TBMM
görüflmelerinde bu say› 30’a ç›kar›ld›. Elefltirilebilecek düzenlemelerden bir tanesi bu.

Di¤er elefltiriye aç›k madde flu: ‹fl Kanunu baz› durumlar›n iflten ç›kar›lmak için geçerli
sebep oluflturmayaca¤›n›  düzenliyor. Irk, din, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, ha-
milelik, do¤um, din, siyasi görüfl ve benzeri nedenler iflten ç›karmak için geçerli neden de-
¤il. Burada kad›nlar› ilgilendirenler, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik ve
do¤um. Ancak bu düzenlemede kad›n iflçiye e¤er iflten ç›kar›l›rsan sadece ifle iade davas›
açabilirsin, deniyor. Burada kad›n iflçiye seçim hakk› tan›nmal›d›r diye düflünüyorum. Çün-
kü iflten ç›kar›lma aflamas›nda örne¤in psikolojik tacize maruz kalan kad›n, ifle dönmek iste-
miyor olabilir.Yaln›zca u¤rad›¤› ayr›mc›l›¤a karfl› tazminat talep etmek istiyor olabilir, fakat



Kanun seçimlik bir olanak tan›m›yor, ister tazminat ister ifle iade, demiyor. Oysa iflveren aç›-
s›ndan birtak›m kolayl›klar sa¤lanm›fl. fiöyle ki mahkeme kad›n iflçinin iflten ç›kar›lmas›n›n
geçerli bir nedene dayanmad›¤›na ve ifle iadesine karar verdi¤inde, kad›n iflçi ifle iade tale-
biyle iflverene müracaat etmek zorunda. Ancak iflverene burada bir seçimlik olanak tan›nm›fl.
‹flveren iflçiye baflvurusu halinde ifle bafllatmak veya bafllatmak istemiyorsa en az 4 ayl›k, en
çok 8 ayl›k ücret tutar›nda tazminat ödemek zorunda. Mahkeme ifle iade karar› verse ve ka-
d›n iflçi dönmek istese bile, iflveren isterse ifle alma, istemezse onun yerine tazminat ödeme
olana¤›na sahip. Dolay›s›yla iflverene seçimlik olanak tan›n›rken kad›na böyle bir olanak ta-
n›nm›yor.

Ayr›ca ispat yüküyle ilgili bir sorun var. ‹fl Kanunu uyar›nca geçerli nedeni ispat yüküm-
lülü¤ü iflverene aittir. ‹flçi feshin baflka nedene dayand›¤›n› iddia etti¤i takdirde, bunu ispat-
la yükümlüdür. Dolay›s›yla iflveren, ben kad›n iflçiyi iflletme gerekleri nedeniyle iflten ç›kar-
d›m, diyor; kad›n iflçi, hay›r ben cinsiyetim nedeniyle ç›kar›ld›m diyorsa, kad›n iflçi iddias›-
n› ispat etmek zorunda. Bu düzenleme hem Avrupa Birli¤i normlar›na ayk›r›, hem de Ulus-
lararas› Çal›flma Örgütü Uzmanlar Komitesi’nin içtihatlar›na ayk›r›. Burada ispat yükünün
hafifletilmesi gerekirdi.

Bir baflka kad›n iflçilerle ilgili düzenleme, iflyerinde cinsel tacizle ilgili. ‹flyerinde cinsel
taciz kad›n›n iflgücüne kat›l›m› önünde önemli engellerden bir tanesi. Kad›n›n  Statüsü Genel
Müdürlü¤ü’nün yapt›rd›¤› baz› araflt›rmalarda büyük oranda kad›n ya ifle ilk giriflinde tacize
maruz kald›¤› için çal›flmaktan vazgeçti¤ini veya tacize u¤rama korkusuyla çal›flmak isteme-
di¤ini veya tacize u¤rayabilece¤i endiflesiyle eflinin veya erkek kardeflinin veya babas›n›n ça-
l›flmas›na izin vermedi¤ini söylüyor. Dolay›s›yla bu önemli konulardan bir tanesi. ‹flyerinde
cinsel taciz ilk defa 2003 y›l›nda ‹fl Kanunu’nda düzenlendi. O zamana kadar teknik anlamda
hiçbir kanunda düzenlenmifl de¤ildi. 2005 y›l›nda da Türk Ceza Kanunu’nda düzenlendi.
2003 y›l›nda ‹fl Kanunu’nda düzenleme yap›l›rken, ne yaz›k ki bununla ilgili özel tek bir
madde ya da birden fazla maddeyi oluflturacak flekilde bir düzenleme yap›lmad›. Onun yeri-
ne iflçinin hakl› nedenle ifl sözleflmesini feshetti¤i haller ve iflverenin ifl sözleflmesini hakl›
nedenle feshetti¤i haller içinde birer düzenleme olarak yer ald›. Kanun diyor ki e¤er iflveren
iflçiye cinsel tacizde bulunursa iflçi ifl sözleflmesini derhal feshedebilir. Öte yandan yine diyor
ki kad›n iflçiye, bir baflka iflçi veya 3. bir kifli seni taciz ederse o takdirde de iflverene flika-
yette bulunacaks›n, flikayet sonucunda iflveren gerekli önlemleri almazsa iflten ç›kabilirsin
diyor. Burada ciddi bir problem var. Çünkü burada ikili bir ayr›m yapmak gerekiyor. ‹flve-
renin gözü önünde cereyan eden veya iflverenin bilmesi gereken durumlarda flikayet koflulu
aranmamal›d›r. Öte yandan iflveren, bir iflçisi bir baflka iflçisini taciz ederse tacizde bulunan
iflçiyi iflten ç›karabilir. Sonuçta sadece iflten ç›karmayla ilgili bir düzenleme var. Halbuki ka-
d›nlar›n istedi¤i böyle bir olay›n yaflanmamas›. Dolay›s›yla önemli olan cinsel tacizi önle-
mektir. Meydana geldikten sonra birtak›m yapt›r›mlar›n öngörülmesi önemli tabii, fakat
daha önemli olan bunu önleyici birtak›m düzenlemelerin olmas›.

Türk Ceza Kanunu’ndaki cinsel tacizle ilgili madde de problemli. Ben TCK Tasar›s› ha-
z›rlan›rken insanlara ulaflmaya çal›flt›m, fakat herhalde derdimi yeterince anlatamad›m.
Diyor ki 105. madde, bir kimseyi cinsel olarak taciz eden kifli hakk›nda ma¤durun flikayeti
üzerine 3 aydan 2 y›la kadar hapis cezas› ya da adli para cezas›na hükmolunur. Bu fiiller e¤er
hiyerarflik bir iliflki içerisinde cereyan ederse, yani tacizi yönelten eflde¤er statüde de¤il de



iflveren ya da iflveren vekili ise ceza yar› oran›nda art›r›l›r. Bu fiil nedeniyle ma¤dur iflini terk
etmek zorunda kalm›flsa, verilen ceza bir y›ldan az olamaz. 2. f›krada bir problem yok 1. f›k-
ra problemli; çünkü burada bir davran›fl cinsel amaçl› de¤ilse cinsel taciz olarak de¤erlendi-
rilmiyor. Bir davran›fl niteli¤i gere¤i cinsel bir davran›fl olsa bile cinsel amaç güdülmemiflse
cinsel taciz oluflturmuyor. Böyle bir fley olabilir mi? Burada ma¤dur esas al›nm›yor. Fail esas
al›n›yor. Onun niyetine bak›l›yor. Fail cinsel amaç gütmemiflse hakaretten yarg›lanacak.
Hakaretin cezas› daha hafif tabii. 105. madde kad›n gruplar›n›n sahip ç›kt›¤› bir madde, fa-
kat asl›nda problemli bir madde. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.

Son olarak ‹fl Kanunu’nda düzenlenmifl olan anal›k izni ve Gebe ve Emziren Kad›nlar
Yönetmeli¤i üzerinde duraca¤›m. ‹fl Kanunu’nun 74. maddesi anal›k iznini düzenliyor ve
zaten bafll›¤› da "Anal›k halinde çal›flma ve süt izni". Kanun, babal›k izni ya da ebeveyn izni
diye bir kurumdan bahsetmiyor. Dolay›s›yla bu zaten kad›n›n yükümlülü¤üdür diye düflünül-
müfl ve buna göre bir düzenleme yap›lm›fl. 74. madde, kad›n iflçilerin do¤umdan önce sekiz
ve do¤umdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftal›k süre için çal›flmamalar›
esast›r, diyor. Uluslararas› Çal›flma Örgütü sözleflmelerinde ve Avrupa Birli¤i normlar›nda
bu süre, do¤umdan önce yedi, do¤umdan sonra yedidir. Bizim Kanunumuzda, Millet Mecli-
sinde görüflülürken, bir kad›n milletvekilinin verdi¤i önergeyle, do¤umdan önce sekiz do-
¤umdan sonra sekiz hafta olarak düzenlendi. ‹zinle ilgili bu tür koruyucu düzenlemeler, bir
baflka deyiflle yaln›zca kad›nlara iliflkin uzun izin süreleri, kad›n›n iflgücüne kat›l›m› önünde
engel oluflturabiliyor. Benim düflüncem bu tabii, farkl› düflünülebilir. Bu süreler üzerinde
durmak gerekiyor; çünkü e¤er kad›n›n sa¤l›k durumu elveriflli de¤ilse, bu süre hekim rapo-
ruyla uzat›labiliyor. Ayr›ca bu süreler bittikten sonra kad›n iflçiye Kanun isterse alt› ayl›k da
ücretsiz izin hakk› öngörmüfl. Bunun mesela babal›k izni veya ebeveyn izni olarak düzenlen-
mesi çok daha do¤ru olurdu belki. Fakat burada da bu alt› ayl›k ücretsiz izin hakk› kad›n için
öngörülmüfl. Bu uzun süreler üzerinde san›r›m hepimizin bir düflünmesi ve tart›flmas› gere-
kiyor.

Öte yandan emzirme izni ile ilgili bir düzenleme var. Burada da kad›n iflçilere bir ya-
fl›ndan küçük çocuklar›n› emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir; Bu
sürenin hangi saatler aras›nda ve kaça bölünerek kullan›laca¤›n› iflçi kendisi belirler, diyor
Kanun. Fakat bu maddeye ba¤l› olarak düzenlenen Gebe ve Emziren Kad›nlar Yönetme-
li¤i’ne bakt›¤›m›z zaman gene sorunlar ortaya ç›k›yor. Gebe ve Emziren Kad›nlar Yönetme-
li¤i iflverenlere emzirme odas› ve yurt açma yükümlülü¤ü getiriyor. Ancak bu yükümlülü¤ü
düzenlerken yaln›zca kad›n iflçi say›s› esas al›narak bu yükümlülük düzenlenmifl. Diyor ki
yönetmelik: Yafllar› ve medeni halleri ne olursa olsun yüz ile yüz elli kad›n iflçi çal›flt›r›lan
iflyerlerinde, bir yafl›ndan küçük çocuklar›n b›rak›lmas› ve bak›lmas› ve emziren iflçilerin
çocuklar›n› emzirmeleri için iflveren taraf›ndan çal›flma yerlerinden ayr› ve iflyerine en çok
250 metre uzakl›kta bir emzirme odas› kurulmas› zorunludur. ‹flverenler ne yap›yor? 99
kad›n iflçi al›yor, dolay›s›yla bu yükümlülükten kurtuluyor. Çünkü sadece kad›n iflçi say›s›
esas al›nm›fl. Hâlbuki bunun asl›nda kad›n ve erkek toplam iflçi say›s› gözetilerek düzenlen-
mesi daha yerinde olurdu. Asl›nda bunun d›fl›nda çok olumlu düzenlemeler var yönetme-
likte. Bir de yine bu yönetmelikte problem oluflturan baflka bir düzenleme: 150’den çok
kad›n iflçinin çal›flt›r›ld›¤› yerlerde de ifl verenlere bir yurdun kurulmas› zorunlulu¤u getirili-
yor. Dolay›s›yla her defas›nda iflveren yükümlülükten kurtulmak istiyorsa kad›n iflçi say›s›n›



bu say›lar›n alt›nda tutarak bu yükümlülükten kurtulmaya çal›fl›yor. Son olarak Gebe ve Em-
ziren Kad›nlar Yönetmeli¤i’nde sorun oluflturan bir di¤er düzenleme flu: Diyor ki yönet-
melik, oda ve yurtlardan kad›n iflçilerin çocuklar› ile erkek iflçilerin annesi ölmüfl veya vela-
yeti babaya verilmifl çocuklar› faydalan›rlar. Dolay›s›yla kad›n iflçi ölmüflse çocuk, baban›n
iflyerindeki oda ve yurtlardan yararlanabilir veya çocu¤un velayeti babaya verilmiflse ancak
çocuk yararlanabilecek. Bu da elefltiriye aç›k bir hüküm; çünkü kad›n iflçinin iflyerinde oda
veya yurt yoksa, çocuk baban›n iflyerindeki oda ve yurttan yararlanabilmeli. Yaln›zca kad›n
iflçi ölmüflse veya velayet babaya verilmiflse çocu¤un baban›n iflyerindeki oda ve yurttan
yararlanabilmesini anlamak mümkün de¤il. Dolay›s›yla Yönetmelik’te de¤ifltirilmesi gere-
ken üç düzenleme var. Fakat tabii bir yandan bunlar›n de¤ifltirilmesini savunurken, bir yan-
dan da s›k s›k gazetelerde iflverenlere krefl açma yükümlülü¤ü kald›r›lacak diye birtak›m ya-
z›lar okuyorum. Umar›m bunlar söylentiden ibarettir. Benim, bana ayr›lan süre içinde söyle-
yeceklerim bu kadar. Çok teflekkür ederim sabr›n›z için.



2. OTURUM TARTIfiMALAR

Aysun Say›n, Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i

Sizlere söz vermeden önce Kadriye’nin sunuflunu özetlemek istiyorum. Belki, bizim de
çerçeveyi tekrar çizmemize kolayl›k sa¤lar. Öncelikle Kadriye bir fleyin alt›n› çok net çizdi.
Türkiye’nin Uluslararas› Çal›flma Örgütü sözleflmelerinden, özellikle kad›n› do¤rudan ilgi-
lendiren çal›flma yaflam› ve ifl yaflam›n› uyumlaflt›rmaya yönelik herhangi bir sözleflmesini
imzalamad›¤›n›, Avrupa Birli¤i sürecinde bu taahhüttün alt›na girdi¤ini ama henüz bunun
gerçekleflmedi¤ini söyledi.

‹fl Kanunu’ndaki birtak›m sorunlar› paylaflt›. Daha çok kad›n›n bak›m hizmetleriyle ilgi-
li olan sorumluluklar›n›n kanun eliyle de kad›na teslim edildi¤ini dolay›s›yla kanun yap›c›-
n›n da kad›n› çocuktan, hastadan veya engelliden veya bütün bak›m hizmetlerinden sorum-
lu olarak gördü¤ünü ve bizim bununla mücadele etmemiz gerekti¤ini belirtti. Sosyal hayat›-
m›z› düzenlerken, ev içi sorumluluklar paylafl›lmal›d›r derken, önce kanunu de¤ifltirmemiz
gerekti¤ini söyledi. ‹fl Kanunu’nda yer almayan ama Türk Ceza Kanunu’yla gelen düzenle-
melerden bahsetti. Dolay›s›yla ‹fl Kanunu baz› fleyleri kapsam›yor; ama TCK’ye girdi¤i için
biz onlar› kullanarak birtak›m haklar›m›z› elde edebiliriz, dedi. Bir di¤er önemli mesele ise
‹fl Kanunu madde 18’de yer alan 30 kifli meselesi. Bizi çok do¤rudan ilgilendiriyor, çünkü
kad›nlar daha çok, daha az insan›n çal›flt›¤›, daha küçük, orta boy iflletmelerde çal›fl›yor ve
dolay›s›yla ifl kanunu, ifl güvencesi kapsam›nda çal›flm›yorlar. fiimdi sözü size b›rakay›m gö-
rüflleriniz, yorumlar›n›z ve sorular›n›z için.

Sema Karaday›o¤lu, Sinop Barosu Kad›n Haklar› Komisyonu

Türkiye Barolar Birli¤i Kad›n Hukuku Komisyonu üyesiyiz. Daha önce Bilgi Üni-
versitesi’nin düzenledi¤i bir konferansa da kat›lm›flt›k. Anayasan›n 90. maddesi imzalad›¤›-
m›z uluslararas› sözleflmelerin iç hukuk fleklinde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini kabul ediyor.
CEDAW’›n da bu konuda hat›rlat›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Kad›nlara karfl› ayr›mc›-
l›¤›n önlenmesi hakk›ndaki sözleflme Türkiye’yi de ba¤l›yor ve tazminat konusu da olabile-
cek nitelikte.

Ayr›ca cinsel tacizle ilgili 105. madde, cinsel amaç güdülmesi, Ceza Hukuku’nun genel
ilkeleri anlam›nda geçerli bir gerekçe. Kasta bak›lmas› gerekiyor, her zaman için failin kas-
t›na bak›l›r ve o ayr›mc›l›¤a engel de¤il.

Türkiye Barolar Birli¤i Kad›n Hukuku Komisyonu, Ceza Kanunu, Medeni Kanun, 4320
Aileye Karfl› fiiddete iliflkin kanunla ilgili çal›flmalarda özellikle yasa nas›l olmal›, fleklinde
çal›flmalar›na hala devam ediyor. 4320 ile ilgili yönerge verilmesi için en son bir toplant› ya-
p›ld› ve ceza kanununda o maddelerin konulmas› için gerçekten tüm sivil kad›n örgütlerinin
TÜBAKKOM da dahil çok yo¤un çal›flt›¤›n› bizzat gözlemledim ve Türk Ceza Kanunu’nda-
ki hükümlerin, Türk ‹fl Kanunu’ndaki hükümlerin son derecede olumlu geliflmeler kaydetti-
¤ini sevinerek görüyoruz. Fakat uygulamada ülkenin flartlar›ndan gelen sorunlar› hep birlik-



te aflmaya çal›fl›yoruz. Bunu eklemek istedim siz de onun önemine de¤inirseniz iyi olur di-
ye düflünüyorum.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi 

Anayasan›n 90. maddesi usulüne göre onaylanm›fl uluslararas› sözleflmelerin iç hukukla
çat›flmas› halinde uluslararas› sözleflmelere üstünlük tan›naca¤›n› söylüyor fakat pek çok
uluslararas› sözleflme do¤rudan do¤ruya uygulanmaya müsait de¤il. Bunlar ço¤u kez devlet-
lere seçenekler sunuyor. Diyor ki istersen flunu, istersen bunu, istersen flunu seçebilirsin. Do-
lay›s›yla orada birtak›m somut düzenlemelerin olmas› gerekiyor. ‹kincisi, cinsel tacizle ilgi-
li düzenlemelerde feminist bak›fl aç›s›ndan bahsediyoruz. Burada failin esas al›nmas› do¤ru
de¤il. Ben farkl› düflünüyorum tabii siz de farkl› düflünüyorsunuz.

Hülya Sapmaz Özkan, Ordu Barosu Kad›n Haklar› Komisyonu

Mobbing’i ben yeni duydum. Türk hukuk sistemine de herhalde yeni girmifl, yabanc› ül-
kelerde daha önce tart›fl›lmaya bafllanm›fl bir kavram. ‹flyerinde psikolojik fliddet diye çok
genel olarak çevirilerini görüyorum, tam uymasa da. Bu cinsel tacizle ilgili vakalar da ayn›
biçimde mobbing’e girer diye birkaç makale okudum. San›yorum Marmara Üniversite-
si’nden bir ö¤retim görevlisinin bu konuda ciddi bir araflt›rmas› var. Mobbing’le ilgili uygu-
lamalar var m›? Bu konuda aç›lm›fl birkaç dava oldu¤unu duydum fakat ben ulaflamad›m ka-
rarlara. Nas›l yans›r? Ayn› biçimde, iflyerlerinde cinsel tacizi mobbing’le nas›l ba¤lant›lan-
d›rabiliriz? Çünkü bununla birlikte tazminat talepleri ortaya ç›kabilir. ‹fl Hukuku’nda tazmi-
nata bu anlamda çok yer verilmese de kiflisel haklar›n ma¤dur edilmesinden ötürü, o hüküm-
lere dayanarak tazminat istemi söz konusu olabilir.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Mobbing’i biz yeni tart›flmaya bafllad›k. Yurt d›fl›nda bu konuda aç›lm›fl çok fazla dava
var. Türkçe’de tam karfl›l›¤› yok asl›nda. Psikolojik taciz kavram› kullan›labilir. Teknik an-
lamda bizim mevzuat›m›zda düzenlenmifl de¤il. Fakat kiflilik haklar›n›n ihlalinden hareket-
le dava aç›labilir. Ceza Kanunu aç›s›ndan da hakaretle ilgili düzenlemeler uygulama alan›
bulabilir. Cinsel tacizle çak›flt›¤› durumlar da olabilir, çak›flmad›¤› durumlar da olabilir. Ör-
ne¤in cinsel taciz, cinsel gözda¤› fleklinde de olabilir. Yani, "ya bu teklifimi kabul et ya da
buray› terk et" fleklinde. Mobbing’de daha çok düflmanca bir ortam yaratarak kifliyi y›ld›r-
maya dayal› bir davran›fl biçimi var. Bu konuda aç›lan ve bir tane kazan›lan dava var. Mar-
mara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi’nden bir profesör 17 y›ld›r mobbing’e u¤ruyorum di-
ye dava açt› ve davay› kazand›. Bu iyi bir geliflme. Bunun arkas› gelecek diye düflünüyorum.

Hülya U¤ur Tanr›över, Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi

Eskiden var olan bir hukuksal düzenleme hala geçerli mi, onu ö¤renmek istiyorum. Ev-
lenen kad›n›n evlenme tazminat› alarak iflten ayr›lmas›. Bu ilk yapt›¤›m›z kad›n istihdam› ça-
l›flmalar›nda çok önemli sorun olarak karfl›m›za ç›k›yordu çünkü tamamen simgesel düzey
de. Kad›nlar›n, ya çal›flmas› söz konusudur ya da evlenmesi. Evlenen kad›n bir anlamda ma-
demki evlendin iflten ayr›l›yorsun, buyur üstüne bir de para verelim, fleklinde ödüllendirili-



yor. Bu düzenleme hala geçerli midir?
‹kincisi çok daha incelikli bir konu fakat hukukçu kad›nlar›n ya da hukuk alan›nda çal›-

flanlar›n belki bir fleyler yapabilece¤ini düflünüyorum. Anal›k ve emzirme sorunlar›ndan söz
ettiniz buna paralel olarak birkaç y›ld›r çok iyi görüyoruz ki gerek genel iletiflim kampanya-
lar›nda, gerekse medyada giderek yayg›nlaflan sa¤l›k iletifliminde inan›lmaz ana kad›nlar,
çocuk do¤uran ve emziren kad›nlar üzerine bir bask› uygulan›yor. "Ben alt› ay emzirdim. En
az alt› ay emzirmek laz›m." Hatta bir sene, üç sene fleklinde vurgulan›yor ve bu her düzeyde
ciddi boyutta bir bask› unsuru olarak, uluslararas› kurulufllar›n deste¤iyle UNICEF’in
kampanyalar› gibi, karfl›m›za ç›k›yor. Hukukçu kad›nlar bu kurulufllara bu kampanyalar› dü-
zenledikleri takdirde bunun paraleli olarak kad›nlar›n da çal›flt›klar› ifl yerlerinde dedi¤iniz
üzere 100 kad›n, 150 kad›n, 50 kad›n gözetilmeksizin, sistemli olarak emzirme odalar› ve
kad›nlar›n en az›ndan bu sürelerde emzirmesini olanakl› k›lacak bir tak›m yükümlülüklerin
yerine getirmeleri için bask› yapmalar›n› isteyemezler mi?

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Kad›n›n iflten ayr›lmas› halinde, yani evlendi¤inden itibaren bir y›l içerisinde ayr›lmas›
halinde kendisine k›dem tazminat› ödenece¤ine dair düzenleme varl›¤›n› sürdürüyor. Daha
önceki ‹fl Kanunu’nda mevcuttu. Kanun’a konmas›n›n nedeni, Medeni Kanun’daki bir dü-
zenlemeydi. Medeni Kanun hat›rlarsan›z diyordu ki, evlenen kad›n eflinin izni olmadan çal›-
flamaz ve kad›n evlendikten sonra notere gidip, efliyle beraber noter huzurunda izin al›p o
belgeyi de daha sonra iflverenine sunmak durumundayd›. Dolay›s›yla kad›n›n çal›flmas› er-
ke¤in iznine ba¤land›¤› için, hiç olmazsa ma¤dur olmas›n, k›dem tazminat›n› als›n diye ‹fl
Kanunu’na konmufl bir maddeydi. Medeni Kanun’daki bu düzenleme daha sonra kald›r›ld›;
fakat ‹fl Kanunu’ndaki düzenleme varl›¤›n› sürdürüyor. Ancak bir K›dem Tazminat› Fon Ta-
sar›s› var gündemde. O Tasar›’da bu düzenleme yer alm›yor. O Tasar› yasalafl›rsa, bu düzen-
leme de kald›r›lacak. Di¤er konuda san›yorum e¤er öyle bir bask› yapacaksak, sadece hu-
kukçu kad›nlar de¤il, bütün kad›n gruplar›n›n hep beraber yapmas› gerekir diye düflünüyo-
rum.

Reyhan Atasü Topçuo¤lu, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

Ben asl›nda bir noktaya de¤inip iki tane de soru sormak istiyorum. De¤inmek istedi¤im
nokta CEDAW’la ilgili. Tabii ki bu düzenlemelerde CEDAW, v.b. uluslararas› sözleflmeler
çok önemli. Fakat bu uluslararas› sözleflmeler prensip olarak birtak›m standartlar getiriyor.
Bu standartlara nas›l ulafl›laca¤› her ülkenin kendi özgünlü¤üyle yapt›¤› yasalarla oluyor.
Bunu böyle de¤erlendirmek gerekir diye düflünüyorum. Bir de yine CEDAW’la ilgili olarak,
ek protokolü de imzalam›fl durumday›z. Asl›nda, maalesef, bu sözleflmelerin yükümlülükle-
rini tam olarak da yerine getirmiyor devlet. Mesela rapordan sonra gelen, CEDAW Komite-
si’nin verdi¤i tavsiye kararlar›n›n bas›lmas› gerekiyordu. Dört y›l geçti¤i halde hala bas›lma-
d› ki bu tavsiye kararlar›n›n faydas› bütün bu uygulamalara yönde verebilsin. Sorum iki ta-
ne. Birincisi iflyerinde cinsel tacizle ilgili. Acaba kamuda oldu¤u zaman nas›l oluyor? Özel-
likle e¤itim kurumlar›nda ö¤retim elemanlar› ö¤rencileri taciz etti¤i zaman. Çünkü bu iki ça-
l›flan aras›nda bir taciz olmuyor. Birisi hizmet alan durumunda, o zaman uygulama nas›l ger-
çeklefliyor? Bunu ö¤renmek istiyorum. ‹kincisi de yine kamuyla ilgili, emzirme odas›, yuva,



oda gibi uygulamalar›n yap›lmas› kamu sektöründe nas›l oluyor? Çünkü kad›nlar›n ifl gücü-
ne kat›ld›¤› en yo¤un alan kamu sektörü. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Zaman s›n›r› nedeniyle, tabii, detay›na giremeyece¤im fakat kamuda çal›flanlar dedi¤i-
miz zaman üç grup çal›flan var. Memurlar, sözleflmeli personel ve iflçiler var. Bunun her bi-
ri farkl› düzenlemelere tâbi. Dolay›s›yla detaylara girmeyece¤im fakat flunu söyleyeyim.
Memurlarla ilgili düzenlemelerde, en az›ndan emzirme odalar› meselesinde, kad›n›n daha le-
hinde düzenlemeler var.

Cinsel taciz kamuda meydana geldi¤i zaman ‹dare Hukuku kurallar› da devreye giriyor.
Onun da detay›na giremeyece¤im fakat flunu söyleyeyim. 105. madde, ö¤retmen-ö¤renci
iliflkisine de uygulanacak bir madde. Hiyerarflik bir iliflki var ise o hiyerarflik iliflkide ceza-
n›n yar›s› oran›nda art›r›laca¤› öngörülüyor. Dolay›s›yla 105. madde her halükarda uygula-
ma alan› bulacak. Fakat orada failin, cinsel saik güdüp gütmedi¤ine bak›lacak, cinsel saik
güdülmemiflse ceza hakaretten verilecek.

Hatice Uçak Erden, Türk Hemflireler Derne¤i

Hemflireli¤e kad›n eme¤inin ortaya kondu¤u tek meslek diyebiliriz. Biraz önce bahsetti-
¤iniz bütün yasalar bizi de etkiliyor. Hem de çok derinden etkiliyor. ‹stihdam konusunda çok
büyük zorluklar›m›z var. Bu konuda, tafleron firmalar sa¤l›¤›n özellefltirilmesiyle birlikte or-
taya ç›kt›, kad›n eme¤i burada çok büyük bir suiistimale u¤ruyor. Ayn› zamanda biraz önce
bahsetti¤iniz emzirme odalar›, emzirme hakk› hemflirelerde de var. Bizim en büyük sorunu-
muz olan nöbet sistemimizden dolay›, gece çal›flt›¤› için anne bu hakk›ndan çok fazla yarar-
lanam›yor. Böyle bir yasal engeli ortaya ç›k›yor. Hala 1954 yasas›yla hemflirelik mesle¤i icra
ediliyor ve 14 y›ld›r yap›lan çal›flmalar sonucunda nihayet yasa tasar›s› flu anda meclis
gündemine geldi ve iflin ilginç bir boyutu da ilk defa bir erkek, cinsiyet ayr›mc›l›¤› olarak
bizim meslek grubu hakk›nda dava açt›. "Ben hemflireyim. Fakat erkek oldu¤um için çal›fla-
m›yorum" diye. Bu yasa kapsam›nda böylece, bundan sonra, meslektafllar›m›z aras›nda hem-
flire ünvanl› erkek meslektafllar›m›z da olacak. Bu yeni bir geliflme, bunu katk› için söylüyo-
rum. 53 y›ll›k bir gecikmeden sonra e¤er yasa geçerse eme¤imizin karfl›l›¤›n› alabilece¤iz.
fiu anda yüre¤imiz a¤z›m›zda bekliyoruz, yapt›¤›m›z çal›flmalar›n hiç birisi yasal ortamda
görülmüyor. Ücretlendirme politikas›nda sadece ek paylaflmalar gündeme geldi¤inde kurum
yöneticileri diyorlar ki siz bugün bunlar› yap›yorsunuz, kad›n eme¤ini ortaya koydu¤unuz
için, mesleki eme¤iniz ortada oldu¤u için ama yasan›zda iki kalem ifl yapt›¤›n›z gözüküyor.
O zaman sadece iki pay alma hakk›n›z var. Umar›m sizin de desteklerinizle flu anda meclis-
te olan tasar›m›z geçerse biz de san›r›m eme¤imizin karfl›l›¤›n› alabilece¤iz.

fiebnem Kenifl, Bo¤aziçi Üniversitesi Kad›n Araflt›rmalar› Kulübü

Bu y›l üniversitede cinsel tacizle ilgili bir çal›flma yürüttük ve fark ettik ki asl›nda yasal
düzenlemeler kurumlarda cinsel tacizi önlemek için çok yetersiz çünkü cinsel tacizin tan›m›
çok k›s›tl› tutuluyor. Sadece cinsel ba¤lamda de¤erlendiriliyor. Oysa ki, daha farkl› cinsiyet-
çi pek çok uygulamayla karfl›lafl›yoruz. Ben bir fley sormak istiyorum. Mesela üniversitele-



rin cinsel taciz yönergeleri ç›karmas› ve bu yönergeleri uygulamaya yönelik bir tak›m sis-
temler oluflturmalar›, bu tarz flirketlerde de benzer bir flekilde kurumsal politikalar oluflturul-
mas›. Sizce bu, yasal düzenlemenin boflluklar›n› doldurmak için ne kadar yeterli olabilir?.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Ben bu konuda yasal düzenlemeler mükemmel olsa bile tek bafl›na yeterli olmad›¤›n› dü-
flünüyorum. Bu kurumsal politikalar›n çok önemli oldu¤unu ve kad›nlar›n birlikte hareket et-
mesinin çok önemli oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü yap›lan araflt›rmalar kad›nlar›n iflyerin-
de cinsel tacize karfl› bireysel de¤il de grup olarak seslerini yükselttiklerinde daha baflar›l› ol-
du¤unu ortaya koyuyor. Sabanc› Üniversitesi’nin böyle bir çal›flmas› oldu¤unu biliyorum,
hatta geçen y›l beni bir toplant›ya ça¤›rm›fllard›. Hep beraber tart›flt›k. Üniversitelerde bu ha-
reketin bafllamas› çok olumlu ve tabii kendi aralar›nda ö¤rencilerin dayan›flmas›n›n da çok
önemli oldu¤unu düflünüyorum. 

Tan›m meselesine gelince, cinsel sözcü¤ü sadece cinsel nitelikli davran›fllar› de¤il cinsi-
yet nitelikli davran›fllar› da içeren bir sözcük. Dolay›s›yla hem cinsel hem cinsiyet nitelikli
yani bir kad›n› cinsiyetinden ötürü afla¤›lay›c› davran›fllar da cinsel taciz kavram› içerisine
giriyor. Burada bence hukuken tek kriter var; r›za var m› yok mu. Bir davran›fl için r›za yok-
sa, r›zan›n afl›ld›¤› anda art›k tacizden söz edilir.

Ayfle Gündüz Hoflgör, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Benim sorum anal›k izniyle ilgili olacak. Bizim yapt›¤›m›z araflt›rmalarda kad›n›n iflgü-
cüne kat›lmas›n›n önündeki en önemli engellerden birisi -daha çok beyana dayal› araflt›rma-
larda- evlenmek ve anne olmak olarak karfl›m›za ç›k›yor. "Çocuklar›m var, evde yeterince
çal›fl›yorum. Dolay›s›yla iflgücüne kat›lmak istemiyorum." Kad›n aç›s›ndan kullan›m eme¤i-
ni üretmek yeterli görünüyor, bireysel olarak de¤iflim eme¤i sürecine kat›lmay› istemiyor.
fiimdi bir tür ev kad›n› olmak bir talep gibi karfl›m›za ç›k›yor. Özellikle yerelde, k›rsal alan-
da yürütülen hünerli, hünersiz ve yar› hünerli iflgücü için. Siz bu anal›k izni için do¤umdan
8 hafta önce ve do¤umdan sonraki 8 hafta için bir kritik getirdiniz, dediniz ki; babal›k izni-
ne dönüfltürmek....

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Bu lo¤usal›k dönemi, bu süreye babal›k iznini ekleyemeyiz. Yani kad›n›n hamileli¤i ve
do¤umdan sonra metabolizmas›n›n yeniden eski durumuna dönüflmesi için zorunlu bir süre.
Sadece süre 7 hafta m› yoksa 8 hafta m› olmal› bunu tart›flmal›y›z dedim. Ben ondan sonra-
ki 6 ayl›k ücretsiz izin meselesinde acaba babal›k izni....

Ayfle Gündüz Hoflgör, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Tam da sorum onunla ilgili çünkü biliyoruz ki refah devlet uygulamalar›nda bazen bu bir
y›la iki y›la kadar da gidiyor. Baz› ülkelerde babal›k izni uygulamas› var, ifllemiyor. Dani-
marka gibi baz› ülkelerde iflliyor. Bir hukukçu olarak, bu Türkiye de nas›l ifller, nas›l yerele
yans›r, demin söyledi¤im resimle de birlefltirecek olursak yapt›r›m› nas›l olabilir? Böyle bir
alg› da var kültürde onu da reddedemeyiz. Hukuksal düzenlemeler bazen nüfuz etmiyor. Bir



hukukçu gözüyle bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz ve ne tür önerileriniz olur.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Bir defa tabii ki kolay olmayacak fakat ben bu konuda hukuki düzenlemelerin önemli ol-
du¤unu düflünüyorum. Bu konuda bir devlet politikas›n›n ortaya konmas› aç›s›ndan çok
önemli, ancak uygulanmas› dünyan›n hiçbir yerinde kolay olmuyor. Bu mutlaka bir süreç
alacakt›r. Mesela ‹ngiltere'de maafl› düflük olan efl çocu¤a bakmak için evde oturuyor- erkek-
se erkek, kad›nsa kad›n - yüksek olan da çal›flmaya gidiyor. Hatta evde çocuk bakan erkek-
ler bir de network oluflturmufllar, kendi aralar›nda belli günler düzenliyorlar, bir araya geli-
yorlar v.s. Bu iflin tabi flaka k›sm› fakat mesela bir radyo program›nda çocuklara bakmak için
evde kalan erkekler de önyarg›lardan flikayet ediyorlard›. Yani bunlar kolay olmuyor, fakat
yasal düzenlemelerin çok önemli oldu¤unu düflünüyorum.

‹pek ‹lkkaracan, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi, Kad›n›n ‹nsan

Haklar› Yeni Çözümler Derne¤i

TCK’daki ifl yerinde cinsel taciz ile ilgili Kadriye'nin bir saptamas› vard› ona eklemek is-
tedi¤im bir fley ve bir sorum var. ‹fl yerinde cinsel taciz maddesinin TCK’ya girmesi üç y›l-
l›k büyük bir kampanyan›n sonucunda gerçekleflti. Yani Kadriye sadece eksilikleri söyledi,
ben de onun aktivizm sürecine de¤inece¤im. Otuza yak›n kad›n örgütü Türk Ceza Kanunu
Kad›n Platformunu oluflturduk ve 2003’ten 2006’ya kadar çok yo¤un bir kampanya sonu-
cunda TCK’da otuzun üstünde maddeyi de¤ifltirdik. Bunlardan biride iflyerinde cinsel tacize
iliflkin hiçbir - de¤il mi haks›z m›y›m - düzenleme yoktu. ‹lk defa bu kampanyan›n, kad›n
gruplar›n›n talepleri sonucunda bu düzenlemeler TCK’ya girdi, maalesef eksik girdi. Önü-
müzde daha kat edilmesi gereken yol var. O elefltirinin yan› s›ra bu taraf›n› da tamamlamak
istedim.

fiimdi bir de TCK reformu s›ras›nda feminist bak›fl aç›s›yla TCK’ya bakt›¤›m›zda ö¤ren-
di¤imiz, bizi motive eden ve stratejimizi oluflturan temel fleylerden bir tanesi fluydu.
TCK’n›n kad›na belirli bir yaklafl›m› vard›. Bu da kad›n›n bedeninin kad›na de¤il topluma
ait bir fley oldu¤u yaklafl›m›. ‹flte bütün bu namus çerçevesinde. Bu yüzden de kad›n›n bede-
nine yönelik bir sald›r› oldu¤unda bu kiflisel, bedensel bütünlük hakk›na yönelik bir sald›r›
olarak de¤il toplumun namusuna yap›lan bir sald›r› olarak nitelendiriliyor ve haliyle bütün
maddeler de ona göre oluflturulmufltu eski TCK da. Hemen bir örnek vermek gerekirse, te-
cavüzcü-befl kiflilik- bir kad›na tecavüz ediyor, bir tanesi evlenmeyi kabul ederse hiç kimse
ceza alm›yordu çünkü toplumun namusu kurtulmufl oluyordu vs... Bütün bunlar bizim talep
etti¤imiz flekilde de¤ifltirildi.

Kadriye ifl hukukundaki özellikle annelikle ilgili, gebelik emzirmeyle ilgili düzenleme-
lerden bahsederken onu düflünüyordum. Türk ifl kanununda da çocuk yetifltirmek kimin gö-
revidir? Aile içinde toplumda ifl bölümü nas›l yap›l›r? Bununla ilgili bir felsefi yaklafl›m var,
de¤il mi? Kad›n›n görevidir üzerinden tan›mlan›yor. Haliyle iflverene krefl açma yükümlülü-
¤ü e¤er 100’ün üzerinde kad›n iflçi çal›flt›r›l›rsa veriliyor ya da yurtlardan yararlanma hakk›
erkek iflçiye sadece efli -anne- vefat etmiflse veriliyor. Asl›nda ifl kanununda da böyle bir fel-
sefe de¤iflikli¤ine ihtiyac›m›z var. Toplumsal ifl bölümü geleneksel cinsiyet rollerine göre mi
düzenlenmeli ve bunun üzerine infla edilmifl bir ifl kanunu mu istiyoruz yoksa art›k bu top-



lumsal cinsiyete dayal› ifl bölümünün reddedildi¤i ve eflit paylafl›m›n oldu¤u bir ifl kanunu
mu talep ediyoruz. Asl›nda o bak›fl aç›s›n› de¤ifltirdi¤imizde belki otomatikman maddeler-
deki bu ay›r›mc›l›klar› da eleyebilece¤iz. Krefl açmayla ilgili yönetmelikte bir tak›m düzen-
lemeler var fakat orada eksik olan uygulama. Uygulama k›sm› çok a¤›r aksak gidiyor. Yü-
kümlülükleri yerine getirmedi¤i zaman iflverene getirilen bir yapt›r›m var m›? Cezai bir un-
sur var m›?

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Para cezas› var fakat iflverenler cezay› ödemeyi göze al›yor veya iflçi kad›n say›s›n› dü-
flüktutuyor. Yani o yükümlülük kapsam›na girmemek için kad›n say›s›n› düflük tutuyor.

Zuhal Arnas Tataro¤lu, Kad›n E¤itim ve ‹stihdam Derne¤i, Ça¤dafl Kad›n Gençlik

Vakf›

Ben gecekondu bölgelerinde çal›fl›yorum. Özellikle orada görüyoruz ki tüm kad›nlar›n
ortak sorunu. Fakat o bölgelerde bir kad›n›n emzirme odas› da olsa, ifl yerinin yan›nda krefli
de olsa sorunlu çünkü büyük flehirlerde do¤ru düzgün ne ulafl›m imkânlar› var, ne de servis
var. Çocu¤unu her türlü hava koflulunda iflyerine, sanayi bölgelerine kadar götürmesi hiç de
kolay, hiç de sa¤l›kl› de¤il. ‹flverenlere bu tür bask›lar yap›ld›¤›nda kad›n›n hakk›n› korumak
için ya da çocu¤un korunmas› ön planda tutuldu¤u için sonuç al›n›yor fakat iflveren s›k›flt›-
¤›nda say›y› az tutarak veya yasada yer alan o cezai miktar neyse onu ödemeye raz› gelerek
bu iflleri savuflturuyorlar. Bunun yerine t›pk› özürlü çocuklar›n bak›m› ve korunmas›nda ol-
du¤u gibi nas›l devlet belli bir miktar› aileye ödüyorsa çocu¤un bak›m ve korunmas› için de
ayn› flekilde bir ödeme yapmas› konusunda m› çal›flma yapmal›y›z yoksa? Çünkü Avrupa ül-
kelerinin ço¤unda benim bildi¤im kadar›yla çocu¤un bak›m› ve korunmas›n› aile, devlet ve
iflveren ortaklafla paylafl›yorlar. Ankara'da OST‹M bölgesini düflünün veya ‹stanbul'un sana-
yi bölgelerinde, her fabrikan›n bir tane emzirme odas›, bir tane krefli, bir tane yuvas›n› yap-
mak ve o ortamda bu kurulufllar›n bulunmas› da çok sa¤l›kl› görünmüyor. Böyle bir öneri ge-
tirecektim.

Aysun Say›n, Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i

Ben burada araya girip kendime söz veriyorum. Emek platformunun bununla ilgili gelifl-
tirdi¤i hayata da geçebilecek çok ciddi önerileri var ve sizin söyledi¤inize benzer bir fley ta-
n›ml›yorlar. Zaten bak›mla ilgili hizmetleri devlet, iflveren, ebeveyn ve yerel yönetimler bir-
likte düzenlemelidir. Herkes sorumluluk almal›d›r. ‹kincisi küçük, orta boy iflletmeler de ya
da OST‹M gibi bölgeler de tek bir bak›m, krefl, yuva, v.s... aç›larak bu mesele de çözülebilir. 

K›sbes Ayd›n, Çi¤li Evka 2 Kad›n Kültür Evi

Öncelikle bu toplant›y› düzenleyen eme¤i geçen sunum yapan arkadafllara çok çok teflek-
kür ediyoruz. ‹yi bilgileniyoruz, buradan iyi bilgilerle ç›kaca¤›z; ancak benim bir önerim
olacak. Bir tak›m kararlar da al›nmal› hayata geçirilmek üzere. Mesela, ifl kanununda kad›n-
larla ilgili problem teflkil eden maddelerin kad›n bak›fl aç›s›yla yeniden kad›n hukukçu arka-
dafllar›m›z taraf›ndan düzenlenmesi ve bunu hükümete kanun teklifi olarak sunulmas›. Yani



hep IMF mi niyet mektubu verecek bir de kad›nlar niyet mektubu versinler.
Bunu gerçekleflmesi için de bütün kad›n örgütleri gittikleri yerlerde Türkiye çap›nda

kampanya yürütürsek bu ‹fl Kanunu’nda kad›n aleyhinde olan problemli maddelerin de¤iflti-
rilmesi noktas›nda bir kamuoyu yaratabiliriz diye düflünüyorum. Belki bu konuda çal›flma-
lar vard›r. Bilgi eksikli¤imi ba¤›fllay›n. Varsa onunla ilgili de sormak istiyorum. Buradan bir
karar ç›ks›n flunlar› yapal›m diye, yapal›m. Toplant› biraz ete kemi¤e bürünsün.

Meltem Demir, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, AB Koordinasyon Dairesi

Hocam›z, ‹fl Kanunu’nun 5. maddesi eflit ifllem ilkesi maddesinden bahsetti ve orada ifl
iliflkisinin oluflturulmas›nda bir problemin oldu¤unu söyledi. fiöyle söyleyeyim, hakikaten,
‹fl Kanunu 2003 y›l›nda yürürlü¤e girmeden önce 9 tane bilim kurulu taraf›ndan haz›rland›.
Haz›rlanmas›n›n nedeni ILO standartlar›na ve sözleflmelerine uymak ve Avrupa Birli¤i'nin
hem ‹fl Kanunu’na, ifl hayat›na yönelik, çal›flma hayat›na yönelik hem de kad›n erkek eflitli-
¤i direktiflerine yönelik uyumu gerçeklefltirmekti. Tabi haz›rlanma sürecinde belki daha tam
anlam›yla uyumu gözeterek haz›rland› fakat daha sonra bakanlar kurulu ve mecliste baz› ak-
sakl›klarla böyle ç›kt›.

Benim söylemek istedi¤im bu istihdama eriflim, mesleki e¤itim, meslekte ilerleme ve ça-
l›flma koflullar›n› düzenleyen AB direktifi-iki tane AB direktifi bulunmakta, 76/207 ve
2002/73. Bu direktiflerde, di¤er k›s›mlar› b›rak›yorum, meslekte ilerleme, terfi, çal›flma ko-
flullar›... istihdama eriflim diyor. ‹stihdama eriflimde eflit muamele ilkesinin getirilmesi. Bu
istihdama eriflim konusu muallâk bir konu. Hakikaten ifl sözleflmesinin imzalanmas› s›ras›n-
da m› yoksa öncesinde mi eflit muamele ilkesinin getirilmesi gerekir. Biliyorsunuz bizim ‹fl
Kanunu’nun maddeleri ancak taraflar aras›ndaki ifl sözleflmesinin imzalanmas›yla vuku bu-
luyor. Demek ki öncesinde de bir fleylerin yap›lmas› gerekiyor.

Size yeni bir geliflmeden söz edeyim-eminim ki haberiniz vard›r. 11 Nisan 2006 tarihin-
de bir yönetmelik yay›mland›, daha do¤rusu yönetmeli¤in baz› maddelerinde de¤ifliklik ya-
p›ld›. Bu yönetmelik resmi gazetede de yay›mland›. Bu kamu kurumlar›n›n daimi kadrolar›-
na ilk defa iflçi olarak atanacaklar›n usul ve esaslar›n› belirleyen yönetmeli¤in 11f maddesin-
de daimi kadrolara -nerede, devlet dairelerinde ve iflçi olarak atanacaklara- cinsiyet temelin-
de ay›r›mc›l›k yap›lamayacakt›r. Yani cinsiyet belirtemeyecektir. Yani art›k devlet iflçi ola-
rak kadrolu olarak çal›flt›raca¤› kiflilerin cinsiyetini belirtemeyecektir. Buna ba¤l› olarak bir
baflka de¤ifliklik de yap›ld›. Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan tüm illere il müdürlüklerine teb-
li¤ gönderildi. Bundan sonra özel sektörden al›nan ifl talep formlar›nda cinsiyet temelinde bir
ay›r›mc›l›¤›n, cinsiyetin belirtilmemesi belirtildi. Sadece iflin gereklili¤i, iflin özelliklerinin
talep formuna yaz›lmas› belirtildi. Bu güzel bir geliflme.

Anal›k iznine iliflkin hocam›z 14 hafta dedi.-evet direktif 14 haftay› ön görüyor–92/85 sa-
y›l› direktif. Ama bizde biraz daha ileri bir düzenleme yap›ld›, 16 haftaya ç›kar›ld›; ama ho-
cam›z dedi ki, kanunumuzda bu 6 ayl›k ücretsiz izin daha sonra ebeveyn izni olara düzenle-
nemez mi. Evet, bununla ilgili bir çal›flma da var. Biliyorsunuz 96/34 say›l› direktif ebeveyn
iznini ön görüyor. Bununla ilgili yap›lan çal›flma flu an tüm sosyal taraf› ilgilendiren, tüm ke-
sim sendika ve konfederasyonlar taraf›ndan kabul edildi. Kad›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan haz›rlanan bir kanun, taslak kanun, flu an meclis genel kurulunda. Evet neyi ön-
görüyor; iflçilere de bundan sonra 6 ay ebeveyn izni alabilme hakk›n› ayn› zamanda devlet



memurlar›na da hem anne hem baba olmak üzere 12 ayl›k ücretsiz izin verilerek ebeveyn iz-
nini kullanmas›n› ön görüyor. Bu hem devlet memurlar›n›n yönetmeli¤ini de¤ifltirecek hem
de ifl kanunundaki belli kanunlar› de¤ifltirecek. 

Aysun Say›n, Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i

Evet ama ebeveyn izniyle ilgili çal›flma, bakanl›¤›n gündeminde üç y›ld›r var. Biz 2004
ulusal program›n›n 4. çeyre¤inde ç›kmas› beklenen bunun, ne zaman ç›kaca¤›n› soruyoruz.

Meltem Demir, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, AB Koordinasyon Dairesi

Asl›nda bunu keflke bizde bilsek. Meclis genel kurulunda bekliyor ve bunlar›n tüm bas-
k› unsuru olabilecek yerler …

Serap Akk›l›ç, ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Uygulama Merkezi

‹stanbul Barosu Kad›n Haklari Uygulama Merkezi avukat›y›m. Ayn› zamanda sendika-
larda faaliyet yürütüyorum. Hem ‹fl Hukuku alan› hem Medeni Hukuk yani kad›nlar›n bir-
çok ma¤duriyet alan›nda pratik yap›yorum. Özellikle Kad›n Haklar› ve Uygulama Merke-
zi’ne gelen kad›nlar›n s›k›nt›s› ifl. Baroya geldiklerinde 'biz ayr›laca¤›z, bu yüzden ayr›lam›-
yoruz, ifl istiyoruz', diyorlar. Ayn› zamanda ifl güvencesiyle ilgili en büyük s›k›nt› 30 kiflinin
alt›nda çal›flan ifl yerlerinde. Bu ifl yerleri genelde tekstil sektöründe ve orada kad›nlar çal›-
fl›yor. Gerçekten ifl güvencesi en çok kad›nlar› vurdu. O sektörde çal›flan sendikac› arkadafl-
lar da burada. ‹fl yasas›n›n mobbing k›sm› üzerine elimizde dava örnekleri var. Kad›nlara yö-
nelik birçok ifl yerinde somut dava delili elimizde var.

Somut örneklerle katk› sunmaktan çok flöyle bir beklentim de var. Son y›llarda daha çok
artt›. Bize dava olarak gelen, ifl yerinde çal›flt›¤›ndan dolay› bask›-psikolojik fliddet diyebili-
riz- ifl yeri ortam›nda sa¤lanm›fl. Çünkü evde kad›na atfedilen, ifl yeri ortam›nda kad›na da-
yat›l›yor. Yani bir iflyerinde çal›flana ifl d›fl›nda evde yapmas› gereken yükümlülükler, ifller
dayat›l›yor. Beceriksiz oldu¤u, bir kad›n oldu¤u için yeterli olamayaca¤› düflünülerek bir ka-
rar alma aflamas›na getirilmiyor. Getirildi¤inde ise bunu beceremeyece¤i ve sonunda kad›-
n›n asl›nda iflten ayr›lmas› gerekti¤i vurgulan›yor. Zaten kad›n da hamileli¤i ifl hayat›n›n so-
nu olarak görüyor. Hamile kald›ktan sonra kad›nlar›n ço¤una mobbing dedi¤imiz psikolojik
fliddet ortam› yarat›larak kad›n›n iflten ayr›lmas› kad›na dayat›l›yor. Biz ‹fl Hukuku uygula-
malar›nda da bunun s›k›nt›lar›n› yafl›yoruz, ispat› çok zor. Tan›k bulmak olanaks›z. Cinsel
tacizde oldu¤u gibi cinsiyetçi psikolojik fliddet uygulamalar›nda çok s›k›nt› yafl›yoruz. Ka-
d›n kurumlar›na gelen kad›nlar›n bu konuda bilinçlendirilmesi, sendikalar›n bu alanda iflyer-
lerinde faaliyet yürütmesi, somut örnekler ortaya ç›kmadan iflyeri organizasyonu sa¤lanma-
s› konusunda çeflitli çal›flmalar›n olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.

Fatma Karakoç, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

Asl›nda benim de¤inece¤im konuya Meltem Demir girdi. Hakikaten Türkiye'de ebeveyn
izni müessesesinin kurulmas› bir gereklilik. Biz de bu inançla AB müktesebat›na uyum ça-
l›flmalar› bafllamadan çok daha once, 95 y›l›ndan bu yana bu çal›flman›n üzerindeyiz. Tasa-
r›y› haz›rlad›k. Evet 96/34 say›l› direktifi de gözden geçirerek en son halini verip yasal pro-



sedür bafllatt›k ve 2005 y›l›, 7 Mart' tan bu yana söz konusu tasar› TBMM Genel Kurulu nun
gündeminde. Biz de art›k bütün raporlara TBMM nin gündeminde demek istemiyoruz.

Burcu Ersoy, Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araflt›rmalar ve Dayan›flma Derne¤i

Özellikle ‹fl Kanunu’ndan ve TCK’dan bahsedildi¤i için genelde annelik, emzirme ve
cinsel taciz üzerinden kad›na yönelik ay›r›mc›l›k ile ilgili bir fleyler konufltuk. Bizim üze-
rinde durdu¤umuz fleylerden biri kanunda genel ahlak üzerinden, toplumsal cinsiyet üze-
rinden kad›na yönelik fliddet. Genel ahlak›n hukukta yaratt›¤› bofllu¤un, keyfi de¤erlendir-
melerin sonucu özellikle kad›nlar›n ve cinsel yönelim konusunda bizlerin dezavantajl› du-
ruma geldi¤imizi düflünüyorum. ‹fl Kanunu ya da TCK’da uluslararas› sözleflmeler anla-
m›nda bu genel ahlak›n yaratt›¤› bofllu¤u ya da bizim dezavantajl› olmam›za yol açan du-
rumu, uluslararas› hukukla ba¤lant›s›na bakarak -Türkiye’nin onaylad›¤› sözleflmelerden
bahsediyorum- Türkiye'nin uymas› gereken ama yerine getirmedi¤i bir durum var m›?

Bir de hep feminist bak›fl aç›s›ndan bahsediyoruz. Genel olarak norm olarak görülen
kad›nl›k-erkeklik, toplumsal kad›nl›k ve erkeklik. Kanunlar da bir flekilde bunun üzerinden
gidiyor. Bunun d›fl›na ç›k›lmas› halinde tam da benim o söyledi¤im genel ahlak üzerinden
de¤erlendiriliyor. Örne¤in evlenmemifl bir kad›n, sevgilisi olan bir kad›n, kad›n sevgilisi
olan bir kad›n. Bu anlamda da ifl yerinde çok büyük ay›r›mc›l›klar yaflan›yor -iflten ç›kar›l-
malar- dan tacize kadar. Bunlar›n yafland›¤›n› biliyorum. Bu konularda herhangi bir düzen-
leme var m›?

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

AB’nin bu konuda düzenlemeleri var. Ayr›ca bence Anayasan›n 10. maddesi ve ‹fl Ka-
nunu’nun 5. maddesi gey ve lezbiyenlere yönelik ay›r›mc›l›¤› da yasakl›yor, çünkü ayr›mc›-
l›k oluflturan sebepler say›l›rken bunlar s›n›rl› tutulmam›fl, benzeri sebeplerden de sözedili-
yor. Benzeri sebepler dendi¤i zaman Anayasa ve Kanun’da say›lm›fl hallere benzer haller de
kapsama giriyor. Sizlerin dayanak alaca¤› mevzuat AB mevzuat› olmal› daha çok, uluslara-
ras› sözleflmelerde bu konulara pek yer verilmiyor.

Nazik Ifl›k, Ev Eksenli Çal›flan Kad›nlar Çal›flma Grubu

‹fl Kanunu ve di¤er çal›flma yasalar›na birkaç ayr› aç›dan bakmakta yarar var diye düflü-
nüyorum. Bir tanesi Kadriye'nin bugün büyük ölçüde yapt›¤› gibi kad›nlarla do¤rudan ilifl-
kili oldu¤u aç›k ve bariz bir flekilde görünen hükümler üzerinden. Bir de bu iliflkiyi do¤ru-
dan görmedi¤imiz, yokluklar›n› biraz daha içeri girerek bakmak zorunda olup da tespit ede-
bildi¤imiz fleyler olabiliyor. Mesela kapsam sorunlar› böyle bir fley. Kad›nlaflm›fl çal›flma
alanlar›n›n kapsam içinde olup olmad›¤›na ay›r›mc›l›k aç›s›ndan ayr›ca bakmak gerekiyor.
Mesela ücretsiz aile iflçili¤i kad›n ifl gücü aç›s›ndan önemli bir sorun. Kad›nlar nas›l çal›fl›-
yorlar sorusuna bak›p, bu soruyla mevcut mevzuat acaba çal›flma biçimlerimizle bizi yan ya-
na getiriyor mu, diye bakmaktan söz ediyorum. Ev eksenli çal›flan kad›nlardan buradaki tem-
silci arkadafllar mevzuattan çok haberdarlar çünkü biz 1475 say›l› ‹fl Kanunu’yla ilgili derin
probleme sahiptik. ‹fl kanunu, ev eksenli çal›flanlar› kaps›yor mu, kapsam›yor mu? Ev eksen-
li çal›flma bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de kad›nlaflm›fl çal›flma türlerinden bir ta-



nesi. Ücretsiz aile iflçili¤i de büyük ölçüde bizim ülkemizde böyle. O nedenle bu kapsam
sorunlar›yla bir baflka flekilde ilgilenmek laz›m. Mevzuat neyi kapsar, neyi kapsamaz, ne
kadar kapsar?

Bunlar asl›nda üstü örtük bir flekilde kad›nlar› mevzuat›n d›fl›na atar m›, atmaz m›? Mev-
zuattan yararlanma flans›n› daha o noktada kaybettirir mi, kaybettirmez mi?

‹kincisi kad›nlarla erkekler ayn› flekilde yaflam›yorlar bu dünyada. Taraflar olarak, haya-
t›n içindeki insanlar olarak rollerimizin ayn› olmamas›yla, yükümlülüklerimizin farkl› olma-
s›yla ilgili fleyler. Onun için Kanunlar’da yaz›l› olan fleylerin tarafs›z görünümlü olmas› bi-
zim için bildi¤iniz gibi yeterli de¤il. Bu uygulamalardan ayn› flekilde yararlan›yor muyuz,
yararlanm›yor muyuz? Bunlar› önleyen ne var, ne yok?, tarz› bak›fl›m›zda olmas› laz›m. Bu-
nun bir örne¤ini çok k›sa bir süre önce ev eksenli çal›flmayla ilgili yaflad›k. Asgari ücret tes-
pitinde kad›n ve erkek iflçiler için bir farkl›laflma yok. Yasalarda da bu konuda bir problem
görünmüyor ama kapsam›n içerisinde görünüyor olmalar›na ra¤men ev eksenli çal›flan iflçi
kad›nlar bu asgari ücretten pek de kolay yararlanam›yorlar. Türkiye'de hiç yararlanam›yor-
lar. Kanunun kendisinin yine nas›l organize edilmifl oldu¤undan ba¤›ms›z bir yararlanma
problemi ç›k›yor. Bu ba¤› kurmak bizim iflimiz diye düflünüyorum.

Üçüncü bir nokta uygulama aç›s›ndan denetimle ilgili meseleler. Denetimi, gönüllü ve
zorunlu denetim mekanizmalar›n› çeflitlendiremiyorsak, denetimle ilgili müesseseleri gelifl-
tiremiyorsak gerçekten problemle karfl› karfl›yay›z. Yine ev eksenli çal›flmadan örnek vere-
ce¤im. Kanun aç›s›ndan ev, ifl yeri gibi denetlenebilir bir müessese midir, de¤il midir? Me-
sela bu denetim aç›s›ndan önemli sorun oluflturan alanlardan biridir. Evde çal›fl›rsan›z iflçi
olarak çal›flsan›z bile kanunun denetiminden azad kal›rs›n›z ve sizinkiler kullan›lamaz hak-
lar aras›nda say›labilir.

Tekrar etmek istedi¤im baflka fleyler de vard› onlar› geçiyorum. Bugün konuflmad›¤›m›z
bir kaç tane önemli fley var. Bir tanesi sosyal güvenliktir. Sosyal güvenlik, yeni çal›flma tür-
leri karfl›s›nda bildi¤imiz üçlü sosyal güvenlik sisteminin, Türkiye'de sigorta sisteminin ye-
terince kapsamad›¤›, birini di¤erine top att›¤› alanlarla dolu. O nedenle bunu ayr›ca ele al›p
çal›flmak zorunda oldu¤umuzu düflünüyorum. Bir di¤er konu asgari ücretin tarifi ve yaflam
ücretinin kad›nlar› erkeklere ba¤›ml› k›lan tarifler olup olmad›¤› meselesidir. Sendikalar›n
özellikle efl ve çocuklar› dikkate alan tariflerine dikkat etmemiz laz›m diye düflünüyorum.

‹ki noktadan daha söz edece¤im. Bir tanesi ‹fl Yasas› ve sosyal güvenlikle ilgili düzenle-
meler aç›s›ndan sosyal taraf kavram›n›n ne oldu¤u. Kad›n kurulufllar›n›n sosyal taraf olarak
say›l›p say›lmamas› mevzuat için, bizim için önemli. Sendikalar›n temsilinde de üçlü yap›-
larda, çoklu yap›larda kad›n temsilcilerin varl›¤›n›n garanti alt›na al›nm›fl olup olmamas› bi-
zim için önemli.

Son söyleyece¤im fley de ifl birli¤i ve ortakl›lara ihtiyac›m›z var diye düflünüyorum. Ka-
d›n kurulufllar›n›n kendi aras›ndaki sohbetleri, muhabbetleri, dayan›flmalar›, politik örgütlen-
meleri çok önemli ama çok da yaln›z kalmasak iyi olur diye düflünüyorum.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Bir ifl hukukçusu olarak bunlar›n hepsinin fark›nday›m fakat baflta da söyledi¤im gibi
k›rk dakikal›k sürede bütün bunlar›n incelenmesi mümkün de¤il. Bunlar daha uzun süreler
gerektiren tart›flma konular›. Kapsam meselesine gelince, ben bütün çal›flanlar›n ayn› mev-



zuata tabi olmas› gerekti¤ini düflünmüyorum. Çünkü ‹fl Kanunu belli biçimde çal›flan kiflile-
ri esas alarak haz›rlanm›fl bir kanundur. Baflka çal›flma biçimlerinde o çal›flma biçimlerinin
kendisine özel sorunlar› vard›r. Dolay›s›yla o konularda özel düzenlemeler olmas› gerekti¤i-
ni düflünüyorum. Onun da yine zaman s›n›r› nedeniyle detaylar›na girmedim. 

Kibar Özdemir, Kahramanmarafl Giriflimci Kad›nlar Derne¤i

Kahramanmarafl'ta Disk'e ba¤l› tekstil iflçilerinin üç y›l flube baflkanl›¤›n› yapt›m. Kad›n
oldu¤um için birçok durumda özellikle tekstilde çal›flan kad›nlar bana geliyorlard›. Taciz ko-
nusunda s›k›nt›lar›n›, flikayetlerini dile getiriyorlard› ama kad›nlar bunlar› kad›nlara anlat›r-
ken onunla s›n›rl› kal›yorlar yani iflvereni flikayet edelim ya da mahkemeye verelim, dedi¤i-
miz noktada telin edilmekten korkuyor, ürküyorlar, aile bask›s› ailenin bölünmüfllü¤ü,
v.s...gündeme gelir korkusuyla dile getirmiyorlard›. ‹çlerinden bir tanesini biz yarg›ya götür-
dük. Tekstilde biliyorsunuz kad›nlar ço¤u zaman üçlü vardiyalarla çal›fl›yor. ‹flletme flefinin
sözlü ve el tacizine u¤ram›flt› kad›n. Kad›n› gece vardiyas›na b›rakt›r›yor ve kad›n ifle gece
gitmek istemedi¤i için ifle gelmedi¤inden dolay› ifline son verdiler ama hiç bir fley yapama-
d›k. Çünkü kad›n›n elinde tacizle ilgili kan›t› yoktu.

Gülay Aslantepe, Uluslararas› Çal›flma Örgütü

Öncelikle Kadriye'ye sunumu için çok teflekkür ediyorum. Gerçekten flu andaki yasan›n
mant›¤›n› bizlerle paylaflt›. Tabii ülkeler istihdam politikalar›n› bir flekilde ifl yasalar›yla
belirliyorlar. Yani en az›ndan istihdam iliflkilerini ifl yasalar›yla belirliyorlar. Uluslararas›
Çal›flma Örgütünün bir dizi onaylanm›fl sözleflmesine at›fta bulundu, onaylanmam›fllara da
at›fta bulundu. Daha sonra da söz alan arkadafllar›m›z Türkiye'nin AB ile bütünleflme süreci
içerisinde ilgili direktiflere de at›fta bulundular. Bu direktifler do¤rultusunda önümüzdeki
dönemde al›nmas› gerekli baz› kararlardan bahsettiler. Bunlar›n hepsinin arkas›nda AB’yi,
bu direktiflerin, Avrupa sosyal devletinin arkas›nda, ILO’nun belirli sözleflmelerinin yatt›¤›-
n› hepimiz biliyoruz.

‹stihdam iliflkilerini düzenlerken Türkiye'nin de onaylam›fl oldu¤u 122 say›l› istihdam
politikalar› sözleflmesi son derece önemli. ‹fl yasalar› yap›l›rken özellikle kad›n erkek eflitli-
¤inin sa¤lanmas›nda da 122 say›l› istihdam politikas› sözleflmesi çok önemli çünkü onayla-
yan ülkeler istihdam politikalar›n›n yasal bir biçimini oluflturan ifl yasalar›n› bu sözleflme
çerçevesinde flekillendirmek durumundalar yani nüfusun erkek ve kad›n kesimini de istih-
dam içerisinde yer alabilecek flekilde yasan›n flekillendirilmesi gerekiyor. ‹fl yasas› yap›l›r-
ken, bu sözleflme de y›llard›r onaylanm›fl olan bir sözleflme oldu¤u için dilerim dikkate al›n-
m›flt›r.

Bir baflka konuyu da burada dikkatinize sunmak istiyorum. Onaylanan sözleflmelerin sa-
dece onaylanmas› da yetmiyor de¤erli dostlar. Bu sözleflmeyle ilgili olarak Türkiye'de hem
hükümet, hem iflçi, hem iflveren grubu birbirinden ba¤›ms›z ayr› ayr› ILO’ya rapor veriyor.
Demek herkes hayat›ndan çok memnun. Bunu da bilginize sunmak istedim çünkü ayn› fley
di¤er sözleflmeler için geçerli, ayn› fley CEDAW için geçerli yani tek bafl›na bir sözleflmeyi
onaylamak da yeterli de¤il.

Olcay Ayd›n, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Bafl ‹fl Müfettifli



Kadriye'ye çok teflekkür ediyorum. Yay›nlar›yla da cinsel taciz konusuna dikkati çeki-
yorlar. Tabii as›l sorun kad›n›n as›l çal›flma alan› olan, a¤›rl›kl› çal›flt›¤› tar›m alan›nda hala
tar›m ifl kanununun bulunmamas›. Bu ‹fl Kanununun haz›rlan›fl›nda, akademisyenlerin seçi-
minde de kad›n akademisyenlerin, buradaki de¤erli hocam›z›n, temsilcilerinin bulunmama-
s› da ‹fl Kanunu’nun haz›rlanmas›ndaki felsefeyi ortaya koyuyor. Bu konuyu tekrar tart›flma-
ya gerek görmüyorum. Siz boflluklar› çok güzel belirttiniz Ceza Kanunu’yla ba¤lant›lar›n›
kurdunuz. Umar›z ki yarg›tay ve mahkemelerin yorumlar›yla bu boflluklar doldurulabilir ve
ilerki günlerde bu platformun devam› olarak bizim denetimlerimiz sonucu buldu¤umuz ek-
siklikleri de -ki uygulama da aktaraca¤›m onlar›- yine yasal platformlara tafl›yabiliriz. Ben
istihdamla iliflkisi ba¤lam›nda bir konuyu dile getirmek istiyorum. Örne¤in a¤›r ve tehlikeli
ifller tüzü¤ü yine kad›n›n istihdama giriflinin önünde engelleyen hükümler içermektedir.

Jülide Sariero¤lu, Hak-‹fl Konfederasyonu

Olcay Han›m de¤indi, ben de ‹fl Kanunu’nun oluflumundan bahsedecektim. 9 tane akade-
misyen aras›nda bir bayan›n olmamas› gerçekten de erkek bak›fl aç›s›n›n hakim oldu¤u bir ‹fl
Kanunu’nun ç›kmas›na neden oldu. Bunu ben de düflünüyorum. Burada bir de öz elefltiri
yapmak istiyorum; sosyal taraf olarak gerçekten biz de bu bak›fl› -yani ben Hak-‹fl olarak
söylüyorum ama Disk'te de, Türk-‹fl'te de, Tisk'te de olmad›¤›n› düflünüyorum- sürecin ta-
mamen içerisindeydim. Haz›rl›k aflamas›nda ‹fl Kanunu’na toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›yla
çok bak›lmad›. Baflka haklar›n kaybedilmemesi, baflka ç›karlar›n ön plana ç›kmas› sebebiyle.
Buradan da bu vesileyle bir ça¤r› yapmak istiyorum. Çal›flma hayat›n› ilgilendiren yasalar
sosyal ortak olarak Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan bütün konfederasyonlar›n görüflüne sunu-
luyor. Tüm çal›flma hayat›yla ilgili konularda ben kad›n sivil toplum örgütleriyle konfede-
rasyonlar›n bir ortak çal›flma yapmas›n›n gerçekten çok faydal› olaca¤›n› düflünüyorum.
Umar›m buradan bir vesile olur.

Hocam›z koruyucu önlemlerin kad›n istihdam›n›n önünün t›kamas› gibi bir tehdit olabi-
lece¤ini söyledi. Buna kat›lm›yorum çünkü gerçekten kay›t d›fl› istihdam kad›nlar aras›nda
çok yayg›n. ‹ki gün boyunca biz ILO’nun konferans›nda bunu tart›flt›k. Kay›t d›fl› istihdam-
da olmamalar› ve düzgün ifllerde çal›flmalar› için yasalar›n biraz da kad›nlar›n çal›flma haya-
t›na girifllerini teflvik edici olmas› gerekiyor. ‹flverenler zaten bir fleyler yapm›yorlar ama en
az›ndan kad›nlar› teflvik edici bir boyutunun olmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Bunda da ço-
cuk bak›m yurtlar›n›n çok önemli oldu¤unu düflünüyorum. Herkesin tafl›n alt›na elini koy-
mas› gerekiyor.

Buket Dündar, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Bafl ‹fl Müfettifli

Burada sevgili Kadriye'nin anlatt›klar› direkt olarak bizim bakanl›¤›m›z›n, ifl yerinde, ifl
teftifl konulu uygulamalar›m›z› içeriyor. ‹fl Kanununun denetiminden bizler sorumluyuz. Ön-
celikle kendimizi o aç›dan tan›tmak istiyorum. fiikâyetlere göre denetim yap›yoruz ve kad›n
iflçilerimizin bilgilendirilmesinde de dan›flmanl›k hizmetlerimiz var fakat ben 25 y›ll›k mü-
fettifllik hayat›mda flunu görüyorum ki burada konufltuklar›m›z, bilgilendirmelerimiz hep
kendi içimde bir özelefltiridir çok fazla kendi kabu¤umuzun içinde dönüp dolafl›yoruz.
Bunun uygulama da sahaya yans›t›lmas› çok fazla olmuyor. Kad›nlar›n bilinçlendirme konu-
sunda çal›fl›lmal›. Mesela ‹fl Kanunu’nda bize flikâyet gelecek, ben nerede, kime taciz edili-



yor, ne yap›l›yor, ne bilece¤im? Yüz binlerce ifl yeri var ‹stanbul'da, son derece fazla. Sen-
dikalar›n ‹fl Kanunu’nda ulaflabildikleri iflçilere ya da sizlerin, kad›n iflçilerimizin her alanda
bakanl›¤a dilekçe verip müracaatta bulunabilecekleri konusunda hak arama bilincinin gelifl-
tirilmesi için el birli¤i ile çal›flabilece¤iz diye düflünüyorum.

Haflime Akbak›n, Buca Evka-1 Kad›n Kültür ve Dayan›flma Evi

Bizim için en önemli fley kad›nlar›n çal›flma yaflam›na katk›s›n›n azl›¤›yd›. Bunun çok
önemli birkaç nedeni vard›. Ben yaflad›¤›m bir olay› da aktarmak istiyorum. ‹fle baflvuran bir
kad›na en önce evli misin, bekar m›s›n, 5 y›l evlenmeyeceksin veya 5 y›l çocuk yapmaya-
caks›n deniliyor. Çocuk yapt›¤›n zaman da izin ald›¤›n için veya raporlu oldu¤un için iflten
ç›kar›lma olay› gündeme geliyor. Benim ifl sözleflmem de bu yüzden feshediliyordu. Böyle
bir durumla karfl› karfl›ya kalm›flt›m. Gerçekten çok önemli. Arkadafl›m›z, yasalarla cinsel
ay›r›m, kad›n erkek ay›r›m› yap›lmayacak dedi ama bunun bir de mülakat taraf› oluyor, söz-
lü taraf› oluyor. Biz kad›nlar olarak bunu nas›l aflaca¤›z? Bu konuda bir yapt›r›m veya yap›-
lacak bir fley var m›? Kad›nlar›n çal›flmas›ndaki ikinci önemli konu da yafll› bak›m›. Çocuk-
lar›m›z kadar yafll› bak›m› da kad›nlar›m›z› çok ilgilendiriyor. Onun için nas›l bir fley yap›-
labilir?

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

‹flverenin bu tür sorular sormamas› yani ay›r›mc›l›¤a yol açan sorular sormamas› gere-
kiyor. Dolay›s›yla ben ö¤rencilerime de söylüyorum, yalan söyleyin. Yani iflveren özel ha-
yat›n›zla ilgili bir soru sordu¤u zaman yalan söyleyin. Bu iflten ç›karma sebebi de olamaz.
Madem aflam›yoruz, böyle yapaca¤›z. Hasta bak›m› meselesine gelince, ebeveyn izni, evde-
ki hasta ve yafll›lara da bak›m iznini kaps›yor. Dolay›s›yla yasal de¤ifliklilerin bunu da kap-
sayacak flekilde yap›lmas› gerekiyor.



III. OTURUM

Kamu, Özel Sektör, Mesleki Örgütler, Sendikalar,
Ulusal ve Uluslararas› Sivil Toplum Kurulufllar›n›n Kad›n Eme¤i

ve ‹stihdam› Alan›ndaki Uygulamalar›n›n De¤erlendirilmesi

Oturum Baflkan› ‹pek ‹lkkaracan

Sunum Gülay Toksöz



KAMU, ÖZEL SEKTÖR, MESLEK‹ ÖRGÜTLER,
SEND‹KALAR, ULUSAL ve ULUSLARARASI

S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARININ
KADIN EME⁄‹ ve ‹ST‹HDAMI ALANINDAK‹

UYGULAMALARININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Gülay Toksöz
1

ürkiye’de kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m ve istihdam oranlar› y›llardan beri h›zl› bir dü-
flüfl içindedir. ‹stihdamla ilgili çevrelerde bu durum dile gelmekte, kad›n istihdam›n›

art›rman›n gere¤inden söz edilmektedir. Bu çal›flmada gerek ulusal, gerekse uluslararas› ku-
rulufllar›n iflgücü piyasas›nda kad›nlar aleyhine gözlenen bu durumla ilgili çözüme yönelik
amaç ve uygulamalar›n›n genel bir de¤erlendirmesini yapaca¤›m. Do¤al olarak, amaç, bir
yandan var olan uygulamalar›n daha yayg›n olarak bilinmesine katk›da bulunmak, öte yan-
dan, uygulamada gözlenen sorunlara daha genifl bir platform içinde çözüm önerileri haz›rla-
makt›r. Bu yaz› gelecekteki çal›flmalara yol gösterici bir ön araflt›rma niteli¤indedir. Önce
mevcut durumu say›sal verilerle özetlemekte yarar görüyorum. Böylece, sorunun önemi ve
kapsam› aç›k bir biçimde ortaya ç›kacakt›r.

‹fiGÜCÜ P‹YASASINDA MEVCUT DURUM

Bilindi¤i gibi Türkiye’de do¤urganl›¤›n azalmaya bafllamas› ile birlikte nüfusun yafl ya-
p›s›nda gözlenen en çarp›c› de¤iflme iflgücü ça¤›ndaki nüfusun oransal art›fl› olmufltur. H›-
z›nda bir azalma olmakla birlikte, Türkiye nüfusu da artmaya devam etmektedir. Di¤er bir
deyiflle, iflgücü ça¤›ndaki nüfus hem oransal olarak, hem de say›sal olarak artmaktad›r. Üste-
lik bu say›lar sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›n› kapsamaktad›r. Giderek artan
kaçak göçmen iflçiler çal›flanlar say›s›na dahil de¤ildir. ‹flgücü arz›nda sadece demografik
nedenlerle gözlenen bu art›fl e¤ilimi rekabeti art›rmakta, dezavantajl› gruplar›n ya ifl bulama-
mas›na, ya da düflük ücretli ifllere eskisinden daha büyük ölçüde yönelmesine neden olmak-
tad›r. Demografik e¤ilimlerin yan› s›ra yeni ifllerin yeteri ölçüde yarat›lamam›fl olmas› da
önemli bir sorundur. Kad›nlar›n, erkeklerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, istihdam aç›s›ndan zaten
ciddi bir eflitsizli¤e tabii olmalar›, günümüzde yaflanan sorunun boyutlar›n› kad›nlar aç›-
s›ndan hiç olmad›¤› kadar art›rm›flt›r.

2000-2005 dönemine ait istatistikler kad›n istihdam›ndaki gerilemeyi çarp›c› bir flekilde
ortaya koymaktad›r. Bu dönemde Türkiye’de 15 yafl ve üstü kad›n nüfus erkek nüfustan da-

* Bu de¤erlendirme KE‹G içinde yer alan veya çeflitli kurumlarda görevli olan veya üniversitelerde araflt›rma yapan çok say›da
kiflinin eme¤i ve katk›s›yla gerçekleflmifltir.

1 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Kad›n Çal›flmalar› ABD Baflkan›.
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ha fazla artm›flt›r2. Buna karfl›l›k, toplam iflgücü art›fl› içinde kad›nlar›n pay› yüzde on civa-
r›nda kalm›flt›r3. Di¤er bir deyiflle, artan 15 yafl üstü kad›n nüfusun sadece yüzde yedisi iflgü-
cüne girerken, erkeklerde bu oran yüzde elli sekizi bulmaktad›r. ‹stihdam edilen kad›n say›-
s›nda geçmifl döneme göre bir azalma gözlenmektedir4. Önceki dönemlerde kad›n istihdam
oranlar›ndaki azalma genellikle k›r-kent göçüne ba¤lanarak aç›klanmaktayd›. Kente gelen
kad›n, tar›msal üretimden çekilmekte ve fakat kentte ifl bulamamakta ya da çal›flmamay› ter-
cih etti¤i söylenmekteydi. Son verilere göre k›rda kad›n istihdam›nda gözlenen azalman›n
kentte telafi edilememesi artan istihdam art›fl›ndan esas olarak erkeklerin yararlanmas›na
ba¤l›d›r. Nitekim kentlerde erkek istihdam›ndaki art›fl kad›n istihdam›ndan iki kat fazlad›r5.

Bu durum kad›n istihdam›n› art›rmaya yönelik önlemlerin önemini aç›¤a ç›karmaktad›r.
Ancak sadece istihdam art›fl› de¤il, insan onuruna yak›flan düzgün ifllerin art›fl› as›l oland›r.
Türkiye’de istihdam› art›rmaya yönelik politikalara bak›ld›¤›nda bunlar›n son derece yeter-
siz oldu¤u görülmektedir. Bu bildiri kad›n istihdam›n› art›rmaya yönelik uygulamalar›n k›-
sa bir de¤erlendirmesini içermektedir. Türkiye çap›nda tüm uygulamalar konusunda k›sa sü-
re içinde bilgi edinilmesi mümkün olmad›¤› gibi, kapsaml› araflt›rmalar›n yap›lmas› için za-
man ve kaynak gerekmektedir. Dile¤imiz, konferans kat›l›mc›lar›ndan gelecek katk›larla bu
de¤erlendirmenin daha da zenginleflmesidir.

AVRUPA ‹ST‹HDAM STRATEJ‹S‹ ve KADIN ‹ST‹HDAMI

Türkiye Avrupa Birli¤ine üyelik sürecinde oldukça gerilimli ve sanc›l› bir süreçten geç-
mektedir. Ancak iflbafl›ndaki hükümet ve di¤er kamusal otoriteler üyelik hedefinden vazge-
çilmedi¤ini çeflitli ortamlarda dile getirmektedir. Dolay›s›yla istihdam ve iflsizlikle ilgili ko-
nularda Avrupa ‹stihdam Stratejisine uyum sa¤lanmas› gerekti¤i, buna yönelik çal›flmalar
yap›ld›¤› belirtilmektedir. Avrupa Birli¤inde iktisadi büyümenin yan› s›ra istihdam art›fl›na
önem verilmesi, iflsizlikle mücadele etmek için daha çok ve daha iyi ifller yarat›lmas›n›n öne-
rilmesi 1990’l› y›llarda bu yöndeki çal›flmalar› art›rm›flt›r. 1997 Amsterdam zirvesinde so-
mutlaflan Avrupa ‹stihdam Stratejisi (A‹S) üye ülkelerin istihdam politikalar›n› dört temel
bafll›k alt›nda, belirlenmifl hedefler ve amaçlar do¤rultusunda koordine etmelerini öngör-
mektedir. Böylece istihdam›n art›r›lmas› Birlik politikalar›n›n bütünü aç›s›ndan önem kazan-
m›fl ve yüksek düzeyde istihdam›n sa¤lanmas› tüm politikalarda amaç olarak kabul edilmifl-
tir.  Bu do¤rultuda her üye devletin y›ll›k bir ulusal eylem plan› haz›rlamas›, uygulamalar›
y›ll›k raporlarla Avrupa Konseyi ve Komisyonuna sunmas›, onlar›n de¤erlendirmeleri ve
tavsiyeleri  ›fl›¤›nda yeni çal›flmalar yapmas› gerekmektedir. A‹S’nin iflleyiflinde dayanak

2 Kad›n nüfus 2 322 bin, erkek nüfus 2 293 bin kifli artm›flt›r.
3 Kad›nlar için 164 bin, erkekler için 1.323 bin kiflidir.
4 Toplam istihdam art›fl› erkekler için 566 bin kifli olmuflken, kad›nlar için 101 bin kifli azalm›flt›r.
5 2000-2005 aras›ndaki dönemde k›rsal kesimde 15 yafl ve üstü kad›n nüfus 338 bin kifli, erkek nüfus 229 bin kifli artm›flt›r. K›rsa

iflgücü 735 bin kifli azalm›fl olup bunun 499 bini kad›n,  236 bini erkektir. Toplam istihdam 997 bin kifli azalm›fl olup, bunun 556
bini  kad›n ve 441 bini erkektir. Kad›nlar›n istihdam›ndaki daralma erkeklerinkinden daha fazlad›r. Böylece, 15 yafl üstü kad›n
nüfusun içinde iflgücüne dahil olmayanlar›n oran› 2000’de % 59.8’den 2005’de % 69.7’ye ç›km›flt›r. Ayr›ca, 2000-2005 aras›ndaki
dönemde kentlerde 15 yafl ve üstü kad›n nüfus 1.983 bin, erkek nüfus 2.064 bin kifli artm›flt›r. Kentsel iflgücü art›fl› kad›nlar için
664 bin, erkekler için 1.559 bin kiflidir. Toplam istihdam art›fl› erkekler için 1.007 bin kifli olmuflken, kad›nlar için 455 bin kiflidir.
Kad›n iflsiz say›s› 209 bin ve erkek iflsiz say›s› 552 bin kifli artm›flt›r. 15 yafl ve üstü kad›n nüfusun 1.320 bin kiflisi iflgücüne dahil
olmam›flt›r. (% 66.6).



noktas›n› istihdam k›lavuzlar› oluflturmaktad›r ve bu k›lavuzlar dört temel yap› tafl›n› esas al-
maktad›r: "‹stihdam Edilebilirlik" "Giriflimcilik", "Uyum" ve "Eflit F›rsatlar".

‹stihdam edilebilirlik uzun dönemli iflsizlik ve genç iflsizli¤i ile mücadeleyi, okuldan ifle
geçifli kolaylaflt›rmay› ve pasif iflgücü piyasas› önlemlerinden aktif iflgücü piyasas› önlemle-
rine geçmeyi içermektedir.

Giriflimcilik bafll›¤› alt›nda giriflimcili¤i özendirmek için ifl kurman›n kolaylaflt›r›lmas›,
risk sermayesinin sa¤lanmas›, vergi kolayl›klar›n›n sa¤lanmas› yer almaktad›r.

Uyum kapasitesini güçlendirmek, iflletmelerin uyum mekanizmalar›n› güçlendirmek için
ifl organizasyonunun modernlefltirilmesini, insan kayna¤›n›n teknolojik geliflme sürecine
sürekli uyumunun sa¤lanmas›n› öngörmektedir.

‹stihdam Stratejisinin dördüncü yap› tafl› tüm politikalar ba¤lam›nda cinsiyetler aras›nda
eflit f›rsatlar yaratmak ve özellikle kad›n istihdam›n›n art›r›lmas›na yönelik olarak aile ve ça-
l›flma yaflam› aras›nda uyum sa¤lamak hedefine vurgu yapmaktad›r. Bu anlamda esnek çal›fl-
ma biçimlerini etkin k›lmak, erkeklerin yo¤un olarak istihdam edildikleri meslek ve ifl
alanlar›na kad›nlar›n daha kolay girmelerini sa¤lamak, kad›nlar›n kariyer geliflimlerini
kesintiye u¤ratan çocuk ve yafll› bak›m› gibi sosyal yükümlülüklerini hafifleten düzenleme-
leri gelifltirmek, ücret ve vas›f düzeyi aç›s›ndan süre gelen eflitsizlikleri ve dengesizlikleri
gideren uygulamalara yer vermek önemli politikalard›r. K›saca, A‹S’nin yüksek istihdam
hedefinin gerçeklefltirilmesinde özellikle kad›nlar›n iflgücü piyasas›na kat›l›mlar›n›n art›r›l-
mas›n›n büyük katk› sa¤layaca¤› aç›kça ortaya konulmaktad›r. Dolay›s›yla cinsiyetler
aras›nda eflit f›rsatlar sa¤lanmas›, ‹stihdam Stratejisinin etkinli¤ini art›racak temel politikalar
içerisinde kabul edilmelidir6.

Bu yap›tafllar› çerçevesinde 2000’de yap›lan Lizbon zirvesinde 2010’a kadar istihdam
oran›n›n %70’e ve kad›n istihdam oran›n›n %60’a kadar artt›r›lmas› gibi somut hedefler or-
taya konmufltur. 2001 Stockholm zirvesinde ise AB istihdam oran›n›n 2005’e kadar %67’ye
ve kad›n istihdam›n›n da %57’ye kadar yükseltilmesi ve yafll› çal›flanlar›n istihdam oran›n›n
2010’a kadar %50’ye ulaflt›r›lmas› hedefleri benimsenmifltir. Avrupa Komisyonu ‹stihdam
ve Sosyal Politika genel müdür yard›mc›s› Lenia Samuel’in aç›klamas›na göre 2005’de ka-
d›nlar için %56’ya ulafl›lm›fl ve bu durum son befl y›lda oluflturulan her dört iflten üçünü ka-
d›nlar›n almas›yla mümkün olmufltur7.

Türkiye’nin AB’ne üyelik müzakereleri sürecinde Avrupa ‹stihdam Stratejisine uyum
için önce 2004’de ‹fiKUR taraf›ndan bir "‹stihdam Durum Raporu" haz›rlat›lm›fl, daha son-
ra AB Komisyonu uzmanlar›yla ülkenin istihdam konusundaki önceliklerinin ve politikala-
r›n›n belirlendi¤i "Ortak De¤erlendirme Raporu"nun haz›rlanmas› çal›flmalar›na bafllanm›fl-
t›r. Bu çal›flmalar henüz sürmekte olup kad›n istihdam› aç›s›ndan ne tür hedeflerin belirlen-
di¤ine dair bilgi yoktur. Burada önem tafl›yan zamana ba¤l› somut hedeflerin ve bu hedefle-
rin gerçeklefltirilmesinden sorumlu kurum ve kurulufllar›n belirlenmesi ve hedeflerin gerçek-
lefltirilmesi sürecinin ne flekilde izlenece¤inin aç›¤a kavuflturulmas›d›r. Aksi takdirde kad›n
istihdam›n›n art›r›lmas›na dair sözler niyet beyan› olman›n ötesine geçmeyecektir.

6 Ahmet Selamo¤lu ve Kuvvet Lordo¤lu, Kat›l›m Sürecinde Avrupa Birli¤i ve Türkiye’de ‹flgücü ve ‹stihdam›n Görünümü,
Belediye - ‹fl Yay›nlar›, Ankara, 2006, s.104- 105.

7 T‹SK, Kad›n ‹stihdam› Zirvesi, T‹SK Yay›nlar›, ‹stanbul, 2006, s.51-54.



KADIN ‹ST‹HDAMINA YÖNEL‹K UYGULAMALAR

Kad›n istihdam›na iliflkin faaliyetlerin tasnifinde iki yol izlenebilir: ilki faaliyetleri yürü-
ten kurum ve kurulufllara göre, ikincisi yürütülen faaliyetlerin niteliklerine göre. Burada ilk
yol izlenecektir. Ancak faaliyetlerin de¤erlendirilmesi noktas›nda ço¤u zaman hedef kitlenin
sadece kad›nlar de¤il, karma oldu¤u durumlarda ne kadar kad›n›n uygulamaya dahil oldu-
¤unun belli olmamas› de¤erlendirmeyi zorlaflt›rmakta ve cinsiyet baz›nda ayr›flm›fl veri top-
laman›n önemini ortaya koymaktad›r.

I. Kamu Kurum ve Kurulufllar›

Kamu kurumlar›ndan ele al›nd›¤›nda önce Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü-
¤ü ile bafllamakta yarar vard›r. Genel Müdürlük Türkiye’de toplumsal cinsiyet eflitli¤inin
sa¤layacak ulusal mekanizma olup, görevleri aras›nda 

• Türkiye’de kad›nlar›n genel e¤itim düzeyinin yükseltilmesi,
• Kad›nlar›n tar›m, sanayi ve hizmetler alan›ndaki faaliyetlere kat›l›m›n›n

art›r›lmas›,
• Kad›nlar›n sa¤l›k, sosyal güvenlik ve hukuk alanlar›ndaki güvenli¤inin

sa¤lanmas›, 
• Kad›nlar›n toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal aç›lardan eflit statüye

gelmelerine yönelik çabalarda bulunulmas› yer almaktad›r.

Genel Müdürlü¤ün Ana Hizmet Birimlerinden olan Kad›n›n Ekonomik Statüsünü Güç-
lendirme Daire Baflkanl›¤›n›n görevleri flunlard›r:

• Sürdürülebilir kalk›nma politika, plân ve programlar›n› Genel Müdürlü¤ün
görevle içerçevesinde izlemek ve de¤erlendirmek.

• Kad›n›n istihdam›n› ve ekonomik kapasitesini art›r›c›, ticarî faaliyetlerini
güçlendirici ve Kad›n giriflimcili¤ini özendirici çal›flmalar yapmak.

• Kad›n›n kaynaklara ulafl›m›n›, kalk›nma sürecine ve çal›flma hayat›na etkin
kat›l›m›n›, kalk›nman›n f›rsat ve imkânlar›ndan eflit biçimde yararlanma-
s›n› sa¤layacak, ekonomik aç›dan güçlendirecek çal›flmalar yapmak.

• Kad›n›n ekonomik potansiyelini ortaya ç›kar›c› çal›flmalar yapmak 8.

1990’l› y›llarda istihdamla ilgili üç önemli projeyi bünyesinde yürüten Genel Müdürlük
daha sonra 2004’de teflkilat yasas›n›n ç›kmas›na kadar olan dönemde personel ve kaynak ye-
tersizli¤i nedeniyle daha çok politika düzeyinde gelifltirdi¤i önerilerini baflta DPT, ÇSGB ve
‹fi-KUR olmak üzere ilgili kamu kurumlar›n›n kad›n istihdam› konusundaki çal›flmalar›na
aktarmak üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. 1994–1999 aras›nda yürütülen ve Dünya Bankas› tara-
f›ndan desteklenen "Kad›n ‹stihdam›n› Gelifltirme Projesi" bir veri toplama, araflt›rma ve
yayg›nlaflt›rma projesi olup, kad›n istihdam›n› teflvik eden politika önerileri büyük ölçüde bu
araflt›rmalar›n sonucunda ortaya ç›km›flt›r. Ayn› flekilde 1995–96 y›llar›nda yürütülen küçük
giriflimcilik projesi DB destekli bir araflt›rma projesi olup, giriflimcili¤i destekleyecek çeflitli
öneriler gelifltirilmifltir. 1992–98 aras›nda yürütülen "Kad›nlar›n Kalk›nma Süreçlerine Kat›-

8 http://www.kssgm.gov.tr/5251.html#kesgdb



l›mlar›n› Sa¤lama Projesi" Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› projesi olup, kad›n giri-
flimcili¤ini gelifltirmeyi hedefleyen dokuz ayr› pilot projeye maddi destek sa¤lam›flt›r.
2000’li y›llarda ise istihdam konusunda yürütülen çal›flmalar esas olarak konuyla ilgili kamu
kurumlar›n›n faaliyetlerine kat›l›m fleklindedir. Örne¤in, ‹fi-KUR taraf›ndan yürütülen e¤i-
tim programlar› ve projelere destek verilmesi, haz›rlanan raporlara kad›n istihdam› alan›nda
katk› sunulmas›, DPT’nin kalk›nma plan› haz›rl›k çal›flmalar›na kat›l›nmas›, KOSGEB’le ka-
d›n giriflimcili¤i, Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›’yla k›rsal kesim kad›n›na yönelik kalk›nma
çal›flmalar›n›n planlanmas› ve önerilmesi fleklindedir. Kad›n giriflimcili¤ini desteklemek için
Halk Bankas› ve TESK gibi kurulufllarla da iflbirli¤i yap›lm›fl, belediyelerden kad›nlar için
giriflimcili¤i destekleyecek, Kad›n Dan›flma ve Hizmet Birimlerinin kurulmas› talep edilmifl-
tir9. ÇSGB’yla AB’nin sosyal politika programlar›na kat›larak yasal düzenlemelerin cinsiyet
eflitli¤ine uygun hale getirilmesi için çal›flmalar yürütülmektedir. KSGM aç›s›ndan kad›n
eme¤i ve istihdam›yla ilgili çal›flmalarda öne ç›kan kad›n giriflimcili¤inin desteklenmesidir.

Baflbakanl›¤a ba¤l› Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Genel Müdürlü¤ü yoksullu¤u
azaltmak ve yoksullar›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak destekler sunmak üzere çal›flmaktad›r. Bu
do¤rultuda flartl› nakit transferleri yap›lmakta; sa¤l›k, e¤itim ve beslenme alan›nda destekler
sa¤lanmakta; yoksullara ayni yard›mlarda bulunulmakta ve ayr›ca gelir getirici etkinliklere
proje deste¤i verilmektedir. Genel Müdürlü¤ün,

i) k›rsal alanda gelir ve istihdam› art›rmay› hedefleyen "Sosyal Destek Pro-
jesi",

ii) dar gelirli ailelerin lise mezunu çocuklar›n› bilgi teknolojileri alan›nda
e¤itmeyi ve ihracatç› KOB‹’lerde istihdam etmeyi amaçlayan "Biliflim Ç›-
raklar› Projesi",

iii) yoksul birey veya hanelerin kendi geçimlerini sa¤layacak ifller kurmalar›-
n› hedefleyen gelir getirici küçük ölçekli projeleri,

Kad›n erkek fark› gözetmeden herkese yöneliktir. Projelerden yararlananlar›n cinsiyet
baz›nda dökümü mevcut olmad›¤› için genç k›z ve kad›nlar›n ne ölçüde yararland›¤› konu-
sunda bilgi yoktur.

• ‹stihdama yönelik beceri kazand›rma e¤itiminde ise hedef kitlenin, yoksul
kad›nlar ve iflsiz gençler oldu¤u belirtilmifl ve k›sa süreli kurslarla kazan-
d›r›lan teknik ve sosyal beceriler yoluyla bu kiflilerin daha nitelikli ifl bul-
malar›na katk› sa¤lanmas›n›n amaçland›¤› belirtilmifltir. E¤itimlerde konu
s›n›rlamas› olmay›p, ahflap, tafl, toprak, metal iflleme, dokumac›l›k vb. el
sanatlar› veya kentsel alanlar için sekreterlik, ön muhasebe, tesisatç›l›k,
bahç›vanl›k, bak›c›l›k vb. hizmet sektöründe ifl bulma güvencesi olan her
türlü konu bu kapsamda desteklenebilmektedir. Haziran  2005 itibariyle bu
kapsamda desteklenen proje say›s› 122, desteklenen yararlan›c› say›s›
5331 ve verilen destek toplam 2 Milyon USD’d›r, ancak burada da yarar-
lananlar›n cinsiyet baz›nda da¤›l›m›na dair bilgi yoktur.

• "Sosyal Alt Yap› ve Hizmet Merkezlerinin Kurulufl ve Gelifltirilmesi Pro-

9 http://www.kssgm.gov.tr/



jesi" kapsam›nda sokakta çal›flan/yaflayan çocuklar, engelliler, yafll›lar, ko-
runmas›z kad›n ve erkekler, iflsiz gençler ve yoksullara sa¤lanan düflük ma-
liyetli sosyal hizmetlerin yayg›nlaflt›r›lmas› için toplum veya sosyal amaç-
l› merkezler kurulmas› ya da mevcut merkezlerdeki programlar›n çeflitlen-
dirilmesi amaçlanmaktad›r. Sosyal hizmet projelerinin de¤erlendirilmesin-
de dikkate al›nan en önemli konu; bu merkezlerde hizmet verilen yoksul
kad›n, iflsiz genç, çocuk ve yafll›lar›n üretici hale getirilmesi  ve gelir geti-
rici faaliyetlere yöneltilmesidir. Haziran 2005 itibariyle bu kapsamda des-
teklenen proje say›s› 691, desteklenen yararlan›c› say›s› 87.000 ve verilen
destek toplam 13 Milyon USD’d›r. Bu projede de cinsiyet baz›nda ayr›fl-
m›fl bilgi mevcut de¤ildir. 

• "Sosyal Riski Azaltma Projesi" kapsam›nda 11.03.2006 itibariyle 3.260
adet küçük ölçekli gelir getirici proje desteklenmifl, bunlar›n içinde 1.246
projede (%38), 3.676 kad›n (%9) yararlanm›flt›r. Bu projelerden kad›nlar›n
çok s›n›rl› oranda yararland›¤› görülmektedir.10

Devlet Planlama Teflkilat› (DPT)’nin befl y›ll›k kalk›nma planlar›n›n öncesinde haz›rla-
nan kad›nlarla ilgili alt komisyon raporlar›nda kad›n istihdam›n› art›rman›n önemine dikkat
çekilmekte ancak raporlarda belirtilen önerilerin çok az› planlarda yer alabilmektedir. 2007-
2013 dönemini kapsayan 9. Kalk›nma Plan›nda istihdamla ilgili bölümün aktif iflgücü poli-
tikalar›na iliflkin alt bafll›¤›nda iflgücünün beceri ve yeterlili¤ini gelifltirerek istihdam edile-
bilirli¤ini art›ran programlardan iflsizler, özürlüler, kad›nlar ve gençler gibi dezavantajl›
gruplar›n yararlanmas› gerekti¤i belirtilmekte, ancak iflsizler ve özürlüler ve gençlerin de za-
ten yar›s›n›n kad›n oldu¤u gözden kaç›r›lmaktad›r. Burada sorunlu olan, toplumun ve sözü
edilen her kategorinin yar›s›n› oluflturan kad›nlar› dezavantajl› gruplarla birlikte sayarak bir
az›nl›k olarak görme e¤ilimidir. Plan›n Geliflme Eksenleri bafll›¤› alt›nda istihdamla ilgili
olarak kad›nlar›n, gençlerin, uzun süreli iflsizlerin, özürlülerin ve eski hükümlülerin iflgücü
piyasas›nda f›rsat eflitli¤inin sa¤lanaca¤›, kad›nlar›n iflgücü ve istihdama kat›l›mlar›n› art›r-
mak amac›yla çocuk ve di¤er bak›m hizmetlerine eriflimlerinin kolaylaflt›r›laca¤› belirtilmek-
tedir11.

Plan›n tamam›nda toplumsal cinsiyet eflitli¤ini sa¤lay›c› bir bak›fl aç›s›n›n var oldu¤unu,
toplumun tamam›n› ilgilendiren politikalar›n bu eflitlik perspektifinden haz›rland›¤›n› söyle-
mek mümkün de¤ildir. DPT taraf›ndan haz›rlanan 2006 Ülke Program›nda 2006-2008 dö-
nemi kamu politikalar›n›n hedefleri aras›nda aktif iflgücü politikalar› kapsam›nda ‹fi-KUR’
un özellikle genç ve kad›n iflsizlerin giriflimcili¤e yöneltilmesi için mesleki bilgi, e¤itim ve
dan›flmanl›k verece¤i, ifl deneyi kazand›rma programlar› kapsam›nda iflgücü piyasas›na girifli
kolaylaflt›rma amac›yla gençlerin ve kad›nlar›n anlaflmal› iflyerlerinde geçici süreyle çal›fl-
malar›n› sa¤layaca¤› ifade edilmektedir. Tam zamanl› çal›flmayan kad›nlar›n özel istihdam
bürolar› arac›l›¤›yla iflverenle buluflturulmas›, çocuk kreflleri ve yafll› bak›m evlerinin say›s›-
n›n art›r›lmas› öngörülmektedir. Bunun için sorumluluk verilen kurulufl SHÇEK’dir. Ancak
2007 Y›l› Yat›r›m Program›'nda huzurevleri için 3.801 bin YTL ödenek ayr›lm›fl olup, bu

10 http://www.sydtf.gov.tr/sydtf_faaliyet.html 
11 http://www.dpt.gov.tr/9kalkinmaplani20070302.pdf



kapsamda 1 tanesi yeni olmak üzere toplam 5 adet huzurevi inflaat› yap›lmas› öngörül-
müfltür12. Bu iddial› sözlere karfl›n 2007’de tek bir yeni krefl aç›lmas› için kaynak ayr›lmam›fl
olmas› dikkat çekicidir.

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’na ba¤l› Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Gelifltirme ve

Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› (KOSGEB) ‹fl Gelifltirme Merkezlerinde (‹GEM) erkek gi-
riflimcilerle birlikte kad›n giriflimcilere destek sa¤lamaktad›r. Son y›llarda verileri cinsiyet
temelinde ayr›flt›rmaya bafllayan kurumun Tarsus, Van, Eskiflehir, Mersin, Adana, Karade-
niz Ere¤lisi’ndeki ‹GEM’lerinde yer alan 162 iflletmeden 39’u (%24) kad›nlara aittir. Küçük
ve Orta Boy ‹flletmeler Program› Dan›flmanl›k ve Destek Hizmetleri Çerçevesinde Sa¤lanan
Hizmetlerden 2002-2005 tarihleri aras›nda yararlanan 414 kiflinin %30’u kad›nd›r.
KOSGEB’in örnek projelerinden biri "Beykoz Cam Üretimi Sektöründe Kad›nlara ‹stihdam
Yarat›lmas› ve Aktif ‹flgücü Piyasas› Projesi"dir13. Bu projeyi di¤erlerinden ay›rt eden, kat›-
l›mc›lara cam eflya üretiminde beceri kazand›rma ve ifl kurma e¤itim verilmesinden sonra
belirli bir ifl kurma fikrine sahip olanlar›n seçilerek, kendilerine kredi ve dan›flmanl›k veril-
mesi, iç ve d›fl pazar araflt›rmalar›n›n yap›lmas› ve giriflimcilerin bafllang›çta KOSGEB tara-
f›ndan desteklenen bir inkübatörde yer almalar›d›r. Yani giriflimcilik deste¤i e¤itimle s›n›rl›
tutulmam›fl, giriflimcinin her aflamada desteklenmesi öngörülmüfltür.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› (ÇSGB) esas olarak Avrupa ‹stihdam Strateji-
sinde kad›n istihdam›na önem verilmesinden ötürü toplumsal cinsiyet konular›yla ilgilen-
meye bafllam›flt›r. Topluluk Cinsiyet Eflitli¤i Program›14, Topluluk Ayr›mc›l›k Karfl›tl›¤›
Program›15 ve Topluluk Sosyal D›fllanmaya Karfl› Mücadele Program›16 baflta olmak üzere
AB’nin topluluk programlar› dolay›s›yla Bakanl›k da toplumsal cinsiyetle ilgili konulardaki
çal›flmalar›n› art›rm›flt›r. Bu kapsamda 2005-2006 tarihlerinde Hollanda ‹stihdam ve Sosyal
‹fller Bakanl›¤› ile iki tarafl› bir antlaflma kapsam›nda "‹stihdamda Kad›n-Erkek Eflitli¤inin
Güçlendirilmesi Projesi"uygulanm›fl, bakanl›¤›n belli alanlardaki uzman ve sigorta müfettifl
yard›mc›lar›na Hollanda’da cinsiyet eflitli¤i ve kay›td›fl› istihdam ile ilgili hukuki ve uygula-
madaki durum ile Türkiye’de neler yap›labilece¤i konusunda e¤itim seminerleri verilmifltir.
SSK’ya ba¤l› 57 müfettifl befl büyük ilde toplumsal cinsiyet boyutu içeren bir pilot denetim
gerçeklefltirmifltir.

Bakanl›k, hükümet program› ve acil eylem plan› çerçevesinde çal›flma yaflam›yla iliflkili
politika önceliklerini flöyle belirlemifltir: 

(1) Mevzuat›n esnek istihdam ve ifl uygulamalar› ile uyumlu olmas›n› sa¤la-
yacak yasal de¤iflikliklerin tamamlanmas›; 

(2) ‹nsan kaynaklar›n›n kalitesini art›rmak üzere k›sa vadeli e¤itim ve da-
n›flmanl›k hizmetlerinin sürdürülmesi;

(3) Etkili bir insan kaynaklar› planlamas›; 
(4) Kay›t d›fl› istihdam ve kaçak iflçi çal›flt›r›lmas›n›n önlenmesi; 
(5) Çocuk iflçili¤inin önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin al›nmas›17.

12 http://ekutup.dpt.gov.tr/program/2006.pdf
13 http://www.kosgeb.gov.tr/Ekler/Dosyalar/Duyuru/417/PROJE%20OZET%20BILGI.doc
14 http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/index_en.html
15 http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm
16 http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/index_en.htm
17 http://www.calisma.gov.tr/projeler/tekcati.htm



Bakanl›k, genel olarak istihdam›, özel olarak da kad›n istihdam›n› bu politika öncelikle-
ri çerçevesinde de¤erlendirmekte ve kad›n istihdam›na iliflkin stratejisini de gene buna göre
belirlemekte, burada kay›t d›fl› istihdam›n önlenmesine özel önem vermektedir. Ancak kad›n
istihdam›n› art›rman›n bir öncelik olarak dile gelmedi¤i görülmektedir. Önümüzdeki dönem-
de kad›n istihdam›na yönelik çal›flmalar› art›racak faktör AB’nin 2007-2013 y›llar› aras›n-
daki yeni mali yard›m mekanizmas› olan IPA’d›r. Kat›l›m öncesi mali yard›m mekanizmas›
IPA befl bileflenden oluflmakta, bunlardan insan kaynaklar›n›n gelifltirilmesi bilefleni 158.7
milyon’luk bir bütçeye sahip bulunmaktad›r. Bu bileflenin dört ana ekseni vard›r: istihdam,
mesleki e¤itim ve yaflam boyu ö¤renim, e¤itim ve sosyal içerme. Bu bileflen içinde yedi
y›ll›k süre sonunda gerçeklefltirilmesi beklenen sonuçlar aras›nda kad›nlar›n iflgücüne ka-
t›l›m oranlar›n›n art›r›lmas›, okullaflma oran›n›n özellikle orta ö¤retimdeki k›zlar için art›r›l-
mas›, hassas gruplardaki kad›nlar için mesleki e¤itim faaliyetleri de yer almaktad›r. IPA’n›n
bir di¤er bilefleni bölgesel kalk›nma olup, her iki bileflen aras›nda eflgüdüm sa¤lamak ama-
c›yla DPT koordinatörlü¤ünde Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi haz›rl›k çal›flmalar› yürütül-
mektedir.

Türkiye ‹fl Kurumu (‹fi-KUR) kad›n istihdam›n› art›rmak aç›s›ndan kilit kurumlar›n
bafl›nda gelmekte olup AB’ye üyelik sürecinde istihdamla ilgili politikalar›n oluflturul-mas›
ve izlenmesinden sorumludur. Hem mesleki e¤itim ve dan›flmanl›k hem de ifle yerlefl-tirme
faaliyetleri aç›s›ndan kurumun tüm çal›flmalar›na toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil
edilmesi büyük önem tafl›maktad›r. Kurum 2003-2006 tarihleri aras›nda A‹S’e uygun istih-
dam tedbirlerinin ve hizmetlerin planlanmas› ve uygulanmas› için Avrupa E¤itim Vakf› ile
iflbirli¤i içinde 50 milyon Euroluk bütçeli bir  proje uygulam›flt›r. Proje ile kurumsal ka-pa-
sitenin gelifltirilmesi sa¤lanm›fl, yerel iflgücü piyasas›n›n ihtiyaçlar›n› belirlemek için arafl-
t›rmalar yapt›r›lm›fl, iflsizlerin istihdam edilebilirli¤ini art›rmak, giriflimcili¤i gelifltirmek
üzere sivil toplum örgütleri üzerinden desteklenen 245 projeye 32 milyon Euro para verilmifl
ve projelere 50.059 kifli kat›lm›flt›r. Bu projelerin 30 tanesi do¤rudan kad›nlara yönelik olup
kad›nlar›n süs bitkileri yetifltiricili¤i, çocuk bak›c›l›¤›, kuyumculuk-tak› tasar›m›, el sanatla-
r›, kilimcilik, el hal›c›l›¤›, el örgüsü, kent tar›m›, tar›msal istihdam, meyve üretimi, ar›c›l›k,
dokuma, tar›m ürünleri, hasta-yafll› bak›m›, hal› dokumac›l›¤› gibi alanlarda e¤itilmesiyle is-
tihdam edilmesine yöneliktir. Bu çal›flma alanlar›n›n ne denli cinsiyetlendirilmifl oldu¤u dik-
kat çekicidir. 30 projenin 5 tanesi dokumac›l›k ve kilimcilik üzerinedir. Ayr›ca kad›n giri-
flimcili¤ini art›rmaya yönelik projeler bulunmaktad›r.

‹fi-KUR iflsizlikten en fazla etkilenen ve bu nedenle iflgücü piyasas›nda dezavantajl›
gruplar olarak görülen kad›nlar, gençler, uzun süreli iflsizler, özürlüler, hükümlü ve eski hü-
kümlüler ile iflgücü piyasas›nda geçerli bir mesle¤i olmayan vas›fs›z iflsizlere yönelik olarak
iflgücü yetifltirme kurslar› düzenlemektedir. 2005 y›l›nda, çeflitli mesleklerde düzenlenen 278
iflgücü yetifltirme kursuna 4.143’ü erkek, 1.375’i kad›n olmak üzere toplam 5.518 kifli kat›l-
m›flt›r. Kursiyerler aras›nda kad›n oran› %25’dir. ‹stihdam garantili kurslara kat›lan 579 ki-
flinin %69’u, kendi iflini kuracaklara yönelik kurslara kat›lan 448 kiflinin %66’s›, özürlülere
yönelik kurslara kat›lan 1.710 kiflinin %18’i, hükümlülere yönelik kurslara kat›lan 1.402 ki-
flinin  %6’s›, iflsizlik sigortas› kapsam›nda düzenlenen kurslara kat›lan 1.379 kiflinin %21’i
kad›nd›r. Kurslara ö¤retilen meslekler de son derece cinsiyetlendirilmifl olup istihdam garan-



tili kurslarda kad›nlar›n %63’ü dikifl makinesi operatörü olarak, kendi iflini kuracaklara
yönelik kurslarda kad›nlar›n %46’s› hal›, kilim, kumafl dokuma ve dikifl konular›nda e¤itil-
mifltir18.

fiu ana kadar ele al›nan kurulufllar›n faaliyetleri Türkiye ölçe¤inde yürütülmektedir. Bu-
nun d›fl›nda Türkiye’nin en az geliflmifl ve yoksul bölgesi olan Güneydo¤u Anadolu’da kal-
k›nma amaçl› faaliyetler yürüten kurum Baflbakanl›¤a ba¤l› GAP Bölge Kalk›nma ‹dare-

sidir. ‹dare taraf›ndan yürütülen "Güneydo¤u Anadolu Projesi" kapsaml› bir kalk›nma pro-
jesi olup, bafll›ca hedefleri k›rsal kalk›nman›n sa¤lanmas›, bölgesel geliflmifllik farkl›l›klar›n
ortadan kald›r›lmas›, halk›n yaflam standartlar›n›n yükseltilmesi, verimlili¤in art›r›lmas› ve
yerel ekonominin istihdam gücünün art›r›lmas›d›r. Kad›nlara yönelik faaliyetleri Çok

Amaçl› Toplum Merkezleri (ÇATOM) ve Giriflimci Destekleme Merkezleri (G‹DEM)

yürütmektedir. Kad›nlar› güçlendirmeyi hedefleyen ÇATOM’lar›n program ve etkinlikleri
e¤itim ve ö¤retim, sa¤l›k, gelir yaratma, sosyal destek ve kültürel-sosyal etkinlikler olmak
üzere temel olarak dört alanda gerçeklefltirilmektedir. ÇATOM’larda kad›nlara yönelik
çeflitli mesleki e¤itim kurslar›n›n yan› s›ra (kuaförlük, dikifl, kilim, hal›, telkari, keçe, bilgi-
sayar vb.), e¤itimler sonucu ÇATOM’lar›n bünyesinde kurulan çeflitli atölyeler de mevcut-
tur (bebek üretimi, restoran, kuru g›da atölyesi, telkari, dikifl vb.). Kad›nlara yönelik giriflim-
cilik e¤itimlerinin yan› s›ra  baz› illerde ÇATOM’lar taraf›ndan toplu sat›fl yerleri kurul-
mufltur. Baz› ÇATOM’larda kad›nlara tasar›m e¤itimleri de verilmektedir. ÇATOM’lar›n bir
k›sm› çocuk bak›c›l›¤› ve temizlik iflleri için de arac›l›k yapmaktalar. fiu an ÇATOM’lar›n
5’i dernekleflmifl veyahut kooperatifleflmifl olup etkinliklere flimdiye kadar 2.895 kad›n kat›l-
m›flt›r19.

GAP-G‹DEM ofisleri bölgede mikro, küçük ve orta ölçekli iflletmelere yönelik e¤itim,
bilgilendirme ve dan›flmanl›k hizmetleri sunmakta olup, "F›rsat Penceresi" olarak adland›r›-
lan küçük ölçekli proje alanlar›ndan biri kad›n giriflimcili¤inin desteklenmesine ayr›lm›flt›r.
Bölgede yap›lan mevcut durumun ve ihtiyaçlar›n tespitine yönelik bir araflt›rmadan sonra her
il için giriflimcilik planlar› haz›rlanarak iflletmeler, e¤itim, dan›flmanl›k ve finansman aç›s›n-
dan desteklenmifltir. 2005 sonunda destek alan iflletme say›s› 104’dür. Bölgesel kad›n örgüt-
lerinin de kat›l›m›yla 2004’de Güneydo¤u Anadolu Kad›n Giriflimcili¤i Dan›flma Kurulu
oluflturulmufltur. Kurul bölgedeki kad›n kurulufllar›n›n kapasite art›r›m› ve fon bulmak için
çeflitli çal›flmalar yapmaktad›r.

II. Meslek Örgütleri

1.Odalar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) s›nai ve ticari faaliyette bulunan özel sek-
tör iflletmelerini temsil etmektedir.  TOBB ve yerel meslek odalar›n›n destekledi¤i Gazi-
antep, Kocaeli, ‹zmir’de kurulu Avrupa Birli¤i ‹fl Gelifltirme Merkezlerinde (AB‹GEM)
kad›n giriflimcili¤i konusunda e¤itim faaliyetleri yürütülmektedir. 2004-2005 döneminde uy-
gulanan 397 e¤itim program›na kat›lan 9.081 kiflinin 1.643’ü kad›nd›r (%18). Bu süreçte 27

18 ‹fiKUR 2005 Y›l› Faaliyet Raporu, http://www.iskur.gov.tr/index2.html
19 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ayflegül Fazl›o¤lu, "Kad›n ‹stihdam› ve Giriflimcili¤i ‹çin GAP Bölgesinde Bir Model: Çok Amaçl›

Toplum Merkezleri", Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Kad›nlar›n Ekonomik Güçlenmelerine Yönelik Yol Haritas› (Ed. Y›ld›z
Ecevit), UNDP, Ankara, 2006.



kad›n kendi iflini kurmufltur. Halen bir Kad›n Giriflimcilik Kurulu kurmaya çal›flmaktad›rlar.
Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müflavirler ve Yeminli
Mali Müflavirler Odalar› Birli¤i, Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i gibi meslek kuru-
lufllar›n›n kad›n istihdam›na yönelik özel bir çal›flmalar› yoktur. Ancak TMMOB üyesi kad›n
mühendis ve mimarlar›n 2004’de kurmufl oldu¤u bir web sitesinde ifl yaflam›nda kad›n
mimar ve mühendislere yönelik ayr›mc›l›k ele al›nmakta ve ayr›mc›l›¤a karfl› çeflitli çal›fl-
malar yürütülmektedir20. Birlik yönetimine taleplerini ileten  grup TMMOB’nin cinsiyet ay-
r›mc›l›¤›na karfl› daha aktif olmas›n› ve odalar›n yönetiminde kad›n üyelerin yeterli düzeyde
temsili için giriflimde bulunmas›n› talep etmektedir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 2002-2004 aras›nda Avrupa
Komisyonu finansman›yla bir kad›n giriflimcili¤i projesi uygulam›flt›r. Projede 1.630 kifliye
e¤itim verilmifl ve bunlardan 359’u kendi iflini kurmufltur. Befl farkl› ilde kad›n giriflimcile-
re hizmet sunmak üzere e¤itim ve dan›flma merkezleri kurulmufltur. 2007 y›l› içinde TESK
yine AB’nin "Türkiye için Üyelik Öncesi Mali Destek Program›"ndan  fonlanan daha genifl
kapsaml› bir giriflimcilik projesi uygulayacakt›r. 18 ay sürecek proje kapsam›nda 9 ilde ka-
d›n giriflimcili¤i destekleme ve 15 ilde kad›n giriflimcili¤i e¤itim merkezlerinin kurulmas› ve
4.500 kad›na e¤itim, 1.500 kad›na dan›flmanl›k hizmeti verilmesi öngörülmektedir. TESK’in
kurumsal kapasitesinin art›r›lmas› ve çeflitli illerde kurulan merkezler aras›ndaki a¤›n güç-
lendirilmesi de projenin amaçlar› aras›ndad›r.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i (TGSD) Dernek; kad›nlar›n el eme¤inin de¤erlen-
dirilmesi ve istihdama kat›lmas› konusunda, halen de¤ifliklik çal›flmalar› devam eden Gelir
Vergisi Kanunu’nda De¤ifliklik Teklifi’ni sunarak, evde yürütülen gelir getirici üretim faali-
yetlerinin gelir vergisinden muaf tutulmas›n talep etmifltir. Söz konusu öneri Mart 2007’de
TBMM’nde kabul edilmifltir.

2. Sendikalar

Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu (T‹SK) 1999’dan bu yana kad›n iflgü-
cünün sosyo-ekonomik analizine yönelik çeflitli araflt›rmalar yapt›rm›fl, kad›n iflgücüne
iliflkin seminerler ve paneller düzenlemifltir. 2006 fiubat ay›nda düzenlenen Kad›n ‹stihdam›
Zirvesinde konu genifl bir kat›l›mla çeflitli yönleriyle tart›fl›lm›fl ve politika önerileri geliflti-
rilmifltir.

Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (TÜRK-‹fi) Kad›n ‹flçiler Bürosu taraf›ndan
2005’de haz›rlanan "Kad›n Eme¤i Platformu" projesi ILO ve UNFPA taraf›ndan desteklen-
mifltir. Platformda bir araya gelen çok say›da kad›n örgütü, sendika, meslek örgütü ve kamu
kurumu temsilcisinin ortak çal›flmalar› sonucu e¤itim, sa¤l›k, çal›flma hayat›, sendika komis-
yonlar›n›n haz›rlad›¤› raporlar bir kitap olarak yay›nlanm›flt›r. Komisyon raporlar› ilgili ol-
duklar› alanlara iliflkin ayr›nt›l› politika önerileri gelifltirmifllerdir.

Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK) ve ba¤l› sendikalar›n kad›n
ve çal›flma yaflam›na dair yapt›¤› birçok çal›flma mevcuttur. Bu çal›flmalar; konuyla ilgili ba-
s›n aç›klamalar›, kad›n kurultaylar›, sempozyum, broflür ve afiflleri kapsamaktad›r. Son ola-
rak 30 May›s 2006’da kamu emekçisi kad›nlar, kad›nlar›n ifl yaflam›ndan d›fllanmas› ve
kamusal yaflam içerisinde görünmez k›l›nmas›n› TBMM önünde protesto etmifltir. Kamusal

20 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. http://kadin.muhendisler.googlepages.com/ 



alanda kad›nlar›n sorunlar›n›n giderilmesi, taleplerinin karfl›lanmas› için iflyerlerinde imza
kampanyas› bafllatm›fllar ve toplanan imzalar› Çal›flma Bakanl›¤›’na sunmufllard›r. KESK’e
ba¤l› en büyük sendika olan ve en fazla kad›n üyesi bulunan E¤itim-Sen’in kad›nlar›n ça-
l›flma yaflam›ndaki sorunlar›na iliflkin birçok bas›n aç›klamas›, broflür ve kampanyas› mev-
cuttur. Kad›nlar›n her alanda eflit haklara sahip olmalar› için çal›flmalar›n› sürdürmektedirler.

Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu’nun (D‹SK) kad›n istihdam›na dönük özel
bir çal›flmas›n›n olmad›¤› belirtilmifltir. Ancak "2000'li Y›llarda ‹flçi S›n›f›n›n Durumu"
(2003) ve "AB Sürecinde ‹flçi S›n›f›n›n Durumu" (2005) bafll›kl› araflt›rmalar›nda kad›nlara
iliflkin kapsaml› bilgiler yer almaktad›r.

HAK-‹fi Konfederasyonu bünyesinde kurulu bulunan Kad›n, Gençlik ve Çocuk Platfor-
mu kad›n üyeler ile birlikte erkek üyelerin efl ve çocuklar›ndan oluflmaktad›r. Son dönemler-
de üye sendikalarda yönetim kurullar›na ba¤l› olarak çal›flacak kad›n komiteleri kurulmas›
çal›flmalar› vard›r ve kad›n komiteleri çal›flmalar›na kat›l›m için toplu ifl sözleflmelerine hü-
küm koyulmas› yönünde haz›rl›klar yap›lmaktad›r. 29 Kas›m 2006’da Kayseri’de Konfede-
rasyon üyesi Öz-‹plik-‹fl sendikas›n›n Kocasinan Belediyesi ile bafllatt›¤› AB destekli bir
sosyal diyalog projesiyle Kayseri’nin önde gelen  üç tekstil iflyerinde kad›n konseyleri ku-
rulmas›, kad›n ve erkek çal›flanlara, iflveren temsilcilerine  toplumsal cinsiyet eflitli¤i konu-
sunda e¤itimler verilmesi, bu iflyerlerinde çal›flan kad›nlar›n ortak kullanaca¤› bir kreflin aç›l-
mas› hedeflenmektedir.

Türkiye Petrol Kimya Lastik ‹flçileri Sendikas› (PETROL-‹fi) az say›da kad›n üyeye
sahip olmas›na karfl›n ayl›k kad›n dergisi yay›nlayan tek sendikad›r ve dergide kad›n eme¤i
ve istihdam›na dair çeflitli yaz›lar yer almaktad›r21

Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi ‹flçileri Sendikas› (TEKS‹F) TÜRK-‹fi bün-
yesinde en fazla kad›n üyeye sahip sendikad›r. Haz›r giyimde kad›n istihdam›n›n yo¤un
oldu¤unu, kad›nlar›n çok s›k›nt› çekti¤ini; ancak sektörün kay›td›fl› olmas›ndan dolay› bu
bilgileri somutlaflt›racak herhangi bir çal›flma yapamad›klar› belirtilmifltir. Kad›n istihda-
m›na dair araflt›rma ve çal›flmalar›n›n olmamas›, sendikal hareketlerinin gelene¤i ile iliflki-
lendirilmifltir.

III. Kad›n Örgütleri

1. Giriflimci Kad›n, ‹fl Kad›n›, Kad›n Dernekleri, Kooperatifler, Gruplar

Kad›n Giriflimciler Derne¤i (KAG‹DER) 2002 y›l›nda 37 kad›n giriflimci taraf›ndan
kurulmufl, daha sonra üye say›s›n› 119’a ç›karm›flt›r. Amac›, ülkede kad›n giriflimcili¤ini
desteklemek olan dernek, aday kad›n giriflimcilerin iflletmelerini kurmalar›n› ve gelifltirme-
lerini desteklemek amac› ile çeflitli seminer ve e¤itim çal›flmalar› düzenlemekte; dan›flman-
l›k ve mentörlük deste¤i vermektedir. 

Kad›n Giriflimci Destekleme Program› kapsam›nda kurulan ifl gelifltirme merkezinde 60
kad›na giriflimcilik e¤itimi verilmifl, 9 kad›na mentörlük, 5 kad›na inkubasyon, GAP bölge-
sinden giriflimci aday› 52 genç kad›na dernek üyelerinin firmalar›nda staj imkan› sa¤lam›fl-
t›r. Kad›n Fonu kapsam›nda bugüne kadar 10 projeye 150.000 _ kaynak aktarm›flt›r. Mart
2006’da, kad›na karfl› fliddetin önlenmesine yönelik faaliyet gösteren STK’lara proje ça¤r›-

21 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. http://www.petrol-is.org.tr/kadin/



s›nda bulunmufltur. AB Yolunda Kad›n Program› kapsam›nda ise 25-26 May›s 2006 tarihle-
rinde ‹stanbul’da AB ülkelerinde kad›n-erkek eflitli¤i konusunun ele al›nd›¤› uluslararas› bir
konferans düzenlemifltir22.

Kad›n›n ‹nsan Haklar›-Yeni Çözümler Derne¤i’nin23 öncelikli çal›flma alan› kad›nla-
r›n insan haklar›n› gelifltirmek için yasa ve politika de¤ifliklikleri do¤rultusunda lobicilik
yapmak ve kad›nlar›n insan haklar› e¤itim programlar›n› uygulamakt›r. 1995’de ‹stanbul’da
bafllatt›klar›, 1998’de SHÇEK’le yap›lan iflbirli¤i protokolü çerçevesinde Toplum Merkezle-
ri ve Aile Dan›flma Merkezlerinde görevli sosyal hizmet uzmanlar› taraf›ndan yürütülen "Ka-
d›n›n ‹nsan Haklar› E¤itim Program›" 2007 bafl›nda Türkiye’de 36 ilde 5.000’e yak›n kad›na
ulaflm›flt›r. Temel amac› kad›nlar› insan haklar› konusunda bilgilendirmek ve bilinçlen-
dirmek olan programda ekonomik haklar üzerinde de durulmaktad›r. Bu e¤itimin kad›nlar
üzerindeki önemli etkilerinden biri kendilerine ait bir gelir kazanma konusunda giriflimde
bulunmak ve iflgücüne kat›lmak olarak saptanm›flt›r.

K‹HEP sonucunda ortaya ç›kan örgütlenmeler içinde Çanakkale El Eme¤ini De¤erlen-

dirme Derne¤i, Diyarbak›r Umut Ifl›¤› Mum Atölyesi, Ümraniye Baflak Kad›n Koopera-

tifi, Van Kad›n Derne¤i say›labilir.
Son y›llarda Türkiye’nin çeflitli illerinde kurulan giriflimci kad›nlar veya ifl kad›nlar› der-

nekleri baflta ‹fi-KUR olmak üzere çeflitli kurulufllara sunduklar› projelerle kad›nlara çeflitli
alanlarda beceri kazand›r›c› kurslar›n yan› s›ra giriflimcilik e¤itimi vermekte, kad›nlar›n ev-
de ürettikleri el ürünlerini sergileyip sat›fla sunduklar› tezgahlar, pazarlar açmaktad›rlar.
Farkl› etkinlik düzeylerine sahip olan bu dernekler aras›nda Adana’da ‹fl Kad›nlar› Derne¤ini
(‹fiKAD), Kad›n Giriflimciler Derne¤ini (KAG‹D), Ad›yaman’da Anadolu Kad›nlar Derne-
¤ini (AKAD), Antalya’da ‹fl Kad›nlar› Derne¤ini (ANT‹KAD), Bal›kesir ‹fl Kad›nlar›
Derne¤ini (BA‹KAD), Çanakkale’de El Eme¤i Derne¤ini (ELDER), Denizli’de Giriflimci
Kad›nlar›n Desteklenmesi Derne¤ini (G‹KAD), Diyarbak›r’da ‹fl Kad›nlar› Derne¤ini (D‹-

KAD) ve Güneydo¤u ‹flkad›nlar› Derne¤ini, Erzurum Giriflimci Kad›nlar Derne¤ini (Er-Ka-

d›n), ‹zmir Giriflimci Kad›nlar Derne¤ini (G‹RKADE), Mersin Giriflimci ‹fl Kad›nlar› Der-
ne¤ini (G‹fiKAD), Mufl ‹li Kad›n Giriflimciler Derne¤ini, Siirt Kurtalan Kad›n Dayan›flma
Derne¤ini, Van Kad›n Derne¤ini (VAKAD) sayabiliriz. Kuflkusuz burada kad›nlara yönelik
çal›flma yürüten tüm derneklerin tam bir listesinin verilmesi mümkün de¤ildir.

‹zmir’de Giriflimci Kad›nlar Derne¤i, Ege Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve
Uygulama Merkezinin (EKAM) yürüttü¤ü Kad›n Giriflimcili¤i Projesi kapsam›nda kurul-
mufl, projenin yay›nlad›¤› katalogda 72 kad›n›n ürünleri tan›t›lm›fl, befl kad›n kendi iflyerini
kurmufltur. Halen yerel yönetimlerle ürünlerin sat›laca¤› bir iflyerinin aç›lmas› için görüflme-
ler sürmektedir. Di¤er baz› illerde çeflitli kad›n derneklerinin bir araya gelerek belediyelerle
iflbirli¤i içinde Kent Konseyi ve Yerel Gündem 21 bünyesindeki kad›n çal›flma gruplar› ile
beraber kad›n giriflimcili¤i faaliyetlerinin örgütlenmesinde aktif rol almalar› çal›flmalar›n›n
daha üst düzeye tafl›nmas›nda yararl› olmufltur. Bu yolla do¤rudan giriflimcili¤i destekleyen
ba¤›ms›z derneklerin veya Çanakkale örne¤inde oldu¤u gibi Kad›n Giriflimciler Koopera-

tifinin kurulmas› gerçekleflmifltir. Belediyelerin sundu¤u özellikle sat›fl yeri tahsisi fleklinde-
ki katk› giriflimcilik faaliyetlerinin sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

22 http://www.kagider.org
23 http://www.kadinininsanhaklari.org/id_230



Özellikle Güneydo¤u Anadolu bölgesinde baz› belediyelere ba¤l› kad›n merkezleri de kad›n
e¤itimine ve istihdam›na yönelik çal›flmalar yürütmektedir; bunlar›n aras›nda Diyarbak›r Bü-
yükflehir belediyesine ba¤l› D‹KASUM, Ba¤lar Belediyesine ba¤l› KARDELEN, Viranfle-
hir Belediyesine ba¤l› Kad›n Merkezi say›labilir. Batman Belediyesi Batman-Selis Kad›n

Dan›flma Merkezi üzerinden çal›flmalar›n› yürütmektedir. fianl›urfa Belediyesi genç k›zlara
yönelik tak› ve konfeksiyon kurslar› açm›flt›r. Tak› kursu sonucu yap›lan tak›lar Belediyenin
sergi salonunda  sat›fla sunulmaktad›r. Genç k›zlara yönelik olarak verilen konfeksiyon e¤i-
timi ise ifle yerlefltirmeyi de kapsamaktad›r. fianl›urfa Belediyesi ildeki konfeksiyon fabrika-
lar› ile konuflarak, bu kurslardan mezun genç k›zlar› bu fabrikalarda ifle yerlefltirmektedir.
fianl›urfa Belediyesi  2005 y›l›nda mikro-kredi da¤›t›m›na bafllam›flt›r ve flu ana dek 106
kad›n mikro-krediden faydalanm›flt›r. Ancak maalesef kad›nlar›n ço¤u biber salças› üretimi
yapmakta, bu nedenle oluflan fazla üretimin ço¤u da yine Belediye taraf›ndan gelen misafir-
lere hediye edilmek üzere sat›n al›nmaktad›r. Adana Seyhan ‹lçe Belediyesinin düzenledi¤i
çeflitli dikifl-nak›fl, dokuma ve el sanatlar› kurslar›na da a¤›rl›kla kad›nlar kat›lmaktad›r.

Güneydo¤u Anadolu ve Do¤u Anadolu bölgelerinde kad›n eme¤i ve istihdam› üzerine
çal›flan kad›n kurulufllar›na bak›ld›¤›nda kooperatif tarz› örgütlenmenin bu bölgede çok daha
yayg›n oldu¤u dikkat çekmektedir. Kooperatiflerin üretim yapan atölyeleri mevcuttur ve
derneklerden temel fark›n›n bu noktada ortaya ç›kt›¤› söylenebilir. Genelde dernekler kad›n-
lara beceri kazand›ran veya giriflimcili¤i ö¤reten e¤itim faaliyetlerinde bulunurken koopera-
tifler do¤rudan üretimde yer almaktad›r. Örne¤in Diyarbak›r’daki Kibele Kad›n Kooperati-
finin ipek pufli ve g›da, Umut Ifl›¤› Kad›n Kooperatifinin mum ve do¤al sabun, Ba¤lar

Kad›n Kooperatifinin g›da, Mardin’deki ‹pekyolu Kad›n Kooperatifinin g›da ve sabun,
Van’da ki Bostaniçi Kad›n Destekleme, Çevre, Kültür Kooperatifinin dikifl-nak›fl, Yaflam

Kad›n, Çevre, Kültür Kooperatifinin  triko ve kilim atölyeleri mevcuttur. Kooperatifleflme
sürecinde çeflitli kurulufllar›n deste¤i vard›r, bunlar›n aras›nda GAP-G‹DEM, Sanayi ve
Ticaret Odalar›, kad›n eme¤ine yönelik Türkiye çap›nda çal›flma yürüten KEDV, KAG‹DER
gibi kimi kad›n örgütleri  say›labilir.

Ev Eksenli Çal›flan Kad›nlar Çal›flma Grubu 1999’da kurulmufl olup ev eksenli çal›fl-
mayla ilgilenen araflt›rmac›, eylemci kad›nlar›n oluflturdu¤u bir sivil inisiyatiftir. Kendisini
bir destek grubu olarak tan›mlayan çal›flma grubu herhangi bir hukuki kiflilik oluflturmay›
kabul etmemektedir. Amaçlar› Türkiye'de ev eksenli çal›flan kad›nlar›n görünürlü¤ünün art-
mas›na katk›da bulunmak, ev eksenli çal›flma konusunda ILO’nun 177 say›l› Evde Çal›flma
Sözleflmesi temelinde bir ülke politikas› oluflturulmas›n› sa¤lamak,  ev eksenli çal›flan kad›n-
lar›n kendi örgütlerini yaratmalar›na ve gelifltirmelerine destek vermek, aralar›nda iletiflim
ve dayan›flma a¤› oluflturmak ve ev eksenli çal›flanlar›n uluslararas› örgütü HomeNet’le ileti-
flim kurmakt›r. Çal›flma grubu bu amaçlar do¤rultusunda yerel atölyeler, kamu politikalar› ve
kamu politikalar› atölyeleri düzenlemifl, haritalama çal›flmalar›, tan›t›m ve baflka kad›n
örgütleri ve STK’larla bir araya gelme faaliyetleri yürütmüfl, çeflitli yay›nlar ç›karm›flt›r.
2000-2006 aras›nda 14 ilde ev eksenli çal›flan kad›nlar› bir araya getiren 23 yerel atölye, iki
kamu atölyesi düzenlemifltir. Kamu atölyeleri ilgili bakanl›klar, sendikalar ve di¤er resmi
kurulufllar›n konuya dikkatini çekmek, ortak bir kamusal politika oluflturmak ve iflçi say›l-
mas› gereken ev eksenli çal›flanlarla ilgili pratik ve yasal çerçeveyi, özellikle sosyal güven-
lik haklar›n›  tart›flmak amac›n› gütmüfltür. 2004’de yap›lan I. Ülke Konferans› tüm Türki-



ye’den gelen ev eksenli çal›flan kad›nlar›n kat›l›m›yla bu tarz çal›flman›n görünür k›l›nma-
s›nda, sorunlar›n dile getirilmesinde ve haklar›n talebinde önemli rol oynam›flt›r. Çal›flma
grubunun ev eksenli çal›flan kad›nlara önerdi¤i tek bir örgütlenme modeli olmamas›na karfl›n
a¤›rl›kla kooperatifleflme üzerinde durulmaktad›r. Burada belirleyici olan kad›nlar›n kendi
tercihleridir.

2. Vak›flar

1997’de ilk olarak Diyarbak›r’da faaliyetlerine bafllayan Kad›n Merkezi (KA-MER)
24

2000 y›l›ndan itibaren çevre illerden gelen talepler do¤rultusunda Mardin K›z›ltepe, Bingöl,
Batman ve fianl›urfa illerine yay›larak ihtiyaçlara göre belirlenmifl dört temel alanda (Acil
Yard›m Hatt›, Bilinç Yükseltme Grup Çal›flmalar›, Kad›n Giriflimcili¤i, Erken Çocukluk Dö-
nemi E¤itimi) çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Halen Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinde
22 ilde örgütlü olan ve öncelikle kad›na yönelik fliddetle mücadele eden  KAMER, çeflitli
uluslararas› fon örgütlerinden ald›¤› mali destekle yürüttü¤ü "Her Kad›n ‹çin Bir F›rsat" pro-
jesi kapsam›nda illerde Kad›n Merkezlerinin kurulmas›n› gerçeklefltirmifl ve bu merkezlerde
kad›n›n insan haklar› do¤rultusundaki di¤er çal›flmalar›n›n yan› s›ra  kad›nlardan gelen talep
üzerine bafllatt›¤› kad›n giriflimcili¤i program›nda kad›nlar›n geleneksel ürünleri üretebile-
cekleri atölyelerin kurulmas›, ürünlerin semt pazarlar›nda veya belediyelerin tahsis edece¤i
sat›fl yerlerinde sat›lmas› için çal›flmalar yürütmüfltür. Bu ürünlerin KA-MER’in web site-
sinde tan›t›m› ve pazarlanmas› planlanm›flt›r. ‹ki y›ll›k çal›flma sürecinde kad›n merkezleri-
nin bünyesinde 10 üretim atölyesi kurulmufl, ifl yeri açmak isteyen kad›nlar›n talepleri yerel
kurulufllarla buluflturularak çeflitli destekler almalar› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca bölgedeki kad›n
merkezlerinin ekonomik sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak için lokantalar ve çocuk evleri aç›l-
maktad›r.

Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› (KEDV)
25 1986 y›l›nda kurulmufl olup amac›n›

yoksul kad›nlar› güçlendirmek olarak belirleyen KEDV bu hedefler do¤rultusunda erken dö-
nem çocuk bak›m hizmetlerinin yoksul kad›nlara ulaflt›r›lmas›, ifl/ürün/üretim becerilerinin
gelifltirilmesi pazarlamafinans hizmetleri (mikro kredi, tasarruf gruplar›) gibi etkinlikler yü-
rütmektedir. Bu amaçla yerel yönetimler, kamu kurulufllar›, sivil toplum kurulufllar› ve ulus-
lararas› fon kurulufllar›yla iflbirli¤i yap›lmakta, kad›nlara kaynak aktarmak için fon bulmaya
çal›fl›lmaktad›r. Halen 35 yerel kad›n grubuna fon deste¤i sa¤lamaktad›r. KEDV’in giriflim-
cilik e¤itimlerinden 2600 kad›n yararlanm›flt›r. Vak›f ‹stanbul’da ülkenin her taraf›ndan ka-
d›nlar›n ürünlerini pazarlamalar›na yard›mc› olacak bir dükkan açm›flt›r. Kad›nlar›n ürünleri
ayr›ca internet sitesinde de sergilenmektedir. Vakf›n bir di¤er önemli çal›flmas› kendi iflini
kurmak veya gelifltirmek isteyen kad›nlara mikro kredi vermesidir. MAYA Vakf›n eko-
nomik iflletmesi olarak 2002 y›l› Haziran ay›nda kredi vermeye bafllam›flt›r. MAYA 2005 y›l›
sonuna kadar ‹stanbul, Kocaeli, Adapazar› ve Düzce’de 3.000 kadar kredi vermifl olup ve-
rilen kredilerin toplam› 1.181.727 dolar› bulmaktad›r.  Ortalama kredi miktar› 600 dolard›r
ve kredi süresi de desteklenen iflin niteli¤ine göre 1 ile 12 ay aras›nda de¤iflmektedir. Kredi
karfl›l›¤›nda kefil istenmemekte ve kad›nlar›ndan dayan›flma gruplar› (3-30 kad›n) oluflturup
birbirlerine kefil olmalar› beklenmektedir. ‹fli geniflletme kredileri bireysel temel üzerinden

24 http://www.kamer.org.tr/
25 http://www.kedv.org.tr/



verilmektedir ve ifllerini uzun süredir devam ettirmekte olan kad›nlardan kefil istenmemek-
tedir. Ald›klar› krediyi geri ödeyen kad›nlar daha büyük miktarlarda kredi alabilmektedir ve
zaman›nda geri ödemeden sonraki her kredi öncekine göre fazlalaflmaktad›r. MAYA’dan
kredi alan kad›nlar›n sektörlere göre da¤›l›m› flöyledir: üretim (%40), hizmetler (%4) ve tica-
ret (%56). ‹flyerlerine bak›ld›¤›nda ise kad›nlar›n % 3’ü ifllerini d›flar›daki pazarlarda, %
72’si evlerinde, % 25’i de dükkanlarda yapmaktad›r. KEDV çocuk bak›m› ve e¤itimi hiz-
metlerine katk›da bulunan kad›nlara ba¤›fl deste¤inde bulunmaktad›r. Bu sektörün, özellikle
yoksul kad›nlar aç›s›ndan önemli bir istihdam alan› oluflturdu¤u düflünülmektedir. Bugüne
dek 11 kad›n grubuna ba¤›flta bulunulmufl, verilen krediler de ortalama rakam olarak 3.000
dolar› bulmufltur. Bu ba¤›fllar krefller ve merkezlerdeki acil ihtiyaçlar için kullan›lmaktad›r26. 

Ça¤dafl Kad›n ve Gençlik Vakf› (ÇKGV) kad›nlarla gençlerin e¤itimi ve istihdam› için
çeflitli etkinlikler yürütmektedir. "Kad›n ‹çin Kad›n Projesi" Hollanda kökenli MATRA
Program› taraf›ndan desteklenmifl ve proje 2004-2006 tarihleri aras›nda uygulanm›flt›r.
Bafll›ca hedefi Ankara’n›n Mamak ilçesinde a¤›r iflsizlik durumu yaflayan kad›nlar›n duru-
munu iyilefltirmek olan proje bir Kad›n ‹stihdam Merkezinin oluflturulmas›n›, kad›nlar›n ifl
arama ve bulma kapasitelerinin art›r›lmas›n›, iflverenler ve ifl arayanlar için referans merke-
zi olmay›, kad›nlar›n iflgücü piyasas›ndaki konumlar›na iliflkin bilinç ve duyarl›l›k gelifltir-
meyi öngörmüfltür. Bu do¤rultuda 500 kad›na yönelik özgüven oluflturma ve mesleki e¤itim
verilmifl ve bu kad›nlardan 203’ü bir ifle girmifltir. Giriflimcilik e¤itimine kat›lan 160 kad›n-
dan 26’s› kendi iflini kurmufltur. 2005’de dernek olarak kurulan Kad›n E¤itim ve ‹stihdam
Merkezi  (KE‹M) Mamakl› kad›nlar›n istihdam›na yard›mc› olmakta ve her y›l 120 kad›n›n
ifle yerlefltirilmesinde rol oynamaktad›r. Proje çerçevesinde merkezde gerekli e¤itimi alm›fl
kad›nlardan 10’u ifl dan›flman› olarak ifle al›nm›flt›r.  Uygulanabilir ifl projeleri olan kad›nla-
ra bu Merkez taraf›ndan kredi deste¤i sa¤lanmas› planlanmaktad›r.  Aktivite ve projelere ka-
t›lan kad›n say›s› 4000’e ulaflm›flt›r.

Kad›nlarla Dayan›flma Vakf› (KADAV) 1999 Marmara Depreminden zarar gören
kad›nlar› desteklemek üzere bir araya gelen bir grup kad›n taraf›ndan kurulmufltur.  Amac›
kad›nlar› güçlendirecek araçlar ve f›rsatlar gelifltirmek ve aralar›nda dayan›flma a¤lar›
oluflturmakt›r. At›lan ilk ad›m, 1999 y›l›nda kad›nlar için çad›rlar kurulmas›, dan›flmanl›k
hizmetleri ve e¤itim kurslar› verilmesi olmufltur. Bu çal›flmalar s›ras›nda saptanan bir gerek-
sinimden hareketle KADAV 2000 y›l›nda Gölcük-fiirinköy’deki prefabrike evlerde "mum
ve ev tekstil" atölyelerini oluflturmufltur. Bu atölyeler daha sonra kooperatiflere dönüflmüfl
üretim faaliyetlerine 36 kad›n kat›lm›flt›r. KADAV bu dönem içinde ayr›ca bir Kad›n Mer-
kezi de kurmufltur. KADAV’›n daha sonra Kocaeli/Köseköy’de açt›¤› "‹lk Ad›m Kad›n E¤i-
tim ve Kültür Merkezi"nde 2005 y›l›nda Kocaeli’ndeki kad›n iflgücünün durumunu de¤er-
lendirmek ve kad›nlar› ücretli istihdama haz›rlamak üzere bir çal›flma ve istihdam birimi de
kurulmufltur. Bu birimin amac›, mesleki e¤itim programlar›n›n, iflverenlerin iflgücü talepleri
do¤rultusunda haz›rlanmas› ve çeflitlendirilmesidir. Bu amaç do¤rultusunda Kocaeli’nde
iflverenlerin kad›n eme¤i taleplerini de¤erlendiren bir çal›flma gerçeklefltirilmifltir (Kocaeli
Kad›n ‹flgücü Talep Analizi). Araflt›rma sonuçlar›, kad›nlar için mesleki e¤itimin hangi sek-
törler ve alt sektörler için en fazla gerekli oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu ba¤lamda,

26 fiengül Akçar, "Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf›", Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Kad›nlar›n Ekonomik Güçlenmelerine
Yönelik Yol Haritas› (Ed. Y›ld›z Ecevit), UNDP, Ankara, 2006, s. 34- 39.



bölgede kad›n istihdam›n› art›rmaya yönelik ortak bir proje (Kocaeli’nde ‹stihdam› Gelifltir-
me Projesi) Kocaeli Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli ‹fi-KUR’la birlikte bafllat›l-
m›flt›r. KADAV halen bir iflleri olan veya ifl kurmak isteyen kad›nlar için giriflimcilik kurs-
lar›n› da bafllatm›flt›r.  

IV. Sivil Toplum Kurulufllar›

Grameenbank-Diyarbak›r Projesi 
27: Bangladefl’te ilk kez 1976 y›l›nda bir araflt›rma

projesinin parças› olarak bafllat›lan Grameen Bankas› 1983 y›l›nda ba¤›ms›z bir bankaya dö-
nüflmüfltür. Bankan›n hedefi, alternatif finansman yollar›yla yoksullu¤u azaltmak ve yoksul-
lar›n ekonomik faaliyetlerini desteklemektir. Bankan›n çal›flmalar› Bangladefl’te çok etkili
olmufltur. Son dönemde Banka farkl› ülkelerde de giriflimlerde bulunmaya bafllam›fl, uygula-
mac› ve teknik uzmanl›k sa¤lay›c› bir kurum olarak bu ülkelerin k›rsal kesimlerinde mikro
kredi düzenlemelerine yönelmifltir. Graamen Türkiye’de yap-ifllet-devret modeli üzerinden
öncü bir mikro kredi projesi bafllatm›flt›r. Pilot proje olarak bafllat›lan bu giriflim aradan üç
y›l geçip projenin normal ömrü bitmesine karfl›n sürmektedir. Projenin sponsor kuruluflu
Türkiye Bölgesel Farkl›l›klar›n Azalt›lmas› Derne¤i ve Diyarbak›r Valili¤i’dir. Organizas-
yonun biri Diyarbak›r, di¤eri Bismil’de olmak üzere iki ofisi bulunmaktad›r. Projede özel-
likle yoksul kad›nlara kendi ifllerini kurma imkan›  tan›mak ve gene yoksullara kendi top-
lumsal ve finansal sorunlar›n› çözmelerinde yard›mc› olmak için mikro kredi verilmektedir.
Kredi miktar› 500 $ olup, Eylül 2005 sonu itibariyle 2.244 kifliye toplam 1.381.664 $ kredi
verilmifltir. Kredilerin %53’ü sat›fl ve ticarete, %16’s› üretime, %10’u hizmetlere, %21’i
tar›m ve hayvanc›l›k faaliyetlerine verilmifltir. Proje yaklafl›k %35 oran›nda devlet destek-
lidir. 

Türkiye Kalk›nma Vakf› (TKV) ILO’nun "Kendi ‹flini Kur" e¤itici e¤itimini  TESK’le
iflbirli¤i içinde Güneydo¤u Anadolu’da çeflitli ÇATOM’larda, de¤iflik illerdeki KAMER’ler-
de vermifltir. Ayr›ca bir k›s›m Grameen Bankas› kat›l›mc›lar› da e¤itimlere dahil olmufltur.
Toplam 332 kat›l›mc›n›n %86’s› kad›nd›r. TKV taraf›ndan sa¤lanan bir baflka hizmet de Gi-
riflimcili¤i Gelifltirme Fonu’dur. Bu fonun hedef grubu k›rsal kesimdeki yoksul haneler,
dezavantajl› gruplar ve kad›n giriflimcilerdir. Verilen kredi miktar› bireysel baflvurularda
3000 dolar, grup baflvurular›nda ise 8 ile 10 bin dolar aras›ndad›r. Yap›lan ifle göre geri
ödeme süresi bir ila iki y›l aras›nda de¤iflmektedir.

Ancak krediler nakit olarak de¤il yap›lan iflin girdileri olarak verilmektedir. Kredi geri
dönüflleri ise ayl›k olarak gerçekleflmektedir. Fonun oluflturulmas›ndan sonraki iki y›l içinde
51 iflletmeye toplam 202.000 dolar kredi verilmifltir. Bu iflletmelerden 32’si ayakkab›c›l›k,
dikifl, hindi besleme ve hayvan yemi üretimi gibi alanlarda faaliyet göstermekteyken, 19’u
da butik, krefl ve çeyiz ifllerindedir. ‹flletmelerden 22’sinin sahibi kad›n, 29’unun da erkek-
tir.

V. Uluslararas› Kurulufllar

Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› (UNDP) BM’nin sosyo-ekonomik kalk›nma-
n›n çeflitli alanlar› ile ilgilenen özel kurulufludur. Kad›nlar›n güçlendirilmesine ve kalk›nma
süreçlerine dahil edilmesine özel önem vermektedir. Türkiye’de de kad›nlar›n kalk›nma sü-

27 Güneydo¤u Anadolu’da Kad›nlar›n Ekonomik Kalk›nmas› Stratejileri Çal›fltay›na Sunulan Tebli¤, 29-30 Eylül 2005.



reçlerine kat›lmalar›n› ve güçlendirilmelerini öngören program ve projeler gelifltiren UNDP,
KSGM bünyesinde 1990’l› y›llarda yürüttü¤ü projenin yan› s›ra GAP-G‹DEM’lerin kurulufl
çal›flmalar›nda yer alm›fl ve Mardin’de kurulan ofisi arac›l›¤›yla Bölge’de kad›n giriflimcili-
¤i konusunda yap›lan çal›flmalara destek vermeyi, bu çal›flmalar› yapan kurulufllar›n altyap›-
lar›n› güçlendirmeyi ve bu çal›flmalar›n daha rantabl flekilde yap›lmas›n› sa¤lamay› hedefle-
mifltir. Mardin merkezli projede  iletiflim ve tasar›m/pazarlama diye iki ana faaliyet dal› al-
t›nda çal›flmalar yürütülmüfltür. Bu çerçevede bölgede kad›nlar taraf›ndan yap›lan ürünlerin
tan›t›ld›¤› bir web sayfas› haz›rlanm›fl, dergi ç›kar›lm›fl, kad›n gruplar›na çeflitli giriflimcilik,
tasar›m ve pazarlama e¤itimleri verilmifltir. Yine Proje çerçevesinde adil ticaret ve konsinye
sat›fl çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Tüm bu çal›flmalar sonucu Gaziantep, fianl›urfa ve Mardin’de
kad›n ürünleri pazar› kurulmufl; Mardin, Batman, Ad›yaman’da kooperatifler kurulmufl
(daha çok mevcut ÇATOM’lar›n kooperatifleflmesi fleklinde) ve mevcut ÇATOM’larla iflbir-
li¤i içinde Batman, Mardin ve Nusaybin’de restoranlar aç›lm›flt›r.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün (ILO) küçük iflleri desteklemeyi hedefleyen "Kendi
‹flini Kur" isimli ticari beceri gelifltirmeyle ilgili e¤itim program›  TKV ile iflbirli¤i içinde
1999-2005 y›llar› aras› Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde uygulanm›fl, e¤itimlerden toplam
184 kad›n faydalanm›flt›r. Bu e¤itim paketi ayr›ca Sinop, Diyarbak›r ve Mersin’de çal›flan
çocuklar›n ailelerine yeni gelir imkanlar›n›n yarat›lmas› ve böylece çocuklar›n çal›flma yafla-
m›ndan çekilmeleri için uygulanm›flt›r.      

Avrupa Birli¤i (AB) kad›n erkek eflitli¤i konusunu "istihdam ve sosyal ifller" bafll›¤›
alt›nda ele almakta ve kad›n giriflimcili¤inin gelifltirilmesi bu politika alan›n›n hedefleri ara-
s›nda bulunmaktad›r. AB kad›n giriflimcili¤inin gelifltirilmesine yönelik bir çok projeyi bu
kapsamda desteklemektedir. Kad›n giriflimcilere özel destek veren GAP-G‹DEM de a¤›rl›kl›
olarak AB finansman›yla bafllam›fl bir projedir. TESK’in yürüttü¤ü projeler de AB taraf›n-
dan finanse edilmifltir.

SONUÇ

Türkiye’de hükümetler kamusal bir görev olan istihdam›n art›r›lmas›n› izledikleri IMF
patentli makro ekonomik politikalarla özel sektöre devretmifllerdir. Ulusal bir istihdam stra-
tejisi ve politikalar olmad›¤› gibi, istihdam odakl› ekonomi politikalar› oluflturulmamakta, ta-
r›mdan çözülen iflgücüne yönelik planlar yap›l›p, önlemler al›nmamakta, GSMH içinde ya-
t›r›mlara ayr›lan pay yetersiz kalmakta, mesleki e¤itim sistemi ile iflgücü piyasas›n›n arz ve
talep dengesi aras›nda yeterli iliflki kurulmamaktad›r. Bunlara ek olarak istihdam› teflvik sis-
teminin yetersizli¤i, vergi ve primlerin yüksekli¤i, bürokratik iflleyifller, kay›td›fl› ekonomi
ve istihdam›n yüksekli¤i v.b. Türkiye’de istihdam art›fl›n›n, düzgün ifllerin ço¤almas›n›n ve
adil ve dengeli bir kalk›nman›n önündeki engeller olarak durmaktad›r. 

Kad›nlar aç›s›ndan istihdam yetersizli¤inin yan› s›ra onlar›n istihdama kat›lmalar›n›
engelleyen baflka faktörler vard›r.  Kad›nlar›n geleneksel cinsiyet rollerine dayal› aile içi ifl-
bölümü çerçevesinde çocuk, hasta, yafll› bak›m› ve ev iflleri gibi hizmetlerden sorumlu görül-
mesi, onlar›n ifl yaflam›na girmelerini ve kariyer basamaklar›nda yükselmelerini engellemek-
tedir. Kad›nlar›n hareket özgürlü¤ü üzerinde erkek egemen aile ve toplum yap›s›n›n olufltur-
du¤u bask›lar yoluyla ev d›fl›nda çal›flmalar›na engeller konulmaktad›r.  ‹fle girebilenler için
aile içinde oldu¤u gibi ifl yaflam›nda da  cinsiyete dayal› ayr›mc›l›k bütün fliddetiyle kendini



göstermektedir. Kad›nlara aç›k olan ifller büyük ço¤unlukla düflük ücretli, sosyal güvencesiz
ve a¤›r çal›flma koflullar›na tabi ifller olmaktad›r. Kad›nlar›n ifle girerken ve iflte çal›fl›rken
karfl›laflt›klar› ayr›mc›l›¤›n önlenmesine ve toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas›na yöne-
lik giriflimlerde bulunacak ve bu konudaki geliflmeleri izleyecek mekanizmalar bulunma-
maktad›r.

Hükümetlerin, bakanl›klar›n ve ba¤l› kurumlar›n kad›n istihdam›n› art›rmay› hedefleyen
bütüncül bir politika ve bu politikay› gerçeklefltirecek eylem planlar› da yoktur. Hükümet
2006 Ülke Program›nda ekonomik büyüme ve istihdam art›fl›n›n özel sektör eliyle gerçek-
lefltirilmesinin esas oldu¤unu belirtmifltir. Kad›n istihdam›n› art›rma piyasa mekanizmalar›-
na ve sivil toplum örgütlerinin proje bazl› çal›flmalar›na terk edilmifltir. ‹flverenler cinsiyet
körü de¤ildir, dolay›s›yla eleman al›m›nda ve istihdamda erkekleri avantajl› k›lan cinsiyetçi
kal›p yarg›lara sahiptir ve bu yarg›lardan kendili¤inden uzaklaflmalar› beklenemez. Kad›n is-
tihdam›n› art›rmak gibi toplumsal bir hedefi kendi sorumluluk alanlar› içinde görmediklerin-
den kad›nlar›n sosyal güvenlik kapsam›ndaki kay›tl› iflyerlerinde ücretli istihdamlar›ndaki
art›fl y›llar itibariyle çok s›n›rl› kalmaktad›r. 

‹stihdamdan sorumlu kurumlar Avrupa ‹stihdam Stratejisine uyum için çal›flmalar sür-
dürmektedir. Stratejinin giriflimcili¤in desteklenmesiyle ilgili yap› tafl›n›n Türkiye’de tü-
müyle benimsendi¤i ve kad›n istihdam›n› destekleme faaliyetlerinin ülkemizde büyük ölçü-
de kad›n giriflimcili¤ini destekleme faaliyetine dönüfltü¤ü, buna indirgendi¤i görülmektedir.
Kad›nlar›n iflsizlikten ve yoksulluktan kendi ifl giriflimleri yoluyla kurtulabilecekleri dü-
flünülmektedir. Ancak Türkiye’nin istikrars›z yap›s›nda baflar›l› bir ifl kurmak ve yürütmek
hiç kolay olmad›¤› gibi kad›nlar ataerkil sosyo-kültürel yap›dan kaynaklanan ek engellerle
karfl› karfl›yad›r. Ayn› zamanda kendi hesab›na çal›flman›n sosyal güvenlik kapsam› d›fl›nda
çal›flma biçimlerinin yayg›nlaflmas› riskini art›rd›¤› gözden kaç›r›lmaktad›r. Kad›n giriflim-
cili¤ini destekleme politikalar›n›n  bu süreçte ortaya ç›kabilecek tümsorunlar› de¤erlendiren,
çözüm yollar› gelifltiren merkezi, koordineli bir flekilde yürütülmesini  sa¤layacak kurumsal
altyap› ve düzenlemeler de mevcut de¤ildir.   

Giriflimcilik kabaca iki farkl› politika çerçevesi içine yerlefltirilmifl olup tercih edilen çer-
çeve ve bak›fl aç›s› giriflimcilikle ilgili programlar›n ve projelerin tasar›m ve uygulanma sü-
reçlerini etkilemektedir. Bunlardan ilki  kad›nlar›n düflük istihdam oran› karfl›s›nda kad›nla-
r›n kendi hesab›na çal›flmas›n› destekleyerek ve giderek iflverenli¤e yönelmesini hedefleye-
rek ücretlilik d›fl›ndaki gelir getirici çal›flma biçimlerinin kad›nlar aras›nda  yayg›nlaflt›r›lma-
s› yaklafl›m› olup, daha çok kentli, e¤itimli, orta gelir grubundan kad›nlar›n giriflimcilik e¤i-
timi yoluyla kendi ifllerini kurmalar›n› öngörmektedir. Kimi kamu kurumlar›n›n, meslek ör-
gütlerinin ve kad›n derneklerinin faaliyetleri bu yaklafl›m› somutlamaktad›r. Burada sürdü-
rülebilirli¤i olan, karl› iflletmelerin yarat›lmas› yaklafl›m› öne ç›kmakta, kad›n-erkek eflitli¤i-
nin sa¤lanmas›na yönelik bak›fl aç›s› projeyi yürüten örgüt veya kuruluflun amaçlar›na, mo-
tivasyonlar›na ba¤l› olmakta ancak bu tip projelerin toplumsal cinsiyet eflitli¤i perspektifi ge-
nellikle zay›f kalmaktad›r.

Di¤er yaklafl›m ise giriflimcili¤i esas olarak yoksullukla mücadelede, hane refah›n› art›-
racak bir araç olarak görmekte, kad›nlar›n gelir getirici beceriler kazanmas› ve hane temelli
küçük ölçekli imalat veya ticari faaliyetler arac›l›¤›yla  biraz para kazanmas›n› öngörmek-
tedir. Bu yaklafl›mda sosyal korumadan yoksun çal›flma biçimlerinin yayg›nlaflmas› riski da-



ha çok bulunmakta, bu sorunun üstesinden gelmek için projenin bafltan buna göre tasarlan-
mas› önem kazanmaktad›r. Ayn› flekilde bu tür destek projeleri de yürütücü kuruluflun amaç
ve motivasyonuna ba¤l› olarak kad›n›n güçlendirilmesi, insan haklar›n›n bilincine varmas›
ve kullanabilir hale gelmesi gibi  hususlarda farkl›l›k göstermektedir. Gönüllü kad›n örgüt-
leri konuya daha çok güçlenme sürecinin bir parças› olarak bakmaktad›r. Kad›nlar›n insan
haklar› temelinde faaliyet gösteren bu örgütler tabandaki kad›nlardan gelen talepler sonucu
gelir getirici etkinlikler ve kad›n giriflimcili¤i konusunda projeler gelifltirmifller ancak bunu
kad›nlar› güçlendirme stratejilerin bir parças› haline getirmifllerdir. Görevi yoksullukla
mücadele olan kurulufllar ise e¤itim ve nitelik düzeyi düflük, baflka istihdam imkan› olmayan
kad›nlar›n daha çok hane içinden yürütülece¤i gelir getirici etkinlikleri giriflimcilik olarak
görmekte ve özellikle mikro kredi uygulamas›yla kad›nlara desteklemeyi öngörmektedir. Bu
süreçte giderek yayg›nlaflma potansiyeli tafl›yan mikro kredi uygulamas› ise kredi alanlar›n
önemli bir k›sm›n›n gelirlerinde art›fl sa¤lamakla birlikte geri ödemelerde sorun yaflanmas›na
da yol açmaktad›r. Çünkü kredi sadece ifl kurmak için de¤il, di¤er baz› acil ihtiyaçlar için de
kullan›labilmekte, dolay›s›yla farkl› kullan›m alanlar›na yönelik kredilerin de verilmesi gere-
¤ini göstermektedir. Bu nedenle mikro kredinin baflar›s›n› sadece yüksek geri dönüfl oran-
lar›yla de¤il, kredi kullananlar›n kredi yönetme ve uygulama mekanizmalar›na demokratik
kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›yla birlikte de¤erlendirmek gerekir. Kredi alan kad›nlar›n kad›n›n
insan haklar› temelinde güçlendirilmesi noktas›n›n zay›f kalmas› ise uygulamay› s›radan bir
finansman mekanizmas›na dönüfltürme riskini tafl›maktad›r. 

Kad›nlar› gelir getirici etkinliklere yönelten küçük ölçekli giriflimcilikte ifl gelifltirme
perspektifi genellikle zay›f kalmakta, bafllat›lan ifllerin nas›l sürdürülece¤i bilinmemektedir.
Planlama ve pazar araflt›rmas› yap›lmadan bafllanan benzer alanlardaki faaliyetlerde üretilen
ürünler elde kalmakta,  ço¤u üretim faaliyetleri projenin bitimiyle sona ermektedir. Yürü-
tülen tüm projelere bafllat›lan iktisadi faaliyetin sürdürülebilirli¤i kadar toplumsal cinsiyet
perspektifinin ve kad›n› güçlendirme hedefinin kat›lmas› da gerekmektedir28. Dolay›s›yla ka-
d›n giriflimcili¤ini desteklemek kad›n›n insan haklar›n› temel alan kapsaml›, koordineli ve
bütüncül bir program çerçevesinde yürütülmelidir. 

Kad›nlar›n ücretli istihdamdaki paylar›n›n art›r›lmas›na yönelik faaliyetler ise çok daha
s›n›rl› kalmaktad›r ve daha çok mesleki e¤itim üzerine odaklanmaktad›r. Kuflkusuz aktif
istihdam politikalar›n›n önemli bileflenlerinden biri mesleki e¤itimdir. Ancak bu tür etkinlik-
lerde e¤itim-istihdam aras›ndaki ba¤lant› genellikle kurulmamakta, e¤itimi tamamlayanlar›n
kendi kendine ifl bulmas› beklenmektedir. Oysa e¤itim veren kurumlar›n daha sonra ifle
yerlefltirme için arac›l›k faaliyetlerinde bulunmas› önem tafl›maktad›r. ‹fi-KUR’un III. Genel
Kurul Kararlar› aras›nda gelifltirilmesi öngörülen Ulusal ‹stihdam Stratejisinde yer alan 21
madde içerisinde 12. maddenin ilk f›kras›nda kad›nlar›n aktif istihdam tedbirlerinin uygulan-
mas› ve mesleki e¤itim yoluyla iflgücüne kat›l›mlar›n›n art›r›lmas›ndan, 13. maddede di¤er
dezavantajl› gruplarla birlikte istihdam›n›n özel politikalarla teflvikinden söz edilmektedir29.
Oysa yap›lmas› gereken Stratejinin tamam›n›n toplumsal cinsiyet perspektifinden gelifltiril-
mesi, kad›n istihdam›n›n art›r›lmas›na temel unsurlar aras›nda yer verilmesi ve her bir

28 Özar fiemsa, GAP Bölgesinde Kad›n Giriflimcili¤i, GAP-G‹DEM Yay›nlar›, Ankara, 2005. Ecevit Y›ld›z ,Türkiye’de Kad›n
Giriflimcili¤i konusunda ILO için haz›rlanan rapor, 2007. Adaman Fikret, Bulut Tu¤çe, Diyarbak›r’da Uygulanan Mikro Kredi
Projesinin De¤erlendirilmesi, http://home.ku.edu.tr/~dyukseker/adaman-mikrokredi.htm

29 ‹fiKUR 2005 Y›l› Faaliyet Raporu, http://www.iskur.gov.tr/index2.html



maddenin  toplumsal cinsiyet eflitli¤ini içerecek biçimde formüle edilmesidir. Oluflturulacak
politikalar›n en k›sa zamanda uygulamaya konulmas› için somut ve zaman s›n›rl› hedefler-
den oluflan bir planlama yap›lmal›d›r.

Avrupa ‹stihdam Stratejisinin aile ve çal›flma yaflam› aras›nda uyum sa¤lamak  hedefi
esnek çal›flma biçimlerinin etkin k›l›nmas›n›, kad›nlar›n kariyer geliflimlerini kesintiye u¤-
ratan çocuk ve yafll› bak›m›na iliflkin düzenlemelerin gelifltirilmesini içermektedir. Kad›n ve
erkeklere eflit f›rsatlar sa¤lanmas› için  erkeklerin yo¤un olarak istihdam edildikleri meslek
ve ifl alanlar›na kad›nlar›n daha kolay girmesini, ücret ve vas›f düzeyi aç›s›ndan kad›n ve
erkek aras›ndaki eflitsizlik ve dengesizliklerin ortadan kald›r›lmas›n› sa¤layacak uygulama-
lar stratejinin di¤er hedefleridir. Bu hedeflerin gerçeklefltirilmesi için ad›m at›lmamaktad›r. 

Bu çerçevede; Türkiye’nin Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunda ve izleyen Bir-
leflmifl Milletler toplant›lar› belgelerinde taahhüt etti¤i gibi toplumsal cinsiyet eflitli¤ini sa¤-
lamak tüm kamusal politikalar›n oda¤›nda yer almal›d›r. Gelifltirilen makro ekonomik ve
sosyal politikalar ilgili kad›n örgütlerinin tam ve eflit kat›l›m›yla düzenlenmeli, kad›n istih-
dam›n› art›rmak ve istihdamdakilerin durumunu iyilefltirmek istihdam politikalar›n›n ana bi-
lefleni haline gelmeli, kad›nlar›n üzerindeki çocuk, hasta, yafll› bak›m› gibi sorumluluklar, er-
keklerin de eflit flekilde üstlenmeleri beklenen toplumsal bir sorumluluk olarak kabul edilme-
li, kamu ve özel sektör kaynaklar›n›n seferberli¤i ile bu hizmetlerin sa¤lanmas› için zamana
ba¤l› somut hedefler belirlenmeli ve gerçeklefltirilmelidir.*

* Yaz›da yeralan kurumlar›n listesini Ekler bölümünde bulabilirsiniz.



3. OTURUM TARTIfiMALAR

Melek Kurt, Adana Seyhan Belediyesi, Kad›n Meclisi

Gönüllü olmam›zdaki amaç, ilimizdeki kad›n çal›flmalar›na daha yo¤un bir flekilde kat›l-
mak. Burada çeflitli illerin çal›flmalar› var. Seyhan Belediyesinin kad›n ve kad›n istihdam›
üzerine yapt›¤› çal›flmalar› aktarmak istiyorum çünkü Adana çok göç alan bir il ve Seyhan
ilçemiz de Türkiye’deki 27 ilden daha büyük, 1 milyon nüfusu olan bir merkez ilçe. Bele-
diye baflkan›m›z göreve geldi¤i zaman seçim çal›flmalar›nda mahalleleri gezerken, göç alan
mahallelerdeki büyük kad›n gruplar›n›n sokaklarda, köflelerde oturdu¤unu, sohbet ettiklerini
görerek sebebini soruyor. Onlar da, “biz okuma yazma bilmiyoruz, hiçbir el becerimiz yok,
onun için biz böyle sokaklarda sohbet ediyoruz”, diyorlar ve baflkan›m›z seçildikten sonra
Seyhan Meslek Edindirme Merkezi ad› alt›nda 12 tane merkez açt› ve burada 3500 kad›n
meslek edinerek sertifika ald›lar. Halen bu çal›flmalar devam ediyor. Haziran ay›na kadar 16
çal›flma merkezi olacak. Burada okuma yazma, dikifl nak›fl, kuaförlük, hal› dokumac›l›¤›, bil-
gisayar, yafll› ve hasta bak›m›yla ilgili e¤itimler veriliyor ve bu da ileride kendilerine büyük
çapta istihdam sa¤layacak, iflyeri sa¤layacak. Elifllerini pazarlamalar› için 5 tane pazaryeri
tahsis edildi. Hem pazar-yerlerinde el emeklerini sergiliyorlar hem de aile bütçelerine katk›-
da bulunuyorlar.

Dilek Üzümcüler, Bursa Büyükflehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Kad›n Meclisi

Arkadafl›m›n demin söyledi¤i çal›flmalar›n çok fazlas› hemen hemen bütün illerde yap›-
l›yor. Yerel gündemin oldu¤u bütün flehirlerde, belediyelerde bu tip meslek edindirme kurs-
lar› var. Bizim sorunumuz, sertifikalar›n› al›yorlar, meslek ediniyorlar, sonra ne olacak? ‹s-
tihdam yok, yani burada öyle bir proje, öyle bir birliktelik kurmal›y›z ki, öyle bir örgütlen-
me olmal› ki kad›nlar ifl gücüne kat›ls›n. Bu han›mlar el eme¤i ürünlerini yap›yorlar, pazar
pazar geziyorlar. Öyle bir örgüt sistemi kurmal›y›z ya da ne bileyim çözüme yönelik ortak
bir karar ç›karmal›y›z, hepimizin bask›s›, çal›flmalar› bu yönde olmal›. Biz Yerel Gündem
21’ler olarak ulusal alanda ortak çal›flmalar yap›yoruz ama nedense konu istihdama geldi¤in-
de, belediyelerde olsun di¤er çal›flma gruplar›nda olsun çekinceler oluyor. Asl›nda tar›ma
konan sigorta sistemi ile tar›mda çal›flan kad›n nas›l bir güvence sahibi oluyorsa, istihdam
sa¤lamak amac›yla, küçük sigorta primleriyle, elifli ürünleri yapan arkadafllar›m›za da küçük
bir yer aç›larak, cüzi bir miktarda prim kesilerek sosyal güvenceye al›nmas› sa¤lanabilir. Bi-
zim de yani devletin yapaca¤› baz› fleyler var. Bu insanlar›n evlerinde hepsi üretiyor, bana
geliyor, ona gidiyor, buna gidiyor, satal›m, pazara gidelim diyorlar. Bunlar›n hiçbirisi çare
de¤il. Bütün istedi¤im 4. panelde inflallah bir çözüm ç›kacakt›r. Ben bunu düflünüyorum.
Baflka bir fley düflünmüyorum, flu anda çözüm ar›yorum. Bizim de ‹fl-kur’la yapt›¤›m›z pro-
jelerimiz var, hakikaten sonuçlar› çok güzel oldu hepsi ifl sahibi oldular ama bunlar›n hiçbi-
ri çözüm de¤il. O kadar çok iflsiz var ki.



Ayfle Çelik, K›rk Örük Kooperatifi, Kad›na Karfl› fiiddetle Mücadele

Bu söylenenlerin en önemli noktas› flu bence. Kad›n istihdam›n›n ne yönde niteliklendi-
rildi¤i çok önemli. Burada herkes kendi bölgesinde ne yapt›¤›n› anlat›yor ama bu yap›lanla-
r›n niteli¤inin ne oldu¤unu bilmemiz gerekiyor, çünkü kad›n›n evde üretti¤i fleylerin pazar-
lanmas› veya iflte bu yönde bir konu üzerinde tart›fl›l›yor. 

Ama kad›n›n buralara yönlendirilmesi de¤il toplam istihdam içinde kad›n›n ve erke¤in
eflit yer almas›, ifl kollar›na eflit da¤›lmas›, ne nitelikte ifllerde çal›flt›klar› çok önemli. Bence
bu konu üzerinde tart›fl›lmas› laz›m.

fiengül Akçar, Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf›

Ben bir iki konuya de¤inmek istiyorum. Türkiye de ciddi bir kad›n kooperatifçili¤i var.
Bizim en son tespitlerimize göre 62 tane kad›n kooperatifi kurulmufl. Fakat pek ço¤u destek
alamad›¤› için fazla aktif de¤il. Bizim do¤rudan kurulufluna destek verdi¤imiz 20 kooperatif
var, flöyle böyle 35 kooperatifle çal›fl›yoruz. Yani yeni bir örgütlenme biçimi olarak görmek
gerekir diye düflünüyorum. Bunlar sadece giriflimcilik boyutuyla de¤il, üretim atölyeleri
de¤il, kad›n sorunlar›n›n pek çok alan›nda da kad›nlar› güçlendirici faaliyetler yürütüyorlar.
E¤itim gibi, liderlik e¤itimi gibi. Bir baflka fley de çocuk bak›m hizmetleri son derece önem-
li kad›nlar aç›s›ndan fakat bence kad›nlar bu meseleye biraz daha genifl bir perspektiften bak-
malar› gerekiyor. Bu, 100 iflçi çal›flt›ran›n krefl açmas› meselesinden daha derin bir mesele
gibi geliyor bana. ‹ki nedeni var. Hizmetlerin yayg›nlaflt›r›lmas› kad›nlar aç›s›ndan çok
önemli ama bunun yeri iflyerleri de¤il. Kad›nlar›n çocuklar›n› oraya seyahat ettirmesi bir
baflka sorun. ‹kinci mesele de flu, kad›nlar olarak biz nas›l çocuk yetifltirmek istiyoruz, nas›l
bir e¤itim talep ediyoruz? Bu uzun dönemde kad›n haklar› ve insan haklar›yla çok ilgili.
Onun için okul öncesi e¤itimde kad›nlar do¤al e¤itici olarak da görülüyorlar ama bu rolleri-
ni ciddi bir alanda bir baflka düzeye tafl›yacak farkl› modeller ve farkl› bir görüflümüzün ol-
mas› gerekiyor diye düflünüyorum. Çocuklar› ilkokulda i¤difl ettirirken 2-3 yafl›nda i¤difl et-
tirmeyelim. Bu flu anlama geliyor. 20 senedir bu alanda çal›fl›yoruz özellikle, annelerinin ka-
t›ld›¤› kad›n gruplar›n›n kendi yuvalar›n› açmalar›, hem bu hizmetleri yayg›nlaflt›racak hem
de nas›l bir e¤itim istiyoruz sorusunun cevab›n› verecektir. Onun da Avrupa’da iyi örnekle-
ri var. Devlet bu yaflta çocu¤u olan ailelere para verebilir. Onlar bunu kendi kuracaklar› yu-
valar›n sürdürülebilirli¤i için kullan›r. Yani pek çok yolu olabilir. Bizim gelifltirdi¤imiz mo-
dellerde anneler böyle yap›yorlar. fiimdiye kadar 35 tane böyle yuva kuruldu. Bütün bunla-
r› konuflurken esas›nda çok temel bir fley var.

Baz› metinlerde, KSGM raporlar›nda, CEDAW metinlerinde görüyorum, kad›nlar bütçe
analizi yaps›n deniyor. Bu bence politik olarak kad›nlar›n elinde ciddi ve iyi bir araç. Biz
Beyo¤lu’nda bir tane pilot uygulama yapt›k. Mahalleden kad›nlar ve kad›n kurulufllar›n›n
iflbirli¤iyle Beyo¤lu bütçesine bak›p hangilerinden kad›nlar do¤rudan yararlanabiliyor, bele-
diye bütçesini yaparken hangi önceliklere göre yap›yor diye bakt›lar. Çok aç›k olarak bele-
diyeler kad›nlara öncelik tan›m›yor. Sonunda flunu gördük, belediye pek çok harcad›¤› ka-
lemden kad›nlara istihdam yaratacak güce sahip. Bence bunu yayg›laflt›rmam›z gerekiyor,
biraz böyle bakmam›z gerekiyor. Onun el kitab› ç›kacak, da¤›tmaya çal›flaca¤›z. En az›ndan
yerel düzeyde bunu paylafl›r›z diye düflünüyorum.



Y›lmaz Ak›nc›, Grahem Diyarbak›r Mikrokredi Projesi

Son y›llarda Türkiye geneline bakt›¤›m›z zaman kad›n istihdam›na yönelik çok ciddi
çal›flmalar yap›ld›¤›n› görüyoruz. Eskiye k›yasla bu konuda çok ciddi bir geliflme var ancak
konunun kendi içsel geliflimini tamamlamas› aç›s›ndan baz› eksiklikler oldu¤unu görüyoruz.
Ben kendi projemin de özelefltirisini yapmak istiyorum. Biz aç›kças› hep kad›nlar›n belli ifl
alanlar›nda bize gelmelerini bekliyoruz. Çok farkl› ifl kollar› geldi¤i zaman biz de flafl›r›yo-
ruz, baflar›s›z olacaklar› korkusunu tafl›yoruz. Bu noktada Türkiye genelinde ya da dünyada
kad›n istihdam›na yönelik çal›flmalarda sanki kad›nlara dayat›lan bir nokta var. ‹flte kad›nlar
elifli yapar, belli alanlarda yetenek sahibidirler, ev merkezli ifl kollar› ya da d›flar›da gördü-
¤üm çok klifle belki ama mum yap›m› gibi fleyler. Kad›nlar› kategorize edip belli alanlarla
k›s›tl›yor ve bunun afl›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Neler yap›labilir konusuna gelirsek,
innovatif merkezler kad›nlar›n istihdamda pay sahibi olmalar›n› çok art›rabilir. Teknolojik
geliflimde dezavantajl› konumda olan kad›nlar›n bu konuda kendilerini gelifltirerek istihda-
ma kat›labileceklerini düflünüyorum.

Nilgün Y›ld›r›m, Kamer Vakf›

Kad›nlar›n mesleki e¤itimleriyle ilgili bir fley söylemek istiyorum. Çok hassas bir alan
çünkü kad›nlar genellikle geleneksel rolleri üzerinden e¤itilerek bu rolleri daha da güçlen-
diriyorlar. Daha iyi dikifl dikmeyi ö¤reniyorlar, daha iyi bebek bakmay› ö¤reniyorlar, bir yer-
de bu cinsiyetçi sisteme daha iyi hizmet edebilen kad›nlar yarat›l›yor. Bu çok tehlikeli bir tu-
zak gibi geliyor bana. Bunun d›fl›nda ticari alan ve ifl alan› cinsiyetçi sistemin kendini en çok
gösterdi¤i alanlardan biridir. Biz, kad›n kurulufllar›, Kamer, namus ad›na ifllenen cinayetler
ve kad›na yönelik fliddetle çal›fl›r. Kad›n giriflimcili¤i bizim ana konumuz de¤il ama bunun-
la birlikte yürütmeye çal›flt›¤›m›z baz› çal›flmalar var. Kafama tak›lan baz› sorular var.

Bu cinsiyetçi alan içerisinde bizim amac›m›z kad›nlar›n para kazanmas› m›d›r, yoksa
farkl› modeller yaratarak feminist bir bak›fl aç›s›yla iflletme modelleri oluflturarak ticari alan-
larda baflka pencereler açmak m›d›r? Bunun üzerine biraz düflünmek gerekiyor. Biz kendi
kad›n çal›flmalar›m›z›n finansman›n› sa¤lamak için ayn› zamanda kad›n merkezlerimize ba¤-
l› çal›flan iktisadi iflletmeler de aç›yoruz. Örne¤in az önce bahsedilen çocuk yuvalar›. Bazen
kendi amaçlar›m›z do¤rultusunda yapt›¤›m›z ifller de bir süre sonra kendi kendini finanse
edebilecek duruma gelebiliyor. Biz çocuk evlerimizi, birey oldu¤unun fark›nda, fliddete kar-
fl›, cinsiyet ayr›m›na karfl› bireyler yetifltirmek üzere yola ç›kt›k ama flu an o evlere gelen ço-
cuklar›n aileleri ayn› zamanda o çocuk evlerini finanse eder duruma geldiler.

Selda Gezer, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi

Baflkanl›¤›

‹fl gelifltirme merkezleri kendi kafas›nda ifl fikri olup da hayata geçirmek isteyenlere uy-
gun imkanlarla iflyeri sa¤layan, mentörlük hizmetlerinin verildi¤i merkezler. KOSGEB bu ifl
gelifltirme merkezi faaliyetlerini Türkiye’de uyguluyor, iki tane fon kayna¤› var, biri Dünya
Bankas› di¤eri AB fonlar›. Sabahki oturumda kad›nlar›n ifl fikri olup hayata geçiremedikle-
ri, mekan s›k›nt›s› çektikleri söylendi. AB fonlar› projeleriyle Türkiye de üç tane Kad›n ‹fl
Gelifltirme Merkezi kuruldu. Bunlar Çorum, Nevflehir-Avanos ve ‹stanbul-Pendik’te faali-



yete geçmek üzereler. Burada neler yap›l›yor? KOSGEB imalatç› firmalara destek verdi¤i
için, ifl fikri olan ve bunu hayata geçirmek isteyen kad›nlar burada destekleniyor, giriflimci
oluyorlar.Ayn› zamanda imalat sanayinde faaliyet gösteren, üretimle alakal› bir ifl fikri var-
sa KOSGEB’in Yeni Giriflimci Deste¤i ad› alt›nda bir deste¤i var. 4.000 YTL hibe destek,
hiçbir flekilde geri ödemesi yok, ifl kurma sürecindeki giderleri karfl›lamak amac›yla verilen
bir destek. Ayr›ca 40.000 YTL’l›k teminat mektubu karfl›l›¤›nda, ilk y›l ödemesiz, iki y›l
içinde dört eflit taksitte geri ödenecek bir destek de var. Alaca¤› makine ve teçhizat›n
%80’ini KOSGEB faizsiz olarak veriyor. Geri ödemeli deste¤i ancak teminat mektubu kar-
fl›l›¤›nda veriyor. Bu normalde giriflimciler için çok büyük bir problem bir de kad›n giriflim-
ciler için teminat mektubu olay› çok zor. Belki ilerleyen zamanlarda bunun üzerine de gidi-
lebilir.

Songül Sallan Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Uzun süredir yoksul kad›nlar›n istihdam› üzerine çal›fl›yorum ve sosyal yard›mlaflma ge-
nel müdürlü¤ünde de benzer çal›flmalar yürütüyoruz. E¤itimli ve nitelikli olanlar›n istih-
dam›n› art›rmak baflka bir perspektif ama son dönmelerde yoksul kad›nlar›n istihdam›n›
art›rma olgusu da çok öne ç›kt›. Yine burada da kad›n giriflimcili¤inin art›r›lmas› temel
hedeflerden bir tanesi, o konuda birkaç bilgi vermek istiyorum.

Sosyal yard›m önemli bir alan ve ço¤unlukla kad›nlar baflvuruyor. Yoksulluk çok ciddi
anlamda kad›ns›laflm›fl durumda. Devletin gözünde de böyle, yard›m alanda da böyle. Bu-
rada flöyle bir cinsiyet ayr›mc›l›¤› söz konusu. Yard›mlar› azaltmak için baflvurular erkekler
üzerinden yap›l›yor. Kad›nlar›n baflvurmas›n› engellemek, yasal hiçbir fley olmamas›na
ra¤men uygulamada böyle bir yönteme baflvuruluyor. Baflvurular›n kad›nlar üzerinden olma-
mas›, kabul edilmemesi tarz› uygulamay›, giriflimcilikle ya da kad›n istihdam›yla nas›l ba¤-
lant›land›r›r›z. Kad›n istihdam›nda, yoksul kad›nlara yönelik SRAP benzeri projelerde, ka-
d›nlar›n ifl alanlar› e¤er geleneksel alanlarsa kabul ediliyor. Uygulama bu flekilde gidiyor.
Özellikle k›rsal projeler erkekler üzerinden ve aile iflletmecili¤i fleklinde tan›mlan›yor. Aile
iflletmecili¤inin niteli¤i de ücretsiz kad›n eme¤i demektir. Bu aç›dan bak›ld›¤› zaman kad›n-
s› alanlar›n desteklendi¤i bir gerçek. Biraz önce bir arkadafl söyledi, kad›nlar›n para kazan-
mas›. Ben bu kavrama kat›lm›yorum. Asl›nda kad›n istihdam›ndaki temel amaç kad›n›n güç-
lendirilmesi ve güçlendirirken de kad›n›n para kazanmas› üzerinden de¤il de hane geliri üze-
rinden gidiyor ki bu tart›fl›lmal›. ‹stihdama yönelik çal›flmalar›n amac› da kad›n›n geleneksel
rolünün güçlendirilmesi. Bu çok ciddi bir tehlike ve risk alan› çünkü kad›nlar› biz tekrar ka-
d›ns› alanda hapsederek, onlar›n rollerini güçlendirerek, istihdam alan›na katmaya çal›fl›yo-
ruz. Dolay›s›yla bu alan üzerindeki sorunlar› da gerçekten gözden geçirmemiz gerekiyor di-
ye düflünüyorum. Amaç sadece kad›n istihdam›n› m› art›rmak yoksa kad›n istihdam›n›n ni-
teli¤inin de sorgulanmas› gereklili¤i mi. Belki bunu platformda ele almam›z laz›m.

Özellikle son dönemde mesleki e¤itimlerin kad›nlara kurslarla verilmesi. Ama buradaki
en baflar›l› örnekler maksimum %20-25. Genel olarak programlardaki baflar› bu. Kad›nlar
aras›ndaki baflar›da ise oran çok daha düflük. Bütünsel bir bak›fl aç›s› olmadan tek bafl›na kurs
açmak ne derece yararl›. Bunun sorgulanmas› gerekir. Bir güçlendirme e¤itimi olmadan
kurslar tek bafl›na baflar›l› olamaz.



Emel Denizaslan›, ‹zmir Giriflimci Kad›nlar Derne¤i

Daha önce ‹zmir’de, Ege Kad›n Dayan›flma Vakf› ad›yla bir çal›flma yapm›flt›k. 98 sene-
sinde UNDP’nin bir fonunu Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ünden alarak kad›n el ürünle-
risat›fl merkezi açt›k. O dönemlerde pek de örne¤i olmayan bir giriflimdi. Bizi pek çok yasal
yükümlülüklerimizin olmayaca¤› fleklinde gerçek olmayan bilgilerle donatm›fllar. Proje
yazma konusunda da bilgimiz yoktu. Yani nas›l bir karambolle bize o minik para verildi de
sat›fl merkezi açt›k bilmiyorum. Ondan sonra öyle büyük yasal yükümlülüklerle, engellerle
karfl›laflt›k ki, birinci senenin sonunda dükkan› kapamak zorunda kald›k. Vergisi bile belimi-
zi büktü, vakf›n kendi sermayesini götürür noktaya geldi.

Bir kere biz kad›nlar bu konuda çok donan›ml› de¤iliz. ‹stihdam alan›nda var olmak, pa-
ra kazanmak, hane gelirine katk›da bulunmak, bunun ad› her neyse bilgiyle donanmal›y›z
gerçekten. KOSGEB’in verdi¤i fonlar› duydu¤umuzda Giriflimci Kad›n Derne¤i olarak on-
lar› davet ettik, gittik konufltuk ama ‹zmir fon haritas›n›n d›fl›nda kal›yor. Ya do¤uyu, yada
güneydo¤uyu gösteriyorlar.

Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf›n›n yoksullu¤u önleme projesi, SRAP projele-
ri, oldu¤unu duyduk. Bu iflle ilgili kifliyi dernek olarak davet ettik, ne yapabiliriz sorduk ama
bir anlatt› ki. Buzdolab›, çamafl›r makinesi var m› tipinde, bir sorular zinciri var, o sorular
zincirinde yoksullu¤unuzu kan›tlayacaks›n›z, ama bu arada bir proje yaz›p baflarabilecek
kadar da bilgi birikiminiz, deneyiminiz olacak, size para deste¤inde bulunacaklar. Yani bu
iki iste¤in aras› korkunç bir uçurum, mümkün de¤il böyle bir fley. Demek ki bu projeler belli
gruplara, belli hedeflere verilmek ad›na isimlendirilmifl projeler.

Sonuçta biz ‹zmir’de problemleri olmayan, her fleyi çözmüfl bir grup olarak görülüyoruz.
Sa¤ olsun Ankara’daki arkadafllar devletle iliflkilerini hallediyorlar. Do¤u ve Güneydo¤u
bölgesi de, AB’nin olsun, devletin olsun, öncelikli olarak fonlar›na ulafl›yorlar. ‹stanbul fle-
hir de¤il devlet, onlar da bir çözümünü buluyor. Ama Ege Bölgesi’nde ben fonlardan yarar-
lanan kurumlar› pek duymad›m, görmedim.

Bir saptamam› daha paylaflmak istiyorum arkadafllar›mla. ‹lk defa 4-5 sene önce AB
fonlar›yla ilgili bilgilendik, döndük. Belediyelerin kap›lar›na dayand›k, dedik ki beraber pro-
jeler yazal›m, ö¤rendiklerimizi aktard›k, bunlar birer proje birimi oluflturdular, kendileri
projelerini yazd›lar ve STKlar›n hiçbiriyle ortaklaflmadan, kendi fikirleri do¤rultusunda pro-
jeleri ald›lar, gerçeklefltiriyorlar. Yani böyle bir karambol içindeyiz, bizim izlenimlerimiz
bunlar.

Nezahat Nasuho¤lu, Antalya Kad›n Dan›flma Dayan›flma Merkezi

Hepimizin sorunu ayn›. Böyle bir görüntü çektim, isterseniz yay›nlayabilirsiniz. Nereden
nereye bafll›¤› alt›nda. Buradaki konuflulanlara kat›l›yorum. Kad›n›n en büyük sorunu anne
olmas›, kad›n olmas›, ikinci planda kalmas› ve bütün yüklerin s›rt›na binmesi. Gerçekten hep
el ele verirsek çok büyük sorunlar› aflaca¤›m›za inan›yorum. Bugün bir arada olmakla aflm›fl
bir vaziyetteyiz zaten. Yine de inflallah ileride aflaca¤›z.



Hülya Osmana¤ao¤lu, Ba¤›ms›z

Burada say›lan kurumlar aç›s›ndan tek tek kad›nlar›n hayat›nda hatta kimi yerellerde
kad›n gruplar›n›n hayat›nda, giriflimci e¤itim programlar›yla önemli de¤iflimler yarat›ld›¤›
muhakkak. Ancak Gülay Toksöz’ün ilk baflta kad›n istihdam›n›n art›r›lmas›na yönelik bir s›-
ralamas› vard›. Giriflimcilik bir tanesiydi, kad›nlar›n erkeklere aç›lan meslek dallar›na girme-
si bir baflkas›yd›, ücretli emek gücüne kat›l›m›n artmas› bir baflkas›yd›. fiunu konuflmak ge-
rekiyor, daha önce de söylendi, giriflimcilik, özellikle kendi hesab›na çal›flmakla yap›lan, ka-
d›nlarazaten biçilmifl cinsiyetçi roller üzerinden emeklerinin devam ettirilmesinin feminist
anlamda bir elefltiriye tabi tutulmas›n› gerektirir. Yoksa kad›n istihdam› üzerine kimler poli-
tika üretiyor, tart›fl›yor, sempozyum düzenliyor diye bakt›¤›m›zda emek örgütlerinin maale-
sef pek yapm›yor olduklar›n› gördük, ama esas olarak TESK’in, T‹SK‘in TÜS‹AD’›n bu ko-
nuda çal›flmalar› var. Feminist bir politika amac›yla bunu yapmad›klar› kesin. O zaman aca-
ba istihdam politikas› dedi¤imiz, kad›nlar›n istihdam›n› art›rmak dedi¤imiz fleyin tek bafl›na
feminist bir politika olmad›¤›n›n ve istihdam politikalar›n›n kendisinin de feminist bir elefl-
tiriye tabi tutulmas› gerekti¤ini herhalde görmek gerekiyor. Bir önceki bafll›kta ifl kanunu
üzerinden, esas olarak ücretli emek gücü üzerinden bir fleyler konufltuk ama bu bafll›¤a gel-
di¤imizde, son analizinde Gülay Toksöz‘ün de söyledi¤i gibi kad›n istihdam›n› art›rmak ka-
d›n giriflimcili¤ine odaklanm›fl vaziyette. Hepimiz giriflimci olamay›z, hepimizin bu flekilde
kurtulmas› mümkün de¤il. Bunun için bu konuyu tart›fl›rken kad›n giriflimcili¤inin ön plana
ç›kmas›nda acaba dünyadaki genel trendlerin, bas›n›n bu konudaki yönlendirmesinin, tek ba-
fl›na ne kadar giriflimci kad›n, nas›l kurtuldu, nas›l flahaneler yaratt› söyleminin, bu anlamda
yap›lan çal›flmalar›n mali olarak desteklenmesinin bir tercih olup olmad›¤› yani sadece ka-
d›n istihdam›n› art›rmak gibi bir niyetle mi yoksa mevcut cinsiyetçi sistemin devam›na ne
kadar hizmet etti¤i üzerinden mi kurguland›¤›n› herhalde konuflmak gerekiyor. Buna iliflkin
araflt›rmalar varsa Gülay Toksöz cevapland›rabilir diye düflünüyorum.

Belk›s Kümbeto¤lu, Marmara Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Gülay’›n sunuflundaki tabloya dönmek istiyorum, kad›nlar çal›flma hayat›nda neden aza-
l›yor. Çal›flma koflullar›n› iyilefltiremedi¤imiz zaman kad›nlar› çal›flma alan›na çekemiyoruz.
Peki çal›flma alan›ndaki koflullar› iyilefltirenler kimler olacak? Gene Gülay’›n sunuflunda,
çal›flma alan›ndaki stratejileri belirlemede sendikalar söz konusuydu. Oysa biliyoruz ki Tür-
kiye, Avrupa Sosyal fiart›nda sendikalaflmaya ve örgütlenmeye çekince koyan bir ülke. Sen-
dikalar istemiyoruz. Asl›nda acaba sendikalar istihdam› art›rma yönünde çal›fl›yorlar m›,
yoksa insanlar sendikal› oldu¤u için ifllerini mi kaybediyorlar? E¤er biraz makro bakarsak,
ne türden iflçiler isteniyor? Ne türden bir iflgücü yap›s› isteniyor ve kad›nlar bunun içinde ne-
redeler? Örgütlü bir iflgücü yoksa, baz› haklar›n ya da gelifltirilecek istihdam politikalar›n›n
arkas›nda kimler duracak? Türkiye’nin koydu¤u bu çekincelerin anlam› ne? Biraz düflünme-
miz gerekti¤ini söylemek istemifltim.

Gül Erdost, Ça¤dafl Kad›n ve Gençlik Vakf›, Ev Eksenli Çal›flan Kad›nlar Çal›flma

Grubu

Biz kad›n istihdam›n› kolaylaflt›rma çal›flmalar› s›ras›nda sizin de birçok cümleyle ifade



etti¤iniz güçlendirme e¤itimine çok önem veriyoruz gerçekten. Arkadafllar›n da söyledi¤i
gibi her yerde meslek edindirme e¤itimleri var ama sonunda ifle yerlefltirme konusunda buna
ihtiyaç var. ‹fl arama becerileri gelifltirilmesi gerekiyor. Fark›ndal›k çal›flmalar› yap›lmas›
gerekiyor. ‹fl arama becerileri konusunda biz hep destek ald›k, bunu Türkiye ‹fl Kurumu ra-
hatl›kla verebiliyor. Güçlendirme e¤itimi s›ras›nda, iletiflim, çat›flma-çözme gibi konularda
da desteklenirse kad›nlar›n daha kolay ifl bulacaklar›n› düflünüyorum.

‹pek ‹lkkaracan, ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹flletme Fakültesi, Kad›n›n ‹nsan

Haklar› Yeni Çözümler Derne¤i

Güçlendirme e¤itimi dedi Gül Erdost. Salonda yank›lan bir fley var, bu giriflimcilik ve
meslek e¤itimlerinde baflar› oran› ne? Giriflimcilik ve meslek edindirme e¤itimleri veriliyor
ama bunlar ne derecede sürdürülebilir ve gelir sa¤lamaya yönelik oluyor? Meslek e¤itimle-
ri sonucunda ne oranda gerçek anlamda istihdam elde ediliyor? %20 gibi bir oran verildi.
Gülay’›n sunuflunda bahsetti¤i kad›nlar aras›nda birkaç grup var. Bunlar Gül’ün de bahset-
ti¤i gibi daha çok kad›n bilinçlenmesine yönelik çal›flmalar yap›yorlar. Bizim de Kad›n›n ‹n-
san Haklar› Yeni Çözümler Derne¤i olarak 95’ten beri yürüttü¤ümüz, bu y›l art›k 13. y›l›na
giren Kad›n›n ‹nsan Haklar› E¤itim Program› (K‹HEP) kapsam›nda flunu görüyoruz: 16 mo-
düllük kad›n› ilgilendiren pek çok alanda kad›n› güçlendirmeye yönelik bir e¤itim. Asl›nda
bir istihdam e¤itimi de¤il. Gerçekten genel anlamda bir toplumsal cinsiyet bilinçlendirme
e¤itimi. O 16 modülden sadece iki tanesi ekonomik haklara ayr›lm›fl durumda. Fakat bu mes-
lek e¤itimlerine oranla daha iyi bir yüzde tutturduk. %50’ye yak›n bir istihdam oran› var. Bu
oranda, kimi yerde kad›nlar bir araya gelip kooperatif kurup kendi kooperatiflerinden gelir
kazanmaya bafllad›. Kimi yerde ücretli ifle girdiler, kimi yerde kendi özel ifllerini kurdular.
Herkesin üzerine uyan elbise farkl›. Fakat öyle bir güçlendirme e¤itimi sonucunda kendile-
rine uyan istihdam elbisesini buldular. Öyle de bir deneyim var. Evet meslek e¤itimleri ve
giriflimcilik e¤itimleri ötesinde daha kapsaml› bak›lmal› bu soruna.

Necla Akgökçe, Petrol-‹fl Sendikas› Kad›n Dergisi

Genel olarak kad›n istihdam›n› art›rma meseleleri ve giriflimcilik üzerinden konufltuk.
Gülay’›n tespitlerine ben de kat›l›yorum. Çok fazla giriflimcilik üzerinden gidiyor ifller.
Hülya az önce benim söyleyeceklerimin bir k›sm›n› söyledi, sosyal sözleflmelerle ilgili
çekince meselesinin bir k›sm›n› da Belk›s söyledi.  Bir grup kad›n da istihdam d›fl›na itiliyor
bu ülkede. Ben yine özellefltirme meselesine girece¤im. Kad›nlar›n ço¤u bu ülkede eskiden
kamu kurulufllar›nda çal›fl›yordu ve özellefltirme meselesiyle pek çok kad›n istihdam d›fl›na
itildi. Oradan oraya sürüldüler ve kad›nlar çal›flmaktan vazgeçtiler. Bir taraftan kad›nlar›
iflsizli¤e itiyorsunuz öteki taraftan ifl yaratma projeleri, giriflimcilik, v.s. konular›n› da des-
tekleyerek orada baflka bir alan oluflturuyorsunuz gibi geliyor bana. Ülkede uygulanan ikti-
sadi politikalarla ilgili bir fley ve makro düzeyde bir fleyler üretemezsek herhangi bir flekilde
kad›n istihdam› meselesine düzgün bir çözüm getiremeyece¤imize inan›yorum.

Özellikle özellefltirme meselesinde, sonuç raporunda pek çok kad›n›n iflsiz kald›¤›n› ve
kad›n›n belli bir yafltan sonra ifl dünyas›n›n cinsiyetçi politikas›yla ifl bulmas›n›n bir erke¤e
göre çok daha zor oldu¤unu, kad›na yönelik ifllerin zaten bu cinsiyetçi yap›dan dolay› çok az
oldu¤unu ve bunlar›n vurgulanmas› gerekti¤ine inan›yorum.



Çok fazla krefller, annelik üzerinden birtak›m çözüm önerileri getiriliyor. Ama bu ülkede
bekar, çal›flan kad›nlar da var. Her fleyin annelik üzerinden tan›mlanmas›n›n feminist bir
yaklafl›m oldu¤unu düflünmüyorum ben. Buna da ayr›ca vurgu yap›lmas› laz›m. Herkesin ço-
cu¤u yok bu ülkede ve çocuk istemeyen feminist kad›nlar var ve genç kad›n iflçilerin karfl›-
laflt›¤› binbir tane sorun var.

Gerçekten de Türkiye’de olan biten bu makro politikalar› analiz etmeden ya da onlar›
takip etmeden, olanlara daha kiflisel, kendi halinde çözümler üretmeye çal›flmam›z, bana da
büyük bir dalgaya karfl› çok zorlu bir mücadele gibi geliyor. Ben de tekstil örne¤ini verece-
¤im. Tekstilde flu anda korkunç bir daralma var. Tekstil oldukça kad›n yo¤un bir sektör. fiu
anda oradaki daralma Türkiye’nin, Çin ya da Do¤u Asya’n›n rekabetiyle bafl edememesin-
den do¤an bir rekabet. Türkiye’nin bütün bu dezenflasyon olsun, bütçe kontrolü olsun, üc-
retler politikas› olsun kad›nlar›n can›n› yakan sorunlar. Tar›mdaki çözülme, teflviklerin azal-
t›lmas› baflka bir sorun. Çünkü kad›nlar orada ücretsiz aile iflçisi. Erkekler flehire gidip infla-
atta çal›fl›yor belki ama kad›nlar ev kad›n› olarak kalmak zorunda. Öyle bak›ld›¤› zaman bu
büyük dalgaya karfl› bizim de en bafltan, yani makro düzeyde bütçe ve ötesinde sosyal gü-
venlik ve di¤er istihdam poli tikalar›na yönelik, mikroyu ve makroyu bir arada, düflünmemiz
gerekiyor.

Dilek Hattato¤lu, Mu¤la Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Ev Eksenli Çal›flan Kad›nlar

Çal›flma Grubu

Gülay’›n sunuflunu dinlerken flunu fark ettim. Y›llard›r hem çal›flma grubunda çal›fl›yo-
rum hem akademisyen olarak kad›n eme¤iyle özel olarak ilgileniyorum ama bu alanda çal›-
flan di¤er kad›n örgütlerinin nas›l bir makro bak›fllar› oldu¤unu, dünya ölçe¤inde ve sonra
Türkiye ölçe¤inde olan de¤iflimleri uygulad›klar› ifllere nas›l yans›tt›klar›n› bilmedi¤imi fark
ettim. Belki di¤er kad›n örgütleri için de benzer bir fley söz konusu. Yani meselenin iki tara-
f› oldu¤unu düflünüyorum. Bir taraf›, kendi çal›flmalar›m›zda dünyada ve Türkiye’de olan bi-
tenleri ve makro ölçekli politikalar› nas›l alg›l›yoruz, nas›l düzenliyoruz ve buna ba¤l› ola-
rak kendi yapt›¤›m›z iflleri nereye yerlefltiriyoruz? Buna iliflkin kendi planlar›m›z neler? Bir-
birimizle ilgili olarak ne biliyoruz? Bunlar› paylaflabilmek önemli diye düflünüyorum. Bu da
belki bundan sonraki çal›flmalar›m›z için bir öneri. Sadece güçlendirme e¤itimi mi veriyo-
ruz, istihdam, beceri e¤itimi mi veriyoruz de¤il de, geneli nas›l düflünüyoruz, nas›l tasarl›yo-
ruz ve o geneli nas›l dönüfltürmeyi, nas›l bir etki yaratmaya çal›flarak bu güçlenme e¤itimi-
ni veriyoruz?

Ifl›l Demir Güner, Trabzon Barosu 

Ben flunu fark ediyorum. Siyasi politikalar içinde toplumsal cinsiyet kavram› üzerinde
baz› dayatmalar var. Halk E¤itimlerde genelde kad›nlara toplumsal cinsiyet kavram› içinde
el becerilerini gelifltirmek, yöresel, etnik baz› özellikleri, baz› kültürleri sunabilmek için
e¤itimler veriyorlar. Halk E¤itimler bence insanlara yap›lan önemli bir dikte. Çünkü yöresel
olarak, ben Trabzonluyum, Trabzon yöresine ait baz› el sanatlar›n› üretiyorlar. fiimdi Trab-
zon el sanat›n› ö¤rendi kad›n, birkaç arkadafl›yla beraber kooperatif de kurdu ama Trab-
zon’da onu satamaz. ‹flte benim burada ça¤r›m belki de flu olabilir. Trabzon’da ben bunu sa-
tamam ama ‹zmir’de ya da Mardin’deki el ürününü getirip Trabzon’da satabilir. Biz bu sir-



külasyonu nas›l sa¤layabiliriz? E¤er bunu sa¤larsak o giriflimden, elde edilecek gelirden in-
sanlar belki hak ettikleri paray› da kazanacaklard›r diye düflünüyorum. Onu burada sa¤lama-
m›z mümkün mü? Çünkü Trabzonlu kad›n Trabzon’da el sanat›n› satam›yor çok fazla. Ama
belki Mardin’deki kad›n Trabzon’da bu sanat› satabilir. Bu sirkülasyonu sa¤layabilirsek ben-
ce önemli bir gelir sa¤layaca¤›z.

Gülsüm Kerem Cerraho¤lu, Adana Kad›n Giriflimciler Derne¤i

Biraz kavramlar üzerinde dural›m istiyorum. Farkl› alg›l›yoruz kavramlar›. Ben sosyal
hizmet uzman›y›m. 94 y›l›ndan bu yana da kad›n dernekleriyle, sivil toplum örgütleriyle iç
içe çal›fl›yorum. Mesle¤im gere¤i de tabii ki kad›nlarla her alanda çal›fl›yorum. Son zaman-
larda da kad›n giriflimciler derne¤indeyim. fiimdi kad›nla ilgili güçlenme, giriflimcilik gibi
birtak›m kavramlar kullan›yoruz ama bunlar›n içini gerçekten nas›l dolduruyoruz? Asl›nda
siz buna de¤indiniz. Ben de o konuda konuflmak istiyordum. Yani kad›n›n güçlenmesi, giri-
flimcilik e¤itimini almas›, onlara birtak›m mesleki beceriler vermek tek bafl›na yetmiyor.
Özünde kad›n›n birey olarak güçlenmesi çok önemli. Yani özgüvenini kazanmas›, kendisi-
nin gücüne güvenebilmesi ve bir fleyler baflarabilece¤ini bilebilmesi. Bu konudaki e¤itimler
bence temeli oluflturuyor. Modern deyimiyle kiflisel geliflim ama bence bireyin öncelikle öz-
güvenini kazanarak güçlenmesi çok önemli. Tabii ki bu konunun içine iletiflim becerileri,
v.s. giriyor. Burada bulunan herkes bunu biliyor, örne¤in fliddetle karfl› karfl›ya kalm›fl bir ki-
fli, üniversite mezunu olsa, iyi bir geliri de olsa bu iflin içerisinden ç›kamayabiliyor. Kendi-
sini güçlü hissetmezse, nas›l çözece¤ini bilmezse sonuç alam›yor. Bence istihdamla birlikte
bireyin güçlendirilmesi, giriflimci kad›n›n kiflisel olarak özgüven kazanmas› önemli. Bizim
de en büyük misyonumuz bu yolda yol göstermek.

Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi, Kad›n Çal›flmalar› Ana Bilim Dal›

Hepinize katk›lar›n›zdan ötürü çok teflekkür ediyorum. Burada bana yönelik bir tane so-
ru vard›. O da Hülya’dan geldi ve dedi ki istihdam› artt›rmak kendi bafl›na feminist bir he-
def de¤ildir. Do¤ru, istihdam politikalar›n› feminist bir perspektiften de¤erlendirmemiz,
elefltirmemiz laz›m, kat›l›yorum ama istihdam› art›rmak feminist bir hedef olmasa da sosyal
politika aç›s›ndan çok önemli bir hedef ve emekten yana bütün güçlerin sahip ç›kmas› gere-
ken bir hedef. Dolay›s›yla da biz istihdamla ilgilenen kad›nlar›n da sahip ç›kmas› gerekiyor.
Tabi istihdam› nas›l art›raca¤›z ve hangi istihdam? Bu noktada en baflta demifltim ki insan
onuruna yak›fl›r ifllerin artmas› gerekiyor ve bu tür ifller de bana göre sosyal koruma kapsa-
m›nda olan, örgütlenme imkan› olan ifller. Ücretli de olabilir, kendi hesab›na çal›flma fleklin-
de de olabilir. Ama burada önemli olan, insanlar›n çal›flamad›¤› zamanlar›n endiflesini tafl›-
madan, o zamanlarda onun varl›¤›n› sürdürmesini sa¤layacak asgari koruma imkanlar›na sa-
hip olmas›.

Kamusal politikalar kuflkusuz çok belirleyici ve art›k bu küreselleflme ça¤›nda ülke ba-
z›nda kamusal politikalar›n belirlenmedi¤ini, istihdam politikalar›n›n belirlenmedi¤ini görü-
yoruz. ‹stihdam politikalar›n›n uluslararas› fon örgütleri taraf›ndan belirlendi¤ini hepimiz bi-
liyoruz. Dolay›s›yla da flu anki makro-ekonomik politikalara biz karfl› ç›k›yoruz. Ayn› za-
manda emek örgütleri karfl› ç›k›yor. Karfl› ç›kmam›z da laz›m. Peki, karfl› ç›kmam›z ölçüsün-
de kendi taleplerimizin hükümetler taraf›ndan kabul edilmesini, ona uygun politikalar üretil-



mesini sa¤layabiliyor muyuz? Büyük ölçüde hay›r. Onlar kendi bildiklerini okumaya devam
ediyorlar. Dolay›s›yla da bizim sadece makro politikalar› dile getirmekle yetinmemiz söz ko-
nusu de¤il. Birebir gündelik hayat›nda çal›flmak isteyen, gelir kazanmak isteyen kad›nlara
iliflkin somut söyleyebilece¤imiz bir fley var m›? ‹flte o noktada ben iki farkl› eksende poli-
tika üretmek gerekti¤ini düflünüyorum. Birincisi, kamusal politikalar noktas›nda özellikle
kad›nlar için, hükümeti zorlamam›z laz›m. Nas›l zorlayaca¤›z?

Bunlardan birincisi kad›n istihdam›n› artt›racak yat›r›mlar›n yap›lmas› ki bu yat›r›mlar
özellikle e¤itim ve sa¤l›k alan›nda çok büyük önem tafl›yor. Oturup ayr›nt›l› bir çal›flma yap-
mad›m ama her iki alan da, her ne kadar geleneksel kad›n alanlar› olarak görülse bile, hem
vas›fl› hem vas›fs›z kad›n iflgücü aç›s›ndan ciddi istihdam yaratacak alanlar. Yani okul ön-
cesi e¤itimden bafllayal›m, e¤itimin her alan›nda okul hizmetlerinin ve di¤er bak›m hizmet-
lerinin yayg›nlaflmas›, kad›n istihdam› aç›s›ndan büyük bir aç›l›m. ‹ster ö¤retmen olarak ol-
sun, ister oradaki kat hizmetlisi olarak olsun. Sa¤l›k alan› da ayn› flekilde. Hemflirelikten,
doktorluktan, hastanede görevli kat hizmetlisine kadar her alan da kad›n istihdam›na büyük
aç›l›m sa¤layacakt›r. Toplumun temel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› noktas›nda zaten yap›lma-
s› gereken fleylerdir ama bu alanlara yeterince kaynak ayr›lmad›¤› için boflluk var. Dolay›-
s›yla ben kamusal politikalar› dile getirirken, bu flekilde kamusal yat›r›mlar›n art›r›lmas› ge-
re¤inin alt›n› çizmek laz›m diye düflünüyorum.

‹kincisi de, hep ‹fl-Kur’un alt›n› çiziyorum. ‹fl-Kur flimdiye kadar kaba deyimiyle burun
k›v›rd›¤›m›z bir örgüttü. Hatta ifl aray›p bulamay›nca ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu’na düflmek,
diye bir deyim vard›. Ama o zamandan bu zamana de¤iflen fleyler oldu. Teflkilat Kanunu
ç›kt›¤›ndan beri kurum kendi kapasitesini güçlendirmek için yo¤un bir çal›flma içinde. ‹l
baz›nda istihdam kurumlar› var. ‹l meslek e¤itimi kurumlar› var. Her ikisinin de ortak nok-
tas› hem iflveren, hem iflçi örgütleri, hem de kamu temsilcilerinin yer ald›¤› il baz›nda iflgücü
ihtiyaçlar›n›n saptanabilece¤i, mesleki e¤itimlerin de buna göre organize edilebilece¤i ve ‹fl-
Kur’un da buna göre içinde yer ald›¤› bir yap›lanma. Dolay›s›yla ben bu il istihdam kurum-
lar›n›n faaliyetlerinde, ‹fl-Kur’un bunu yürütme sürecinde mutlaka toplumsal cinsiyet pers-
pektifini tafl›mas›n› ve her aflamada yürüttü¤ü ifllerin, kad›nlar›n eflit flekilde ve hatta kimi
zaman daha fazla e¤itimlerden yararlanmas› ve ifle yerlefltirmelerde arac›l›k edilmesinde
anahtar rolü oldu¤unu düflünüyorum. Bu söyledi¤im özellikle ücretli istihdam ba¤lam›nda.
Ama yine de ücretli istihdam yeterli de¤il ve dolay›s›yla birtak›m kad›nlar para kazanmak
için, ister hane refah› diyelim, ister kad›n›n kendini gerçeklefltirmesinin arac› olarak diyelim,
kendi hesab›na çal›flmaya yönelecekler ve bunun hem kad›n› güçlendirici olmas›, hem de
sürdürülebilir olmas› için kad›n giriflimcili¤i politikalar›na ihtiyac›m›z var. Mesela fiengül
Han›m’›n söyledi¤i kooperatifleflme. Ben bu konuda çok fazla bilgi sahibi de¤ilim ama bir
aç›l›m sunabilir. Kad›n giriflimcili¤ini tek tek bireylerin yürüttü¤ü faaliyetler olmaktan ç›ka-
r›p kad›nlar›n bir arada yürüttü¤ü bir çal›flma biçimi. Ayn› zamanda da sosyal güvenlikle de
iliflkisini kurarak. Buna haz›r bir cevab›m yok ama kamu çal›flan› haline gelerek sigortal› ola-
bilirler. Trabzon’dan arkadafl›n söyledi¤i gibi kooperatifler kendi aralar›nda oluflturacaklar›
platformlarla iller aras›nda üretilen farkl› ürünlerin pazarlanmas› noktas›nda birlikte çal›fla-
bilirler. Bu bize bir aç›l›m sunuyor. O nedenle de giriflimcilik noktas›nda ne tür imkanlar
var? Ne tür k›s›tlamalar var? Bunlar›ndan üstesinden nas›l gelinebilir? Bu bak›fl› feminist bir
perspektiften nas›l gelifltirebiliriz? diye düflünmemiz gerekiyor.
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oplant›n›n genel bir de¤erlendirmesini yapmadan önce Türkiye’de bu alanda bugüne
kadar yap›lan toplant›lar›n geliflimi üzerinde düflüncelerimi k›saca aktarmak istiyo-

rum. KE‹G toplant›s›n›n öneminin, tarihsel bir perspektif içinde bak›ld›¤›nda daha aç›k bir
biçimde anlafl›labilece¤i kan›s›nday›m.

Türkiye’de kad›nlar üzerine düzenlenen toplant›lar›n bafllang›c› olarak 1970’li y›llar›
almak mümkün. Dünyada 1975-1985 "kad›n on y›l›" olarak tan›nd›. Bu nedenle de Türki-
ye’de kad›n› konu alan toplant›lar yap›ld›. Bunlardan ilki Türk Üniversiteli Kad›nlar Derne-
¤i’nin 1975 y›l›nda düzenledi¤i Türkiye Kad›n Y›l› Kongresi’dir. Kongrenin bildirileri ve
tart›flmalar ayn› adla 1978’de yay›nland›2. Hukukçular›n a¤›rl›kl› olarak bulundu¤u kongre
sunumlar›nda emek-istihdam sorunlar› 382 sayfal›k kitab›n iki-üç sayfas›n› oluflturan genel
baz› gözlemlerden öte gitmedi. Bu kongreyi kad›n konusunda siyasal bir oluflumu incelemek
için de¤erlendirmek daha anlaml› olabilir. Zira kitap, sunumlar ve komisyon tart›flmalar›n›n
içeri¤inden çok kimin kat›ld›¤› üzerinde duran bir yay›n niteli¤inde. Örne¤in, kongreye
gönderilen kutlama telgraflar› kitab›n k›rk sayfas›n› iflgal ediyor. Kongreyi zaman›n cumhur-
baflkan› açt› ve devlet yönetiminin önemli kademelerindeki kifliler kad›n konusunun anlam
ve önemi hakk›nda bir seri aç›fl konuflmalar› yapt›lar. Özetle, bu kitap devletin kad›n konu-
sunu bir sorun alan› olarak kabul etti¤ini belgeleyen niteli¤i aç›s›ndan önemli.

Buna karfl›l›k, 1978’de Nermin Abadan-Unat’›n baflkanl›¤›ndaki Sosyal Bilimler Der-
ne¤i’nin yapt›¤› Türk Toplumunda Kad›n konferans› bilim çevrelerinde kabul gören ilk
toplant›yd›3. Bu toplant›n›n di¤erine göre bir baflka özelli¤i, sunumlar›n sadece kad›n araflt›r-
mac›lar taraf›ndan yap›lmas›yd›. Bu o tarihte oldukça ilginç, hatta tuhaf karfl›lanm›fl ve
toplant›n›n medyada duyurulmas›nda önemli bir özellik olarak ortaya ç›kart›lm›flt›. Buna
karfl›n, sunumlar› tart›flanlar, oturum baflkanlar› ve dinleyicilerin ço¤u erkekti. Çok say›daki
sunumlar›n hepsi farkl› alanlarda kad›nlar›n durumunu tart›flt›. Bafllang›çta içlerinden sadece
biri kad›n istihdam›n› tart›flmak üzere planlanm›flt›. Bildirilerin içeri¤ine bak›ld›¤›nda ise ka-
d›n eme¤i ve istihdam konusunu ele alanlar›n kitapta bir alt grup oluflturacak kadar fazla
oldu¤u gözlendi4. "‹flgücüne Kat›lma, E¤itim ve Planlama" alt bafll›¤› alt›nda alt› makale yer
ald›. Bunlar› kad›n eme¤i ve istihdam›n› sistematik olarak tart›flan ilk makaleler olarak de-
¤erlendirmek mümkün.

Türkiye’de kad›nla ilgilenen araflt›rmac›lar bu tarihten sonra s›k s›k benzer toplant›lar
yapt›lar. Buralarda da kad›n konusuna çeflitli yönlerden bakan bildiriler sunuldu. Buna
karfl›n, belli alanlarda uzmanlaflm›fl toplant›lar uzun zaman gerçekleflemedi. Zaman içinde
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1 Bu yaz›n›n ilk halini okuyarak öneriler getiren Gülay Toksöz, fiemsa Özar, Kadriye Bak›rc› ve Y›ld›z Ecevit’e teflekkür ederim.
2 Türk Üniversiteli Kad›nlar Derne¤i’ (1978) Türkiye Kad›n Y›l› Kongresi. TÜKD, Ankara fiubesi Yay›n›, Ankara.
3 Nermin Abadan-Unat (der.)  (1979) Türk Toplumunda Kad›n. Türk Sosyal Bilimler Derne¤i Yay›n›. Ankara. (‹kinci bask› 1982)
4 Bu noktay› bana hat›rlatt›¤› için Gülay Toksöz’e teflekkür ederim.



de¤iflen neydi? Bunu somuta indirgeyerek anlatmak için 1990’da bu kez fiirin Tekeli’nin
derledi¤i 1980’ler Türkiye’sinde Kad›n Bak›fl Aç›s›ndan Kad›nlar adl› kitab›n dayand›-
¤› toplant›ya bakal›m. Bu toplant›ya bildirileriyle kat›lanlar›n da hepsi kad›nd›. Ama bu ar-
t›k do¤allaflm›fl bir durumdu. Hatta toplant›da dinleyiciler aras›nda bile erkekler çok azd›.
Kitab›n bafll›¤›ndan da anlafl›laca¤› gibi bu toplant›n›n öncekilerden fark›n›n "kad›n bak›fl
aç›s›" oldu¤u vurgusu vard›. Bilgi birikiminin sa¤lad›¤› karfl›laflt›rmal› analizlere yer veril-
miflti. ‹lk zamanlar ele al›nmas› bile düflünülmeyen "fliddet", "taciz" gibi sorunlar› tart›flan
sunumlar da vard›. 

Kad›n eme¤i ve istihdam›n› tart›flan bildiriler kitapta "Maddi Hayat›n Dayatt›klar›" bafll›-
¤› ile sunuldu. Bu gruptaki makalelerde emek/istihdam sorunlar›n› "ataerkil" sistemle iliflki-
lendirilmiflti. Buna karfl›l›k, e¤itim ve planlama ile ilgili sunumlar baflka alt bafll›klar alt›nda
kitapta yerlerini ald›. Yani, on y›l öncesine göre makaleler daha uzmanlaflm›fl, alt bafll›klar
alt›nda gruplanabildi. Ama hala bu alandaki araflt›rmac›lar›n say›s› k›s›tl›yd› ve tek bir konu
etraf›nda toplanabilecek yeter say›ya ulaflmak zordu.

1990’lar gerek araflt›r›c› say›s›nda h›zl› bir art›fl›n yafland›¤›, gerekse sorunlarla ilgili
uygulamalara yönelen kurumlar›n ço¤ald›¤› y›llar olarak de¤erlendirilebilir. Kad›n eme¤i ve
istihdam›na yönelik uzmanlaflm›fl toplant›lar da bu y›llarda gözlenmeye bafllad›. 1998’de
yay›nlanan Küresel Pazar Aç›s›ndan Kad›n Eme¤i ve ‹stihdam›ndaki De¤iflimler-
Türkiye Örne¤i bafll›kl› kitab›n dayand›¤› toplant› böyle bir uzmanlaflman›n ilk örnekle-
rinden olmas›n›n yan› s›ra, iki aç›dan önemli5. ‹lki düzenleyicilerin kad›n sorunlar›yla do¤ru-
dan ilgilenen kurum ve örgütler (KSSGM ve ‹KGV) olmas›d›r. ‹kinci ise Avrupa Birli¤ine
girmeye haz›rlanan Türkiye’nin, kad›n eme¤i ve istihdam›na daha yak›ndan bakma gere¤ini
görmesidir. 

Düzenleyiciler uygulamaya yönelik kurumlar olmakla birlikte, bu toplant›da uygulama
ve araflt›rma aras›ndaki iliflkiler üzerinde durulmad›. Hatta uygulamaya yönelik herhangi bir
tart›flma da yer almad›. Bildirilerde sunucular yasal düzenlemelerin, örne¤in, ifl kanununun,
ne yönde de¤ifltirilmesi gerekti¤i ya da devlet politikalar›n›n nas›l olmas› gerekti¤i, üzerin-
de durmufllarsa da önerilerin yasa koyucular ve kamu yöneticileri taraf›ndan dikkate al›n›p
al›nmad›¤›n› izleyecek bir oluflum da yoktu. Özetle, uzmanlaflm›fl toplant›lar›n olmas› bile
kad›n eme¤i ve istihdam›ndaki sorunlar›n çözümüne yönelik ciddi ad›mlar›n at›lmas›na yet-
medi¤i bu toplant› ile daha aç›k bir biçimde ortaya ç›kt›. 

Bu süreç içinde 1994-98 aras›nda KSSGM bünyesinde yürütülen Kad›n ‹stihdam›n›
Gelifltirme Projesi kapsam›nda yapt›r›lan araflt›rmalar ve bunlar›n 1999-2000'de yay›nlanan
kitaplar› da kad›n eme¤i ve istihdam› konusunda sistematik bilginin toplanmas› aç›s›ndan
önemli geliflmelerdi. Ancak bu araflt›rmalar da politika oluflturulmas›nda pek ciddiye al›n-
mad›6.

Özellikle Avrupa Birli¤i’ne girifli önemsiyen bürokrat ve siyasetçiler kad›n eme¤i ve

5 Ferhunde Özbay (yay›na haz›rlayan) (1998) Küresel Pazar Aç›s›ndan  Kad›n Eme¤i ve ‹stihdam›ndaki De¤iflimler: Türkiye Ör-
ne¤i. KSSGM ve ‹KGV Yay›n›. Ankara.

6 Gülay Toksöz, bana yazd›¤› notta bu konudaki düflüncelerini flöyle özetlemifl: Kad›n ‹stihdam›n› Gelifltirme Projesinin bafllar›n-
da "Araflt›rma Dan›flma Kurulu toplant›lar› arac›l›¤›yla tüm ilgili taraflar›n (kamu, iflçi, iflveren örgütleri, kad›n dernekleri vb.)
araflt›rma konular›n›n belirlenme sürecine kat›l›m› ve önerilerini iletmelerine imkan sa¤lanm›flt›. Ayr›ca, araflt›rmalar›n her biri-
nin sonuç bölümlerinde kad›n istihdam›n› gelifltirmek için oluflturulan önerilerden haz›rlanan bir politika metni de y›llarca
KSSGM çal›flanlar› taraf›ndan hemen her kamu kurumu toplant›s›nda dile getirildi ama pek karfl›l›k bulamad›".



istihdam›na iliflkin politika tart›flmalar› yapmay› sürdürdüler. Böylece, kad›n bak›fl aç›s›na
sahip olmayan çevreler bile konuyla yak›ndan ilgilendi. Serap Güre’nin Girifl bölümünde de
anlatt›¤› gibi, say›lar› oldukça h›zla artan kad›n kurulufllar› ve uzmanlar›n›n bu alanda düflün-
celeri yeteri kadar dikkate al›nmad›. Aksine, iflverenlerin hamili¤inde politika önerileri tart›-
fl›ld›. Bir grup kad›n›n KE‹G toplant›s›n› düzenleme nedeni, kad›n eme¤i ve istihdam›na ilifl-
kin sorunlar›n takipçisi olma ve bu sahiplenmeyi ayn› amaçl› tüm kurulufl ve gruplar› kapsa-
yarak yapma iste¤i oldu.

KE‹G toplant›s›, kad›n eme¤i ve istihdam› hakk›nda kat›l›mc›lar aç›s›ndan Türkiye’de
bugüne kadar düzenlenenlerin en kapsaml›s›d›r. Toplam 195 kat›l›mc›, kad›n eme¤i ve istih-
dam› ile ilgilenen, sendikalar, meslek odalar›, meslek dernekleri, üniversiteler, kad›n örgüt-
leri, iflveren örgütleri, kamu kurumlar› ve yerel yönetimler gibi çeflitli kurum, grup ve örgüt-
lerin temsilcileriydi. Türkiye’nin çeflitli bölgelerinden gelmifllerdi. Farkl› boyutlarda önemli
deneyimlere sahiptiler. Bence toplant›n›n en can al›c› taraf› bu çeflitlili¤i gözlemek ve yafla-
makt›.

Do¤al olarak, say›n›n oldukça yüksek olmas› ve bir arada ilk defa toplan›lmas›, uygula-
ma, yasal düzenlemeler ve araflt›rma faaliyetleri gibi farkl› alanlardaki kat›l›mc›lar›n kendi
özgün deneyimlerini yeteri kadar tart›flmalar›na f›rsat vermedi. Buna karfl›l›k, KE‹G platfor-
mu oluflturarak zaman içinde tan›flma, bilgi ve deneyim aktarma ve iflbirli¤i yapman›n ne ka-
dar önemli olabilece¤i ortaya ç›km›fl oldu.

Toplant›, amac› aç›s›ndan da daha önceki toplant›lardan farkl›yd›. Genel hatlar› ile ko-
nuyla ilgili tüm sorunlardan söz edilmekle birlikte, çözüm önerilerinden çok, etkinli¤i ve sü-
reklili¤i sa¤layan çözüm arama yöntemlerine e¤ilmek hedeflenmiflti. Bu hedef do¤rultusun-
da ilk olarak, farkl› kurumlarda ve konunun farkl› yönlerine yönelmifl bireylerin birbirleriy-
le tan›flmas› ve iletiflim içine girmesi önemliydi. Bu bir ölçüde gerçekleflti. 

Bir gün süren toplant›da üç ana konu etraf›nda duruldu: yasalar, uygulamalar, araflt›rma-
lar. Sunuculardan bu konudaki birikimi yans›tan konuflmalar yapmalar› istendi. Bir ölçüde
de sunumlar böyle oldu. Yasalar, uygulamalar ve araflt›rmalar asl›nda birbiriyle yak›ndan
iliflkili alanlar olmakla birlikte bu toplant›da herbirini ayr› ayr› tart›fl›rken aralar›ndaki ba¤-
lant›lar üzerinde yeteri kadar durulamad›. Ama kad›n eme¤i ve istihdam›nda her üç boyutun
da önemli oldu¤u da vurgulanm›fl oldu. KE‹G toplant›s›n›n önemli bir özelli¤i, araflt›rmala-
r›n yan› s›ra uygulamada çal›flanlar›n deneyimlerinden ç›karak izleme ve politika üretme fa-
aliyetlerine yönelmeydi. Böyle bir bak›fl aç›s›, araflt›rmac›lar›n ve uygulamada çal›flanlar›n
farkl› niteliklerine karfl›n eflit konumda olduklar›n›n alt›n› çizmesi aç›s›ndan da bundan ön-
ceki toplant›lardan ayr›lmaktad›r.

Bu üç konu aras›ndaki iliflkiler oldukça karmafl›k. Yasalar ulusal düzeyde emek ve istih-
dama iliflkin hak ve sorumluluklar›n s›n›rlar›n› belirlemesi aç›s›ndan ilk önce tart›fl›lmas›
uygun olan bir alan olarak düflünülebilir. Ancak onlar›n belirlenmesinde, var olan ve hedef-
lenen toplumsal yap› hakk›nda yasa koyucular›n araflt›rmalara dayanan ciddi bir birikimi
olmas› gerekir. Böyle bak›nca da öncelikle araflt›rmalar›n tart›fl›lmas› gerekti¤i ileri sürüle-
bilir. Tarihsel olarak bakt›¤›m›zda, Türkiye’de yasalar genellikle araflt›rmalar›n önünde oldu.
Yasa koyucular, Türkiye’de konuyla ilgili özgün araflt›rmalar›n yoklu¤u nedeniyle Bat› top-
lumlar›ndaki, k›smen araflt›rmalara dayanan, yasalardan yararlanarak yeni düzenlemeler
getirdi. Bu durum hukukçular›n ülkede yap›lan sosyal araflt›rmalardan yararlanma al›flkanl›-



¤›n› gelifltirmedi¤i gibi araflt›rmac›lar›n da yasa koyucular›n yararlanmalar›na yönelik çal›fl-
malar yapmalar›n› özendirmedi. Böylece Türkiye’de hukukçular ve sosyal bilimciler aras›n-
da baflka ülkelerde oldu¤undan daha az bir iletiflim sürmekte. Bu eski al›flkanl›klar›n art›k
terkedilmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Türkiye’de hukukçular ve sosyal bilimciler aras›nda
olmas› gereken daha yo¤un iflbirli¤i belki de KE‹G çerçevesinde gelifltirilebilecek.

KE‹G toplant›s›nda ilk olarak sosyal araflt›rmalar, daha sonra yasal düzenlemeler ve en
son da uygulamalar tart›fl›ld›. Ama yukar›da da de¤indi¤im gibi bu sunumlar›n s›ralamalar›-
n›n anlam› üzerinde hiç durulmad›. Ben sunumlar›n tart›flmas›na yasal düzenlemeleri anla-
tan Kadriye Bak›rc›’dan bafllamak istiyorum.  Kadriye Bak›rc›, yasal düzenlemelerin felse-
fesini tart›flan genel bir çerçeve çizdikten sonra konunun geniflli¤ini dikkate alarak, konufl-
mas›n› 2003’de ç›kan son ‹fl Kanunu’nun ve buna ba¤l› olan Ceza Kanunu’nun baz› madde-
lerini tart›flmakla k›s›tlad›. Bu ele al›fl, ev kad›nlar›n› ve ‹fl Kanunu’nun d›fl›nda tutulan çal›-
flan kad›nlar›n yasal sorunlar›n› tart›flma d›fl› b›rakt›. Ama yetkili bir a¤›zdan son ‹fl Kanu-
nu’nun yenilikleri ve eksikliklerini ve uluslararas› sözleflmelerle ba¤lant›lar›n› ö¤renmemiz
aç›s›ndan çok yararl› oldu. Bence kat›l›mc›lar›n gereksinimlerine do¤rudan hitap eden ko-
nuflma da buydu. Kadriye Bak›rc› ona verilen süreye sad›k kalarak dinleyicilerin ilgisini hiç
azaltmadan sunuflunu tamamlad›¤› için de övgü ald›.

Toplant›da yasalar›n uygulan›fl›n› denetleyen kamu kurulufllar› temsilcileri ve iflçi hakla-
r›n› savunan sendika temsilcileri vard›. Tart›flmalarda bu gruplar›n karfl›l›kl› sorunlar›n› dile
getirmeleri önemliydi. Buna karfl›n, bu konuyla ilgili en önemli eksiklik Kadriye Bak›rc› gi-
bi yasal düzenlemeler üzerinde araflt›rma yapanlar›n azl›¤›yd›. Burada sorun, Türkiye’de bu
alanda çal›flan araflt›rmac›lar›n görece az olmas›d›r. Öte yandan, toplant›da yasa koyucu ko-
numundaki milletvekilerinin ve meclis komisyon üyelerinin olmay›fl› da önemli bir eksiklik-
ti. Meclisin kompozisyonundaki cinsiyet çarp›kl›¤›n›n bunda pay› oldu¤unu düflünmemek
mümkün de¤il. 

Gülay Toksöz ve Y›ld›z Ecevit, Kadriye Bak›rc›’n›n aksine kapsay›c› olmay› amaçlam›fl-
lard›. Dolay›s›yla, Kadriye Bak›rc›’n›n sunuflunda çok yararland›¤›m›z bilgilerin anlamlan-
d›r›lmas› bu sunufllarda eksik kald›. Bu eksiklik sunumlar›n önemini kesinlikle azaltan bir
elefltiri olarak de¤erlendirilmemeli. Zira ayn› çal›flmada hem kapsay›c› olup, hem de var olan
bulgular› anlamland›rmak zordur. Araflt›rmac›lar genellikle bu yaklafl›mlardan biri üzerinde
yo¤unlaflmak zorunda kal›r7. 

Hem Ecevit hem de Toksöz’ün çal›flmas› Türkiye’de ilk kez bu kapsay›c›l›kta ele al›nan
analizleri içeriyordu. Örne¤in, Gülay Toksöz’ün sunumundan sonra emek ve istihdam ala-
n›nda uygulama sorunlar›na yönelik çal›flan tüm kurumlar hakk›nda hepimizin genel bir fikri
oldu. Bu iflbirli¤i ve iletiflim aç›s›ndan önemli. Genel olarak, her dernek, kurum ya da insi-
yatif çal›flanlar›n›n kimlerle hangi konularda iflbirli¤i ve iflbölümü yap›labilece¤i hakk›nda
bir fikri vard›r. Ama hem yeni kurulan kurulufllar aç›s›ndan, hem de bu alanda ilk defa
birfleyler yapmak isteyen bireyler aç›s›ndan Toksöz’ün sundu¤u, bir harita niteli¤indeki
bilgilerin yol gösterici olduklar›na flüphe yok. KE‹G platformunun ulaflabilece¤i hedef grup-

7 ‹statistikte tart›fl›lan güvenirlik ve geçerlik sorunlar› bu farkl› türdeki yaklafl›mlar› ele al›r. Güvenirlik, bulgular›n genellenebilirli-
¤i ve dolay›s›yla kapsay›c›l›kla ilgili sorunlarla iliflkilidir. Genellikle bir araflt›rmada her ikisinin de bir denge içinde olmas›
amaçlan›r. Ama güvenirli¤i art›rd›kça geçerlik sorunlar› yükselir, öte yandan geçerlili¤i art›rd›kça güvenirlik sorunlar› ortaya ç›-
kar. Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z Cambell and Stanley (1966) Experimental and Quasi-Experimental Designs for Rese-
arch, Chicago: Rand Mc Nally.



lar›n› da tan›mlayan bu çal›flman›n platformun ilk faaliyeti olan bu yay›nda yer almas› bence
çok anlaml› ve önemli. Öte yandan, her gün say›lar› artan kurum ve kurulufllar›n güncelle-
nip KE‹G’in haz›rlad›¤› WEB sayfas›na konmas› da gerekecek.

Türkiye’de uygulamalarla araflt›rmalar aras›ndaki iliflki de istendi¤i ölçüde geliflmedi.
Hatta denilebilir ki devlet düzeyinde bir zamanlar kurulmaya çal›fl›lan iliflki a¤lar› da eskisi
kadar güçlü de¤il. 1960’larda Devlet Planlama Teflkilat›’n›n kurulufl amaçlar›ndan biri de
hizmetler ve araflt›rmalar aras›ndaki eflgüdümü sa¤lamakt›. Politikalar›n oluflturulmas›nda
temel araflt›rmalara dayanma ilkesi çerçevesinde planlar›n yap›lmas› öngörülmüfltü. Bugün
bile bu ilke geçerlidir ve kalk›nma planlar› araflt›rma bulgular›na dayanan komisyon rapor-
lar›n› dikkate al›r. Buna karfl›n, 2000’lerde art›k planlar›n etkinli¤i azald›. ‹stihdamda devlet
d›fl› güçlerin rolü artt›. Enformal ifllerin egemen olmas› da planlama ilkelerinin ifllemeyiflinin
önemli bir nedeni oldu. Say›lar› giderek artan sivil toplum kurulufllar›n›n yapt›¤› faaliyetleri
koordineli bir biçimde gereksinim ilkesine ba¤lanmas›n› ise hiç bir kurum üstlenmedi.
Bence KE‹G platformunda araflt›rmalar›n eksik hizmetlere iflaret etmesi ile uygulamada bu
alanlarda yeni insiyatiflerin oluflmas›n› sa¤lamak amaçlanmal›. Di¤er bir deyiflle, uygulama
ile araflt›rma aras›nda iliflki devlet d›fl› örgütlenmelerle de özendirilmeli, güçlendirilmeli.

Türkiye’de 1980 sonras› kad›n eme¤i ve istihdam›na iliflkin yap›lan çal›flmalar›n kanti-
tatif bir de¤erlendirmesini yapan Y›ld›z Ecevit’in sunumu ve ek olarak verdi¤i bibliyograf-
ya, kuflkusuz çok önemli katk›lard›. Ecevit bize say›lar›n büyüsünü gösterdi. Araflt›rmalar›n
artt›¤›n› genel olarak hepimiz biliyoruz, ama kabaca yirmi alt› y›l içinde sadece kad›n eme-
¤i ve istihdam› alan›nda Y›ld›z Ecevit’in tam 785 adet çal›flma saptam›fl olmas› çok etkileyi-
ci. Bu say› tekrarlardan dolay› biraz az ya da eksikliklerden dolay› biraz fazla olabilir. Ancak
yine de büyüklük olarak önemsenecek bir miktard›r. Ecevit’in verdi¤i say›lardan yola ç›ka-
rak y›lda ortalama otuz çal›flma yap›ld›¤›n› tasavvur edebiliriz. Bu otuz çal›flman›n befli
kitap, onüçü makale, yedisi ise tez. Geri kalanlar yay›nlanmam›fl bildiri ve raporlar. Do¤al
olarak bu say›lar›n gelecekte katlanarak artmas›n› hedeflememiz gerekiyor. Ayr›ca, say›lar
bize kabaca y›lda kaç çal›flmay› izlememiz gerekti¤i hakk›nda da bir fikir veriyor. Ecevit’in
sundu¤u bibliyografyan›n da s›k aral›klarla güncellenmesi, WEB sayfas›nda yer almas› ve
ayr›nt›l› analizlere el verecek bir veri taban› haline getirilmesi gerekiyor. 

Y›ld›z Ecevit, sunumunda toplad›¤› tüm çal›flmalar› dikkate alarak, yani 785 eserden yo-
la ç›karak araflt›rmac›lar›n bu alandaki genel e¤ilimlerini göstermeye çal›flt›. Yay›nlanmam›fl
çal›flmalar›, yani konferans bildirilerini ve araflt›rma raporlar›n›, kitaba verdi¤i bibliyograf-
yaya dahil etmemifl. Bu bibliyografya 1980-2006 y›llar› aras›nda kad›n eme¤i ve istihdam›-
na iliflkin kitap, makale ve tezlerin tümünü kaps›yor. Gelecekte yay›nlanmam›fl eserlerin me-
tinlerini bulabildiklerimizi de bibliyografyaya dahil etmemiz yararl› olabilir8. Zaten Ecevit
de Türkiye gibi ülkelerde yay›nlanmam›fl olan çal›flmanlar›n di¤erlerine göre daha az de¤er-
li olmad›¤›na iflaret ederek  bu çal›flmalar› da ciddiye almam›z› öneriyor. Araflt›rmac›lar›n
yay›nlama konusundaki deneyim ve iliflki eksiklikleri ve araflt›rmalar›n yay›nlanmas›n›
özendirecek mekanizmalar›n azl›¤› önemli bir sorundur. KE‹G’in bu alanda yapmas› gere-
ken, araflt›rmac›lara yay›n yapabilme koflullar› ve olanaklar› hakk›nda bilgilendirme toplan-

8 Yay›nlanmam›fl konferans bildirilerinin bir bölümü hiçbir zaman bir yaz›l› bir metne dönüfltürülmemifl olabilir. Sadece bafll›kla
r›na bakarak onlar› bibliyografyaya dahil etmek bu nedenle sak›ncal›. Yaz›l› metinlerinin oldu¤u bildirileri ancak bibliyografya-
ya koymal›y›z diye düflünüyorum. Ama bunu saptamak da kolay de¤il. Dolay›s›yla, bu kitab›n arkas›nda ek olarak verilen bibli
yografyayayay›nlanmam›fl eserlerin dahil edilmemifl olmas›n›n hakl› bir gerekçesi var.



t›lar› düzenlemek olabilir. Ayr›ca, önemli gördü¤ümüz çal›flmalar›n yay›nlanmas› için özel
bir çaba harcamak da gerekir.  

Y›ld›z Ecevit sunumunda popüler araflt›rma konular›n› ve hiç popüler olmayan alanlar›
gösterdi. En çarp›c› buldu¤um bulgular›, k›rsal kesimdeki kad›nlarla ilgili çal›flmalar›n gi-
derek azalmas›, buna karfl›l›k giriflimci kad›nlar üzerine yap›lan çal›flmalar›n çok h›zla art-
mas›yd›. Zaman içindeki karfl›laflt›rmalarda Y›ld›z Ecevit üç dönemi dikkate alm›fl. 1980’ler,
1990’lar ve 2000’ler. 2000’li y›llar› henüz bitirmedi¤imiz için karfl›laflt›rmalarda son dönem-
deki azalmalar›n istatistiksel olarak güvenilir olup olmad›¤›n› bilemeyiz. Ama art›fllar için
ayn› fley söz konusu de¤il. Örne¤in, 1980’ler ve 1990’larda yap›lan çal›flmalar›n, 2000’lerin
ilk alt› y›l›nda afl›lmas› önemlidir. Buna göre, k›rsal araflt›rmalar›n azl›¤› sorununun olup
olmad›¤› henüz belli de¤il. Belki de 2010’a kadarki dönemde bu tür araflt›rmalar artacak.

Ama giriflimcilerle ilgili çal›flmalar›n h›zla artmas› bir sorun olarak ele al›nabilir. Tart›fl-
malarda bu konuda birkaç müdahelenin yap›ld›¤›n› hat›rl›yorum. Örne¤in, bu alanda çal›fl-
malarla giriflimci kad›nlar›n artmas› sa¤lanabilirse bu olumlu bir art›flt›r dendi. Burada sorun
biraz da Türkçe’nin belirsiz kategorileri kullanmadaki esnekli¤idir. "Giriflimci" iflte böyle
çok esnek bir kategoridir ve sosyal s›n›flar›n hepsini içeren bir niteli¤e sahiptir. Bunun ben-
zeri bir baflka kategori olan "serbest" üzerinde düflündüklerimi söyleyerek bu konudaki fikri-
mi anlatmak istiyorum. Türkiye’de ço¤unlukla belirsiz iflleri tan›mlamak için kullan›lan
"serbest çal›fl›yor" tabiri çok yayg›nd›r. Anketlerde kad›nlar›n kocalar› için "serbest" deme-
lerinin bir nedeni de ne ifl yapt›¤›n› tam olarak bilmemesi ya da anketçiye en uygun cevab›n
ne oldu¤unu bilmemesi olarak belirlenmifltir. Bütün enformal ifller bu kategoride de¤erlen-
dirilebilmektedir. Bir de tabii "serbest" demek "kendi hesab›na" çal›fl›yor anlam›na gelmek-
tedir. Yani bir mafya babas›da, bir bakkal da ya da bir diflçi de "serbest" olarak nitelendiri-
lebilmektedir. Giriflimci kad›nlar da böyle bir hetorejen tan›mlama içinde de¤erlendirilmek-
tedir. Mikro kredi alarak küçük ifller yapanlar da,  ihracaat yap›p vergi rekortmeni olanlar da,
ayn› kategoridedir. Bu durumda salt giriflimciler üzerine yap›lan yorumlar›n da geçerlili¤i
oldukça flüpheli olmaktad›r. Bence hiç bir ifli olmadan geçinme sorunlar› yaflamaktansa
kad›nlar›n mikro kredi alarak "giriflimci" olmalar›nda bir sorun yoktur. Ama bunun anlam›n›
da abartmamak gerekir. D›fl kaynakl› fonlar özellikle mikro kredi alan "giriflimciler" üze-
rinde araflt›rma yapanlar› özendirmektedir. Ama daha önemli görülen alanlarda bu tür bir
mali destek yok. KE‹G platformu kendi araflt›rma gündemini saptayarak araflt›rmac›lar› ve
fon vericileri gerekli görülen alanlarda çal›flmalar›n yap›lmas› için yönlendirebilmeli.

Y›ld›z Ecevit yaln›z yap›lan araflt›rmalardan de¤il ayn› zamanda ulusal düzeyde kulla-
n›ma aç›k olan veri kaynaklar›ndan da söz etti. Bu arada önemle üzerinde durdu¤u ve benim
de kat›ld›¤›m sorun, TU‹K gibi devlet kurulufllar›n›n toplad›¤› verileri araflt›rmac›lara sat-
mas›yd›. Asl›nda TU‹K’den beklenen, araflt›rmac›lara yard›mc› olan bir hizmet birimi olmas›
iken, toplanan verileri satarak zaten say›lar› az olan araflt›rmac›lar›n önüne yeni bir engel
koymas› kabul edilemez.

Say›lar önemli olmakla birlikte araflt›rmalar›n niteli¤i ve özgünlü¤ü de önemlidir.  K›s›t-
l› zaman içinde Y›ld›z Ecevit araflt›rmalar›n nitelikleri üzerinde duramad›. Ama bu tür yay›n-
lar› takip etmeye çal›flt›¤›m kadar›yla nitelikli araflt›rmalar›n art›fl› çok daha yavafl olmakta-
d›r. Örne¤in, Hacer Ansal’›n 1998’de sanayide yeni teknolojilerin formal sektörde çal›flan
kad›nlar üzerindeki etkilerini tart›flt›¤› makalenin üzerinden neredeyse on y›l geçmesine



ra¤men bu alanda benzer nitelikli bir çal›flma yap›lmam›flt›r9. Ayn› fleyi Y›ld›z Ecevit’in
yap›sal uyum mekanizmalar›n›n Türkiye’deki kad›n istihdam›na etkisini inceledi¤i çal›flma
için de söylemek mümkündür10. KE‹G platformu nitelikli araflt›rmalar›n yap›lmas›n› özendi-
recek yöntemleri de bulmak zorundad›r.

Bu üç sunumdan sonra KE‹G örgütlenme modeli üzerinde tart›flmalara baflland›. Bu ka-
dar büyük bir grup içinde iletiflimin her zaman uyumlu olmas› beklenmez. Bu toplant›da da
belli konular üzerinde tart›flmalar ve fikir ayr›l›klar› ç›kt›. Bunlar›n baz›lar›ndan söz etmek
konuyu açmak aç›s›ndan yararl› olabilir. Örne¤in, gelecekte yap›lacak ortak çal›flmalarda
"feminist bak›fl aç›s›" yerine "kad›n bak›fl aç›s›" teriminin benimsenmesi gere¤i üzerinde ö¤-
retici bir tart›flma yafland›. Siyasi partiler, sendikalar gibi kimi örgütlerden gelenler "feminist
bak›fl aç›s›" teriminin kullan›lmas›n›n kendi örgütleri taraf›ndan kabul edilemez oldu¤unu
ileri sürdüler. Böyle bir terimin benimsenmesi, onlar›n kat›l›mlar›n› düpedüz engelleyici ola-
cakt›. Bu fikre feminist hareket içinde olanlardan da destek geldi. Sonuçta "kad›n bak›fl aç›s›"
teriminin kullan›lmas›na karar verildi.

Bir baflka tart›flma, örgütlenme biçimi ve zamanlamas› üzerinde oldu. E-posta grubu ku-
rarak daha gevflek bir yap›da iletiflim içinde olmak ve uzun bir süreçte örgütlenmeye gitmek
isteyenler oldu. Öte yandan, zaten bugüne kadar geç kal›nd›¤›n› ve koordineli bir platform
düzenine hemen geçilmesi gerekti¤ini ileri sürenler de vard›. KE‹G kurucular›, bu toplant›-
y› düzenlemek için bir y›ld›r çok ciddi ve özverili çal›flmak zorunda kald›klar›n› söylediler.
Onlar daha kapsaml› bir örgütlenme ile sorumlulu¤un paylafl›m› taraftar›yd›lar. Her kesim-
den destek görmese de sonuçta KE‹G’in ivedilikle bir platform olarak örgütlenmesi fikri da-
ha a¤›r bast›. 

Tart›flmalar›n tonu günün sonundaki örgütlenme modeli, iflleyifl biçimi ve gelecekteki fa-
aliyetlerin tart›fl›lmas›na ayr›lan zamanda yükseldi. KE‹G’e birey olarak üye olamaman›n,
herhangi bir kurulufla ba¤l› olmadan ya da ba¤l› oldu¤u kuruluflla bu platforma kat›lamayan-
lar için d›fllay›c› olaca¤› öne sürüldü. Platforma, formal kurum ve kurulufllar›n yan› s›ra, in-
siyatiflerin, yani enformal gruplar›n da üye olabilecekleri söz konusu olunca sorun bir ölçü-
de çözüldü. Zira bu yolla, bireysel hareket etmek yerine, grupla tart›flarak ve iflbirli¤i içinde
hareket etmenin de zorunlu temelleri at›lm›fl oldu. Örne¤in, genellikle yaln›z çal›flan araflt›r-
mac›lar olarak bizler KE‹G’e üye olabilmek için sanal ortamda örgütlenip bir grup kurmaya
orada karar verdik. 

Grup üyeli¤i KE‹G’in yönetim sorumlulu¤unu ve gerekli altyap›y› sa¤layabilmek için
önemli. Bu biçimde, hem her gruba eflit a¤›rl›k verilebilecek, hem de üye olan herhangi bir-
grup yönetime seçildi¤inde bir süreli¤ine sekretaryay› yürütme sorumlulu¤unu üzerine alm›fl
olacak. Yönetimle ilgili KE‹G kurucular›n›n haz›rlad›klar› plan›n kat›l›mc›lar taraf›ndan tam
olarak özümsenip tart›fl›lmas›n›n bir günde yap›lacak bir ifl olmad›¤› çok aç›k biçimde orta-
ya ç›kt›. Platforma kat›lmay› hemen isteyenler bile sunulan yönetim biçimini kendi aralar›n-
da tart›flma ihtiyac› içinde olduklar›n› belirttiler. Gelecekte KE‹G’in nas›l çal›flmas› gere¤i
üzerinde üye gruplar›n temsilcilerinin epeyce mesai harcayacaklar› görünüyor.
9 Hacer Ansal (1998) "Küreselleflme, Sanayide Teknolojik Modernizasyonve Kad›n ‹stihdam›" Ferhunde Özbay (yay›na haz›rla

yan) (1998)  Küresel Pazar Aç›s›ndan  Kad›n Eme¤i ve ‹stihdam›ndaki De¤iflimler: Türkiye Örne¤i.  KSSGM ve ‹KGV Yay›n›.
Ankara. Ss. 79-104.

10 Y›ld›z Ecevit (1998) "Küreselleflme, Yap›sal Uyum ve Kad›n Eme¤inin Kullan›m›mdaki De¤iflmeler" Ferhunde Özbay (yay›na
haz›rlayan)  (1998)  Küresel Pazar Aç›s›ndan  Kad›n Eme¤i ve ‹stihdam›ndaki De¤iflimler: Türkiye Örne¤i.  KSSGM ve ‹KGV
Yay›n›. Ankara. Ss. 31-78.



KE‹G platformu önerisinde çeflitli kesimlerden gelenlerin birarada çal›flarak yaln›z ileti-
flimi de¤il, gerekti¤inde tekrarlar› azaltan ve iflbirli¤i içinde etkin çal›flmay› teflvik eden "ça-
l›flma gruplar›" halinde örgütlenmesi de öngörülmüfl. Çal›flma gruplar› üye gruplardaki bütün
bireylere aç›k olacak. Bunun yan› s›ra, örgütler çal›flt›klar› konularda KE‹G’den destek is-
tebilecekler. Birlikte toplant›lar düzenlenebilecek. Ayr›ca, önemli bir konuda politika olufl-
turma aflamas›nda iletiflim ve iflbirli¤ini etkin ve h›zl› bir biçimde KE‹G platformu çerçeve-
sinde örgütlemek olanakl› olacak. Bütün bu potansiyel f›rsatlar› düflününce gitti¤imiz yol
hakk›nda olumlu duygular içinde olmamak olanaks›z. Umar›m bu kitap ve arkas›ndan gelen
oluflum kad›n eme¤i ve istihdam› konusunda daha ciddi at›l›mlar›n yap›lmas›nda önemli bir
araç  olur.



KE‹G TOPLANTISI SONRASINDAK‹ GEL‹fiMELER:
KE‹G PLATFORMU

Serap Güre

E‹G 24 fiubat 2007 Toplant›s›'ndan sonra bir yandan amaçlad›¤›m›z platform
çal›flmalar›na bafllad›k, öte yandan bir web sitesi ve elinizdeki bu ilk yay›n›

haz›rlad›k. KE‹G toplant› raporunun bas›lmas› ve web sitesinin yap›lmas› öncelikli ifllerdi.
Tabii bunlar›n gerçekleflmesi için toplant› kay›tlar›n›n yaz›lmas›, sunumlar›n yaz›l› hale
dönüfltürülmesi ve kitaba koymay› planlad›¤›m›z verilerin toplanmas› için yo¤un bir çal›flma
gerekiyordu. Bu süreci iki ay olarak öngörmemize ra¤men istedi¤imiz olmad› ve çal›flmalar
Eylül ay›na uzad›. 

Platform kuruluflunun ilk aflamas›nda toplant› kat›l›mc›lar›yla elektronik ortamda iletiflim
kurarak üyelik biçim ve koflullar›n› tart›flt›k. KE‹G Platformu'na üyeli¤in inisiyatiflere,
derneklere, vak›f, sendika, mesleki kurulufllar vb. gruplara yönelik olmas› üzerinde ›srarl›
olduk. 24 fiubat toplant›s› s›ras›nda ve sonras›nda kat›l›mc›lar›n katk›lar›ndan yararlan›larak
KE‹G Platformu'na üyelik konusunu afla¤›daki biçimde flekillendirdik.

KE‹G Platformu alt›nda de¤iflik kad›n gruplar› olarak biraraya gelme¤e

çal›fl›yoruz. Örne¤in, iflçi veya iflveren olmak gibi di¤er aidiyetlerimiz nedeniyle

tabii ki farkl› ç›karlar›m›z var, ama ortak bir mücadele alan›m›z da mevcut.

Farkl›l›klar›m›za ra¤men, sadece kad›n olmam›z nedeniyle içinde yaflad›¤›m›z

erkek egemen toplumda ikincil konumlara itilmifl durumday›z. Mücadele

alan›m›z›, her sosyal ve gelir grubundan gelen kad›nlar olarak eme¤imize sahip

ç›kmak, kad›n olmam›zdan kaynaklanan ezilme biçimlerine karfl› mücadele etmek,

olarak ald›¤›m›z takdirde ortak bir paydada buluflabiliriz.

Amac›m›z, say›sal olarak kad›n erkek eflitli¤i sa¤lamak de¤il, ezilme biçimlerimizi

ortadan kald›rmak. Bu nedenle, KE‹G, toplumsal cinsiyet eflitsizlikleri kadar

çal›flma yaflam›nda varolan di¤er ezme biçimlerine karfl› da mücadele eder. Ev ve

ev d›fl›ndaki çal›flma yaflam›nda insan onuruna yarafl›r, adil iliflkiler kurulmas› için

mücadele eder. 

KE‹G Platformu'na, kad›n eme¤i ve istihdam› konusunda kad›n bak›fl aç›s› ile

çal›flan kad›n örgütleri, inisiyatifleri ve gruplar› ile belediyeler, sendikalar ve yar›

kamusal kurulufllar›n içindeki kad›n bak›fl aç›s› ile çal›flan kad›n gruplar› ve inisi-

yatifleri üye olabilir.

Burada kad›n bak›fl aç›s›n›n alt›n› özellikle çizmek istedik. Toplant› s›ras›nda da
tart›fl›ld›¤› gibi KE‹G Platformu'nun kad›n bak›fl aç›s›ndan sorunlara yaklafl›m› en temel
özelli¤idir. Kimileri kendilerini do¤rudan “feminist” olarak tan›mlamakta, kimileri için ise
toplumda daha kabul gören “kad›n bak›fl aç›s›” terimi tercih edilmektedir. Bizim için önem-

K



li olan sözcüklerden çok kavramlar›n anlamland›rd›¤› bak›fl aç›s›nda bir ortak nokta bul-
makt›r. 

Bugüne kadar (Eylül 2007) üye olan 29 grubun adlar›, bulunduklar› iller ve temsilcileri
afla¤›daki listede yer almaktad›r.

KE‹G PLATFORM  ÜYELER‹

Antalya Kad›n Dan›flma ve Dayan›flma Merkezi Hicran Karabudak Antalya

Avc›lar Kad›n Kooperatifi Pervin Oku ‹stanbul

Buca Evka 1 Kad›n Kültür ve Dayan›flma Evi Haflime Akbak›n ‹zmir

Çanakkale Giriflimci Kad›nlar Üretim ve Pazarlama Derne¤i Fikriye K›z›lkeçi Çanakkale

Çekev Çi¤li Evka-2 Kad›n Kültür Evi K›zbes Ayd›n ‹zmir

Elder Kad›n El Eme¤ini De¤erlendirme Derne¤i fiirin S›ng›n Y›lmaz Çanakkale

Ev Eksenli Çal›flma Grubu - Samsun Dilek Kamber Samsun

Ev Han›mlar› Dayan›flma ve Kalk›nd›rma Derne¤i Sevgül Akdo¤an Adana

Giriflimci Kad›nlar›n Desteklenmesi Derne¤i Ayfle Balkanay Denizli

Hak-‹fl Jülide Sar›ero¤lu Ankara

‹zmir Kad›n Dayan›flma Derne¤i Sevgi Akgül ‹zmir

Kadav Yeni Ad›m Kad›n Sitesi Nihal fiirin P›narc›o¤lu Kocaeli

Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i Hülya Gülbahar ‹stanbul

Kad›n E¤itim ve ‹stihdam Derne¤i Zuhal Tataro¤lu Arnaz Ankara

Kad›n Eme¤i ve Sosyal Çal›flma Grubu Reyhan Atasü Topçuo¤lu Ankara

Kad›n Mühendisler Grubu Günefl Bodur ‹stanbul

Kad›n Sendikac›lar Grubu Mürüvvet Y›lmaz ‹stanbul

Kad›n›n ‹nsan Haklar› Yeni Çözümler Derne¤i ‹pek ‹lkkaracan ‹stanbul

Kad›nlarla Dayan›flma Vakf› Serap Güre ‹stanbul

Türkiye Kad›n Giriflimciler Derne¤i Aysun Say›n ‹stanbul

Kamer Vakf› Nilgün Y›ld›r›m Diyarbak›r

KEFA Kad›n Eme¤i ve ‹stihdam› ile ‹lgilenen Feminist Araflt›rmac›lar Ferhunde Özbay ‹stanbul

K›rkörük Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadele Kooperatifi Ayfle Çelik Ankara

Petrol ‹fl Kad›n Dergisi Necla Akgökçe ‹stanbul

Selis Behice Ok Diyarbak›r

Sosyal Kalk›nma ve Cinsiyet Eflitli¤i Politikalar› Merkezi Ceren ‹flat ‹stanbul

Türk Tabibler Birli¤i Kad›n Grubu Hülya Biriken Ankara

Van Kad›n Derne¤i Gülcan Akbay Van

Yaflam Evi Kad›n Dayan›flma Derne¤i Asuman ‹zol Urfa

Platforma üye olan gruplar›n baz›lar› uzun y›llar istihdam alan›nda mücadele vermifl
köklü kurulufllard›r. Baz›lar› ise KE‹G'e üye olabilmek için daha yeni örgütlenen inisiya-
tiflerdir. Bu aç›dan oluflan heterojen yap›n›n sak›ncalar› da, yararlar› da var. Örne¤in, KE‹G
Platformu'nun faaliyetleri s›ras›nda yeni gruplaflanlar eskilerden çok fley ö¤renebilir.
Örgütlenme modelleri üzerinde çeflitli gruplar›n etkilefliminin yararlar› da yads›namaz. Buna
karfl›l›k yeni gruplar kendi aralar›ndaki iletiflimi henüz tam olarak sa¤layamad›klar›ndan aç›k
bir hedefleri ve bu hedefe yönelik iflbölümü ve yöntemleri de yeterince belirlenmifl de¤il. 



KE‹G Platformu'ndaki üye gruplar›n ilgi alanlar› en genelde emek ve istihdam olmakla
birlikte farkl› bölge ve sektörlere yönelmeleri aç›s›ndan da heterojen bir yap›da. Pek ço¤u il
düzeyinde kurulan bir “kad›n dayan›flma” derne¤inden öte bir uzmanlaflmaya sahip de¤il.
Genel amaçl› bu kad›n derneklerini ben flahsen çok önemsiyorum. Bu derneklerin birbirleri
ile iletiflimi KE‹G Platformu ile s›k›laflacak ve umuyorum ki bu sayede etkinlikleri de arta-
cakt›r. On iki farkl› ilde faaliyet gösteren üye gruplar›n say›lar› artt›kça tüm ülkeyi daha kap-
saml› temsil edecek bir çeflitlili¤e ulaflaca¤›z. Platformun bölgesel toplant›lar düzenleyerek
ülkenin farkl› yörelerindeki emek ve istihdam sorunlar›na ortak çözüm önerileri getirmesi
planlar›m›z aras›nda.

KE‹G Platformu'na üye olan meslek kurulufllar› bence halen görece az. (TTB, KEFA,
Kad›n Eme¤i ve Sosyal Çal›flma ve Kad›n Mühendisler). Bu meslek gruplaflmalar› biraz
önce anlatt›¤›m genel amaçl› örgütlere göre di¤er bir uçta olup uzmanlaflm›fl gruplar.
Bunlar›n hepsi Ankara ve ‹stanbul gibi büyük kentlerde örgütlenmifllerdir. Ülke çap›nda
politikalar›n etkin takipçisi olabilmek için çeflitli meslek gruplar›n›n KE‹G bünyesinde bir
araya gelmesi yararl› olacakt›r. Sekretarya olarak bu alanda çaba göstermeyi planl›yorum.

Sendikal› kad›nlar›n kurduklar› örgütlerin de KE‹G'de daha fazla temsil edilmeleri
önemli. Burada üye sendikalar›n yol göstericili¤ine ihtiyaç var. Sendikal› kad›n örgütleri de
yine büyük kentlerde yer almaktad›r. Ayr›ca, meslek kurulufllar› ve sendikalar temelde
“kay›tl›” yani formal sektörde çal›flanlar›n sesidir.  Bir anlamda, merkezlerde uzmanlaflm›fl
ve “kay›tl›” kesimin, taflraya do¤ru gidildikçe genel amaçl› gruplar›n Platform'da yer almas›
var olan yap›y› yans›tmakta.. 

Kad›n eme¤i ve istihdam›n›n daha yo¤un oldu¤u kay›t d›fl› çal›flanlar›n örgütlenmeleri ise
gördü¤üm kadar›yla oldukça heterojen bir yap›da. Örne¤in, bunlar›n bir bölümü “ev eksen-
li çal›flma”, “kad›n giriflimciler” ve “kad›n kooperatifleri” gibi asgari ücretin bile alt›nda bir
gelirle yaflamaya çal›flan kad›nlar›n kurduklar› örgütler. Bu örgütlerin üyelerinin bir bölümü
kendi hesab›na çal›fl›yor ya da yanlar›nda az say›da iflçi çal›flt›r›yor olsalar bile pek de
ekonomik dilde kullan›lan standart “giriflimci” kategorisine uymuyorlar. Uzun vadede
onlar›n KE‹G Platformu yoluyla örgütlü bir mücadele ile istihdam ve ifl koflullar›n› iyilefltiri-
ci önlemleri talep etmelerini beklemeliyiz.

KE‹G'i oluflturmaya bafllarken, ilk önce, say›m›z dört kad›ndan 14 kad›na ç›km›flt›. fiu an
ki Platform yap›s› ise genifl kitlelerle ba¤› olan örgütlerin kad›n gruplar›n› da içeriyor.
Hayalimiz kad›nlar›n emek ve istihdam alan›nda karfl› karfl›ya kald›¤› her türlü ayr›mc›l›¤a
karfl› politikalar üretmek ve hakl› taleplerimizin mücadelesini verirken mümkün oldu¤unca
çok say›da kad›n›n deste¤ini alabilmek. Önümüze ç›kan engelleri aflabilmek için bir tak›m
eksikliklerimiz olabilir. Bu eksiklikleri hep birlikte afl›p, stratejimizi birlikte oluflturmak ve
haklar›m›z› savunmak için güçlü bir mücadeleyi örgütlemek önümüzdeki iflimiz. 

Geçti¤imiz bahar aylar›nda de¤iflik illerden ve çal›flma alanlar›ndan kad›n örgütleri
Platform'a üye olunca bu kadar genifl bir alan›n temsili Platform'un çal›flmas›n› zorlaflt›rma-
mas› için bir araya gelip örgütlenme biçimi ve çal›flma program›m›z› belirlemeye karar
verdik.

26 May›s 2007'de Kad›nlarla Dayan›flma Vakf›'n›n toplant› salonunda
gerçeklefltirdi¤imiz ilk KE‹G üye toplant›s›nda, bir Platform olarak çal›flma biçimimizin
çerçevesi ve kurallar›, hedeflerimiz ve önceliklerimiz, ulusal ve uluslararas› sivil ve kamu



kurumlar›yla ile iliflkiler, KE‹G çal›flma gruplar›n›n oluflturulmas› ve tüm bu çal›flmalar›n
gerçeklefltirilmesini takip edecek KE‹G Sekretaryas›'n›n her türlü kayna¤a ulafl›m flekli ve
prensiplerini konufltuk. 

Bu toplant›ya 29 üyeden 18'i kat›ld›. Tam gün süren toplant› sonras›nda KE‹G misyonu
ve çal›flma alanlar›, KE‹G çal›flma prensipleri ve ilkelerini belirledik. Bir daha fark›na
vard›m ki hepimiz sonuca varmak için çok heyecanl› oldu¤umuz kadar çok da tedirginiz.
Sistemin yüzy›llarca kabul görmüfl düzenini kad›nlar›n insan haklar› için dönüfltürmek isti-
yoruz. Kimliklerimiz, ö¤retilerimiz, yaflam biçimlerimize karfl› gelmemiz, öncelikle kad›nlar
olarak, bugünkünden farkl› bir yaflam biçimini kabul etmemiz ve ettirmemiz gerekiyor.
Ekonomiden kad›nlar›n pay›na düflen parçay› büyütmek istiyoruz. Bunun için üretimin bütün
alanlar›nda var olmam›z, çal›flan, karar veren, kazanan, tüketen ba¤›ms›z bireyler olarak
toplumdaki kad›n erkek eflitli¤ini sevgiyle, azimle örmeliyiz.

KE‹G'in her üyesinin kendi uzmanl›k alan›nda aktif oldu¤u ve ortak politikalar›n üretil-
di¤i bir Platform olmas›n› içtenlikle istiyoruz. Bu Platform ancak her örgütün ortak mücade-
leyi ayr› ayr› besledi¤i ölçüde etkili olabilir. Hiçbir grup ya da kiflinin özel çabas› ile
yürütülen bir yap› olmamas›n› isterken ortak bir ürün etraf›nda gerçek ihtiyaçlar›m›z›n
karfl›land›¤› bir Platform oluflturma çabas› içindeyiz.

Yukar›da da de¤indi¤im gibi, KE‹G misyonunu, en genel anlamda, kad›n eme¤i ve is-
tihdam› konusunda kad›n bak›fl aç›s›n› ve kad›n örgütlerinin ortak taleplerini dile getiren bir
Platform olmak, diye belirledik.

KE‹G Platformu olarak ilk çal›flma alanlar›m›z› flöyle kararlaflt›rd›k. Üye örgütlerin
yerelde kamu kurumlar› ile iletiflimde ve di¤er konularda karfl›laflt›klar› sorunlar› KE‹G
iletiflim a¤›na sokmak; çal›flmalar›n›n ç›kt›lar›n› grupla paylaflmalar›n› sa¤lamak,
edindi¤imiz tecrübeleri ortaklaflmak. Kad›n eme¤i ve istihdam› konusunda bir anlamda acil
diyebilece¤imiz konularda çal›flmalar yapmak ve politikalar oluflturmak. Web sitemiz bu
yay›n elinize geçmeden aç›lm›fl olacak. Web sitemizde tart›flma bloglar› oluflturuyoruz. Bu
bloglar üzerinden bak›m hizmetleri, de¤iflen çal›flma biçimleri ve tar›m ve turizm baflta
olmak üzere h›zla de¤iflen sektörlerde durum gibi birçok konuda tart›flma gruplar› oluflacak.
Bu bloglarda yapaca¤›m›z tart›flmalar› de¤iflik bölgelerde yapaca¤›m›z atölye çal›flmalar› ile
pekifltirecegiz. Ayn› zamanda bu tart›flma gruplar› ve atölye çal›flmalar› mücadele biçim ve
alanlar›m›z› ve politikalar›m›z› oluflturmakta çok önemli bir rol oynayacak. 

KE‹G Platformu'na üye olmak için, kad›n bak›fl aç›s›na sahip bir kad›n örgütü olmak,
ve KE‹G prensipleri çerçevesinde çal›flmalara kat›lmak yeterli olacak. Üyelik baflvurular›
Platform'da de¤erlendirilip, ortaklafla al›nan karar yaz›l› olarak aç›klanacak.  KE‹G Platform
örgütsel yap›s› ve prensiplerini www.keig.org sitesinde bulabilirsiniz.

KE‹G web sitesinden üyelerin kendi alanlar›ndaki çal›flmalar›na ulaflabilirsiniz. Kad›n
eme¤i ve istihdam› alan›nda yap›lan, araflt›rmalara, ulusal ve uluslararas› sözleflmelere,
Türkiye hükümetinin, Birleflmifl Milletlerin ve Avrupa Birli¤i'nin haz›rlad›¤› raporlara
ulaflabilirsiniz. Ulusal ve uluslararas› geliflmeleri izleyebilir, görüfllerinizi KE‹G Platformu
ile paylaflabilirsiniz. Kad›n eme¤i ve istihdam› ile ilgili tüm kad›n örgütlerini KE‹G
Platformu'nda buluflmaya ça¤›r›yoruz.
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KADIN EME⁄‹ ve ‹ST‹HDAMI ALANINDAK‹
KAMU, ÖZEL SEKTÖR, SEND‹KALAR,

ULUSAL ve ULUSLARARASI KURUMLAR 

I. Kamu Kurum ve Kurulufllar›

Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü (KSGM)
Baflbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› 
Çok Amaçl› Toplum Merkezleri (ÇATOM) 
Devlet Planlama Teflkilat› (DPT)
Halk Bankas› 
Giriflimci Destekleme Merkezleri (G‹DEM)
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› (KOSGEB)
Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Genel Müdürlü¤ü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü (SHÇEK)
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› 
Türkiye ‹fl Kurumu (‹fi-KUR)

II. Meslek Örgütleri

1. Odalar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK)
Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i (TGSD) 
Türkiye Mimar ve Mühendisler Odas› Birli¤i (TMMOB) 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
2. Sendikalar

Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu'nun (D‹SK) 
HAK-‹fi Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK)
Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (TÜRK-‹fi)
Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu (T‹SK)
Türkiye Petrol Kimya Lastik ‹flçileri Sendikas› (PETROL-‹fi) 
Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi ‹flçileri Sendikas› (TEKS‹F)

III. Kad›n Örgütleri

1. Giriflimci Kad›n, ‹fl Kad›n›, Kad›n Dernekleri, Kooperatifler, Gruplar

Adana ‹fl Kad›nlar› Derne¤i (‹fiKAD)
Ad›yaman Anadolu Kad›nlar Derne¤i (AKAD)
Antalya ‹fl Kad›nlar› Derne¤i (ANT‹KAD)
Ba¤lar Belediyesi Kardelen Kad›n Evi
Ba¤lar Kad›n Kooperatifi



Bal›kesir ‹fl Kad›nlar› Derne¤i (BA‹KAD)
Batman-Selis Kad›n Dan›flma Merkezi
Çanakkale Kad›n El Eme¤ini De¤erlendirme Derne¤i (ELDER)
Çanakkale Kad›n Giriflimciler Kooperatifi
Denizli Giriflimci Kad›nlar›n Desteklenmesi Derne¤i (G‹KAD)
Diyarbak›r ‹fl Kad›nlar› Derne¤i (D‹KAD)
Diyarbak›r Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (D‹KASUM)
Diyarbak›r Kibele Kad›n Kooperatifi
Ege Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (EKAM)
Erzurum Giriflimci Kad›nlar Derne¤i (ER-KADIN)
Ev Eksenli Çal›flan Kad›nlar Çal›flma Grubu
Güneydo¤u ‹fl Kad›nlar› Derne¤i 
‹zmir Giriflimci Kad›nlar Derne¤i
‹zmir Giriflimci Kad›nlar Derne¤i (G‹RKADE)
Kad›n Giriflimciler Derne¤i (KAG‹D)
Kad›n Mühendisler e-grubu
Kad›n›n ‹nsan Haklar›-Yeni Çözümler Derne¤i
Mardin ‹pekyolu Kad›n Kooperatifi
Mersin Giriflimci ‹fl Kad›nlar› Derne¤i (G‹fiKAD)
Mufl ‹li Kad›n Giriflimciler Derne¤i
Siirt Kurtalan Kad›n Dayan›flma Derne¤i
Türkiye Kad›n Giriflimciler Derne¤i (KAG‹DER)
Umut Ifl›¤› Kad›n Kooperatifi
Van Bostaniçi Kad›n Destekleme, Çevre, Kültür Kooperatifi
Van Kad›n Derne¤i (VAKAD)
Viranflehir Belediyesi Kad›n Merkezi
Yaflam Kad›n, Çevre, Kültür Kooperatifi
Yerel Gündem 21 Kad›n Kent Meclisleri
2. Vak›flar

Ça¤dafl Kad›n ve Gençlik Vakf› (ÇKGV)
Kad›nlarla Dayan›flma Vakf› (KADAV)
Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› (KEDV)
Kad›n Merkezi Vakf› (KA-MER)

IV. Sivil Toplum Kurumlar›

Grameen Bank - Diyarbak›r Projesi
Türkiye Kalk›nma Vakf› (TKV)

V. Uluslararas› Kurumlar

Avrupa Birli¤i Kad›n Erkek Eflitli¤i Komisyonu(AB)
Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› (UNDP)
Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO)









KADIN ÖRGÜTLER‹ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Mart 2006

Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu -T‹SK- ve Hürriyet ‹nsan Kaynaklar› 10-11
fiubat 2006 tarihlerinde “Kad›n ‹stihdam› Zirvesi”ni düzenleyerek kad›n istihdam› gibi son
derece önemli bir konuyu Türkiye'nin gündemine getirdiler. 

Afla¤›da imzas› bulunan kad›n örgütleri olarak, iflveren örgütlerini çat›s› alt›nda
toplayan T‹SK'in bu giriflimini olumlu karfl›l›yoruz.

Ancak, gerek toplant›n›n örgütlenmesi sürecinde, gerekse toplant› sonucu ortaya ç›kan
sonuç bildirisinde y›llard›r bu konu üzerinde çal›flan kad›n örgütlerinin, akademisyenlerin ve
aktivistlerin deneyim, birikim ve taleplerinin büyük ölçüde d›fllanm›fl oldu¤unu görüyoruz.  

“Kad›n ‹stihdam› Zirvesi”nin 13 fiubat 2006 tarihli sonuç bildirisi, kad›n istihdam› soru-
nunun çok boyutlu bir sorun oldu¤unu dile getirmesine ra¤men, öne sürülen çözüm önerileri
konuyla ilgili ufku dar ve büyük ölçüde kad›n perspektifinden uzak bir görüflü yans›tmakta
ve bildiri, kad›n istihdam›n› art›rmada esas teflkil edecek çözüm önerilerini d›fllamaktad›r. 

Biz afla¤›da imzas› bulunan kad›n örgütleri, Türkiye'de kad›n istihdam›n›n OECD
ülkeleri içinde en düflük seviyede olmas›n›n bafll›ca nedenleri olarak flu saptamalar›
yap›yoruz: 

1.  Hükümetler taraf›ndan sürdürülen makro-ekonomik politikalar›n düzenli ve güvenceli
istihdam yaratma kapasitesinin yetersizli¤i ve toplumsal cinsiyet perspektifinden yoksun-
lu¤u, kad›nlar›n hem çal›flma yaflam›na kat›l›rken hem de kat›ld›ktan sonra yaflad›klar›
sorunlar› derinlefltirmektedir. ‹flsizlik oranlar› her y›l daha da yükselmekte, kad›n iflsizli¤i
erkeklere k›yasla çok daha yüksek düzeylerde seyretmektedir.

2. Toplumsal yaflamda süregelen toplumsal cinsiyete dayal› ayr›mc›l›k, e¤itimden
çal›flma yaflam›na ve siyasi temsile kadar her alanda kad›nlar›n ikincil olarak görülmesine
neden olmakta, bu çerçevede erkeklerin kazanc› birincil, kad›nlar›nki ise ikincil olarak
de¤erlendirilmektedir. Gerek aile içi, gerek ifl yaflam› iliflkileri varolan bu rol da¤›l›m›
üzerinden yap›land›r›lmaktad›r.

3.  Geleneksel cinsiyet rollerine dayal› aile içi iflbölümü çerçevesinde çocuk, hasta, yafll›
bak›m› ve ev iflleri gibi hizmetlerin esas olarak  kad›nlar›n  sorumlulu¤u olarak görülmesi,
onlar›n ifl yaflam›na girerken ve kariyer basamaklar›nda yükselirken  önlerine ç›kan en önem-
li engeldir. 

4. Kad›nlar›n hareket özgürlü¤ü üzerinde erkek egemen aile ve toplum yap›s›n›n
oluflturdu¤u bask›lar nedeniyle kad›nlar›n ev d›fl›nda çal›flmas›na engeller konulmaktad›r.

5.  Aile içinde oldu¤u gibi ifl yaflam›nda da cinsiyete dayal› ayr›mc›l›k bütün fliddetiyle
kendini göstermektedir. Kad›nlara aç›k olan ifller büyük ço¤unlukla düflük ücretli, sosyal
güvencesiz ve a¤›r çal›flma koflullar›na tabi ifllerdir.  

6.  Kad›nlar›n ifle girerken ve iflte çal›fl›rken  karfl›laflt›klar›   ayr›mc›l›¤›n önlenmesine ve
toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas›na yönelik giriflimlerde bulunacak ve bu konudaki
geliflmeleri izleyecek mekanizmalar bulunmamaktad›r.   

T‹SK'in kamuoyuna sundu¤u “Kad›n ‹stihdam› Zirvesi” sonuç bildirisinde kad›n istih-
dam›n›n düflük olmas›n›n temel nedenlerinden biri olarak kad›n örgütlerinin da¤›n›kl›¤›ndan



söz edilmektedir. Oysa, bugün Türkiye'de eflitlik politikalar›n›n gündemini a¤›rl›kl› olarak
ba¤›ms›z kad›n örgütleri belirlemekte, kad›n-erkek eflitli¤ini sa¤lamaya yönelik çal›flmalar
yapan güçlü bir kad›n hareketi bulunmaktad›r. Kad›n Örgütleri, Medeni Kanun'un ve Türk
Ceza Kanunu'nun kabul sürecinde,  hem kendi aralar›nda güçlü ve demokratik bir iflbirli¤i
sergilemifl, hem de bask› grubu olarak önemli kazan›mlara imza atm›fllard›r. fiu anda kad›n
örgütleri, siyasette kad›n oran›n› art›rmaktan, kad›na yönelik fliddete, kad›n›n ekonomik
aç›dan güçlendirilmesinden, insan haklar›n›n korunup gelifltirilmesine kadar uzanan oldukça
genifl bir yelpazede, birlik ve dayan›flma içinde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de kad›n
örgütlerinin Avrupa Kad›n Lobisi'ne üyeli¤i de böyle bir iflbirli¤i ve dayan›flman›n ulusal
alanda kurulup uluslararas› alana yans›mas›n›n ürünüdür. 

Türkiye'de, kad›n örgütleri, aktivistler ve kad›n bak›fl aç›s›na sahip akademisyenler
olarak y›llard›r birlikte çal›flarak oluflturdu¤umuz ve gerçekleflmesi için mücadele
verdi¤imiz, kad›n istihdam›n› art›rmaya yönelik taleplerimiz afla¤›dad›r:

1. Yeni istihdam alanlar› yaratmak ve bunlar›n kad›nlara aç›k olmas›n› sa¤lamak devletin
ve özel sektörün en baflta gelen sorumluluklar› aras›ndad›r. Bu ba¤lamda, iflsizli¤in
azalt›lmas›na yönelik aktif istihdam politikalar› oluflturulmal› ve içine kapsaml› bir kad›n

istihdam politikas› dahil edilmelidir. Oluflturulacak politikalar›n en k›sa zamanda uygula-
maya konulmas› için somut ve zaman s›n›rl› hedeflerden oluflan bir planlama yap›lmal›;
belirlenecek eflitlik politikalar›n›n hayata geçirilmesi için konu ile ilgili kurum ve mekaniz-
malar finans ve insan kayna¤› aç›s›ndan yeterli hale getirilmeli ve bunun için bütçeden ayr›
bir kaynak ayr›lmal›d›r.

2. Parlamentoda Kad›n Erkek Eflitli¤i Daimi Komisyonu kurulmal› ve bu komisyon
meclise intikal eden bütün yasalar› toplumsal cinsiyet eflitli¤i perspektifinden
de¤erlendirmelidir.

3. Kad›nlar›n ve erkeklerin sorumluluklar› toplumsal cinsiyet eflitli¤i perspektifi ile
yeniden ele al›nmal›; varolan zihniyet kal›plar›n› de¤ifltirmeye yönelik mekanizmalar

oluflturulmal›d›r. Bu çerçevede; kad›nlar›n üzerindeki çocuk, hasta, yafll› bak›m› gibi sorum-
luluklar, erkeklerin de eflit flekilde üstlenmeleri beklenen toplumsal bir sorumluluk olarak
kabul edilmeli, kamu ve özel sektör kaynaklar›n›n seferberli¤i ile bu hizmetlerin sa¤lanmas›
yoluna gidilmelidir. Bu çerçevede;

Çocuk bak›m›na dair bütün sorumluluklar›n ebeveynler taraf›ndan eflit paylafl›lmas›na
katk›da bulunmak amac›yla  ebeveyn izni düzenlemesi bir an evvel yasalaflt›r›lmal›d›r;

– ‹fl yerinde emzirme odas› ve krefl açma, 150'den fazla kad›n iflçi çal›flmas› flart›na
ba¤lanm›flt›r. ‹fl Kanunu uyar›nca bu konuyu düzenlemek üzerine ç›kart›lan yönet-
melikler hala çocuk bak›m›n› kad›nlar›n sorumlulu¤u olarak görmektedir.
Önerilerimiz;

• Ülkemizde iflletmelerin ezici ço¤unlu¤unun 9'dan az iflçi çal›flt›rd›¤›
gerçe¤inden yola ç›k›larak, tüm çal›flanlar›n çocuklar›n›n krefl hizmet-
lerinden yararlanabilmesi için, çocuk bak›m›n› sadece iflverenin ve
kad›nlar›n sorumlulu¤undan ç›kar›c› bir anlay›fl benimsenmeli, sadece
iflverenleri de¤il yerel yönetimleri de bu hizmetin sunumuyla yükümlü
tutan düzenlemeler yap›lmal›, bu hizmeti verebilmeleri için belediyeler
finansal ve yap›sal olarak güçlendirilmelidir. Bu düzenlemeler yap›l›rken,



iflveren sorumlulu¤u çal›flt›rd›¤› toplam iflçi say›s›yla belirlenmelidir.
• Bu yap›lana kadar ayn› belediye s›n›rlar› içinde birden çok iflyeri bulunan

iflverenin iflyerlerinin emzirme odas› ve krefl açma yükümlülü¤ü aç›s›ndan
tek bir iflyeri gibi mütalaa edilmesi sa¤lanmal›d›r.

• Ayr›ca sanayi bölgelerinde iflverenlere, çal›flt›rd›klar› toplam iflçi
say›s›ndan ba¤›ms›z olarak ortak emzirme odas› ve krefl açma yüküm-
lülü¤ü getirilmeli, bu noktada yerel yönetimlere de katk› yükümlülü¤ü
getiren bir düzenleme yap›lmal›d›r.

– Bu ba¤lamda yaln›zca kad›nlar için do¤um izni düzenlemesi yapmak yeterli
de¤ildir. Kad›nlar›n do¤um izninden döndükten sonra de¤iflen ifl koflullar›na uyu-
munu sa¤layacak hizmet içi e¤itimlerin iflveren taraf›ndan verilmesini sa¤lamak
ve kad›nlar›n ayn› veya eflde¤er pozisyonda çal›flmas›n› garantilemek gerek-
mektedir. Bunun için ‹fl Kanunu'nda bu konu ile ilgili düzenleme yap›lmal›d›r. 

4. ‹fl Kanunu'nun kapsam› kad›n istihdam› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda oldukça dard›r; kad›n
istihdam›n› sadece art›rmak de¤il ayn› zamanda çal›flma koflullar›n› da düzeltmek aç›s›ndan
gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r. Bu çerçevede;

• Geçici ve yevmiyeli olarak ev hizmetlerinde çal›flan  kad›nlar kanun kap-
sam›na al›nmal›d›r. 

• Kad›nlar›n a¤›rl›kl› olarak istihdam edildi¤i tar›m sektörü için Tar›m ‹fl
Yasas› ç›kar›lmal›d›r. 

• ‹fle al›nma sürecinde uygulanan cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› önlemek için ‹fl
Kanunu'nda ifl iliflkisi  “ifle alma sürecini” kapsayacak flekilde tan›mlan-
mal›d›r.

‹fl Kanunu'nun kapsam› cinsiyete dayal› ayr›mc›l›¤›n yan›nda cinsel yönelim ayr›mc›l›¤›,
etnik ayr›mc›l›k, dinsel ayr›mc›l›k gibi bütün ayr›mc›l›k türlerine karfl› olacak biçimde
geniflletilmelidir.

5. Kamu ve özel sektör kurum ve kurulufllar› eflitli¤i sa¤lamak ve her türlü ayr›mc›l›¤a
karfl› mücadele etmek için, kad›nlar›n ifle al›nma aflamas›ndan, meslek içi e¤itime ve iflte
yükselmeye kadar, her aflamada karfl› karfl›ya kald›klar› cinsiyete dayal› ayr›mc›l›¤›n

sorgulanmas›n› ve dönüfltürülmesini sa¤layacak aktif mekanizmalar gelifltirilmelidir.
Bu ba¤lamda bünyelerinde cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› ve iflyerinde cinsel tacizi önlemeye yöne-
lik kurumsal yap›lar aciliyetle gelifltirmeli ve uygulamaya konmal›d›r.

6. Çal›flma hayat›nda kad›n erkek aras›nda dengeli bir yap› oluflana kadar pozitif
ayr›mc›l›k uygulanmal›; pozitif ayr›mc›l›k uygulamas› devlet taraf›ndan teflvik edilmelidir.

7. Türkiye'de kad›nlar erkeklerin kazanc›n›n yaklafl›k %46's›n› kazanmaktad›r. Bu
ayr›mc›l›¤›n önlenmesini sa¤lamak için bir ilk ad›m olarak eflde¤er ifle eflit ücret prensibinin
uygulanabilmesi için ücretlerin dayand›r›ld›¤› nesnel bir ifl s›n›fland›rma sistemi gelifltir-
ilmelidir. Ayr›ca, kad›nlara kendilerini geçindirecek bir hane reisi erke¤in oldu¤u
varsay›m›yla yap›lan keyfi düflük ücret ödeme uygulamalar› denetlenmelidir. 

8. Ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta kad›nlar için nihai eflitli¤i sa¤layacak düzen-
lemelere ihtiyaç vard›r. Bunun için toplumsal yaflamda eflitli¤e ulafl›l›ncaya kadar geçici özel
önlem politikalar› uygulanmal›d›r. Kad›nlar›n karar alma mekanizmalar›nda yer almalar›
için en az %30 kota uygulamas› siyasi partiler kanunu çerçevesinde kad›nlar taraf›ndan



y›llard›r talep edilmektedir. Kad›nlar lehine benzer kota uygulamalar›, kamu ve özel iflyer-
lerinde ifle al›mlarda, atama ve yükseltmelerde de hayata geçirilmelidir. 

Afla¤›da imzas› bulunan kad›n örgütleri olarak, Türkiye'de kad›n istihdam›n›n art›r›lmas›
için yukar›da s›ralad›¤›m›z politika ve uygulamalar›n bir bütün olarak ele al›nmas›
gerekti¤ini savunuyor, kad›nlar›n istihdam›n›n sadece say›sal olarak art›r›lmas›n› de¤il, ayn›
zamanda kad›nlar›n insana yarafl›r çal›flma koflullar› içinde, erkeklerle eflit olanak ve f›rsat-
lara sahip olarak istihdam edilecekleri bir ortam›n oluflturulmas›n› talep ediyoruz. Bu
ortam›n oluflturulmas› için at›lacak her ad›mda, yukar›da sözünü etti¤imiz politika ve uygu-
lamalar çerçevesinde kamu ve özel sektörü bizlerle birlikte çal›flmaya ça¤›r›yoruz.

Adana Küçük Dikili K›r Çiçe¤i Kad›n Derne¤i
Ankara'l› Feministler
Avrupa Birli¤i Eflitlik Grubu- ABEG
Avrupa Kad›n Lobisi Türkiye Ulusal Koordinasyonu ( AKLTUK)
Çanakkale Kad›n El Eme¤i De¤erlendirme Derne¤i (ELDER)- Kad›n Dan›flma Merkezi
Demokratik Özgür Kad›n Hareketi
D‹KASUM- Diyarbak›r 
Emekçi Kad›nlar Derne¤i Ankara Giriflimi
EP‹-DEM-Diyarbak›r

Filmmor Kad›n Kooperatifi
Giriflimci Kad›n Derne¤i
IRIS Eflitlik Gözlem Grubu
‹zmir Ba¤›ms›z Kad›n ‹nsiyatifi
‹zmir Kad›n Dayan›flma Derne¤i
Kadav Yeni Ad›m Kad›n Sitesi
KA-DER ANKARA fiubesi
KA-DER Genel Merkez
Kad›n Dayan›flma Vakf›-KDV
Kad›n Giriflimcilik Dan›flma Kurulu- Diyarbak›r
Kad›n›n ‹nsan Haklar› Yeni Çözümler Vakf›
Kad›nlarla Dayan›flma Vakf›-KADAV
Kad›n Giriflimcilik Dan›flma Kurulu- Diyarbak›r
KA-MER
KAOS-GL
KARDELEN Kad›n Merkezi- Diyarbak›r
KAYA- Kad›n Yurttafl A¤›
KAZETE
Kibele Kad›n Kooperatifi- Diyarbak›r
K›rk Örük Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadele Derne¤i
MORÇATI
Ok Meydan› Atölye Morka¤›t
Pazartesi Dergisi
Petrol-‹fl Kad›n Dergisi
SEL‹S Kad›n Dan›flmanl›k Merkezi-Diyarbak›r
Toplumsal Geliflme ‹çin Kad›n, Gençlik, Çevre ve Kültür Derne¤i- TOGGEDER
Türk Kad›nlar Birli¤i Adalar fiubesi
Van Kad›n Derne¤i
WINPEACE



TÜRK‹YE'DE KADIN EME⁄‹ VE ‹ST‹HDAMI
KONUSUNDA YAPILMIfi ARAfiTIRMALAR

B‹BL‹YOGRAFYASI

Bu bibliyografya, Türkiye'de kad›n eme¤i ve istihdam› konusunda yap›lm›fl çal›flmalar›
en kapsaml› biçimde bir araya getirerek birikmifl bilgiyi bir araya toplamay›, görünür k›lmay›
ve araflt›rmac›lar›n kaynaklara ulaflmada karfl›laflt›klar› zorluklar› hafifletmeyi amaçlayan bir
çal›flmad›r. Esas olarak kitaplar›, bilimsel dergiler içinde yay›nlanm›fl makaleleri, kitap içi
bölümleri ve tezleri içermektedir. 

Elinizdeki kitab›n bafl›nda yer alan  “Türkiye'de Kad›n Eme¤i Ve ‹stihdam› Alan›nda
Yap›lm›fl Çal›flmalar›n De¤erlendirilmesi” bafll›kl› yaz›da,  böyle bir bibliyografya haz›rla-
man›n amac› ve süreci daha ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r. O bölümde, bugüne kadar
Türkiye'de kad›n eme¤i konulu çal›flmalar›n bir analizi yap›larak, en çok hangi alanlarda
ürün verildi¤i ve hangi alanlarda bilgi birikimine gereksinim oldu¤u gibi sorulara yan›t
aranm›flt›r. Bu analize dahil edilen çal›flmalar EK-F de yazarlar›n soyadlar›na göre alfabetik
olarak ve bölümler halinde sunulmaktad›r.  Sadece konferans bildirileri ve araflt›rma rapor-
lar›, yazarlar› taraf›ndan yay›na dönüfltürülmemifl çal›flmalar olduklar› için kapsam d›fl›
b›rak›lm›fllard›r.

Türkiye'de kad›n eme¤i ve istihdam› ile ilgili çal›flmalar›n uzun bir geçmifli olmakla bir-
likte bu bibliyografya, 1980 sonras›ndaki art›fl› dikkate alarak, son 27 senede yap›lan
çal›flmalara odaklanm›flt›r. Bibliyografyada yer alan Türkçe yay›nlar›n yan› s›ra ‹ngilizce
olanlara da yer verilmifltir. Elektronik olarak ulafl›labilen makalelerin adresleri de dahil edi-
lerek kullan›c›lar›n kolayl›kla ulaflabilmeleri hedeflenmifltir. 

Bu bibliyografyada yer alan yüksek lisans ve doktora tezleri için Yüksek Ö¤retim
Kurumu Tez Veri Taban› kullan›lm›fl ve çok say›da anahtar kelime ile tarama yap›larak
mümkün olan en genifl listeye ulafl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Kullan›c›lar tezler hakk›nda daha
genifl bilgiye ve tez özetlerine www.yok.gov.tr adresinden ulaflabilirler. 

Bu bibliyografya KE‹G'in web sitesinde (www.keig.org) de yay›mlanmaktad›r. Kullan›m
kolayl›¤› olmas› aç›s›ndan yay›nlar, yazar adlar›na, yay›n y›llar›na, yay›n türlerine,
konular›na, sektörlere ve mesleklere göre tarama yap›labilecek flekilde haz›rlanm›flt›r.
Bibliyografyan›n elektronik ortamda olmas›, ayn› zamanda kad›n eme¤i ve istihdam›
konusunda yeni yap›lacak yay›nlar›n bu bibliyografyaya dahil edilebilmesini ve böylece
çal›flman›n güncellenebilmesini sa¤layacakt›r. Yay›nlar›n›n KE‹G sitesinde yer alan bib-
liyografyaya dahil edilmesini arzu edenler, bu yay›nlara ait künye bilgilerini
iletisim@keig.org adresine gönderebilirler. 

Yapt›klar› çal›flmalarla Türkiye'de kad›n eme¤i ve istihdam› konusundaki bilgi
birikimine katk›da bulunan de¤erli araflt›rmac›lar› kutluyor ve gelecek çal›flmalar› için
baflar›lar diliyorum. 

Y›ld›z Ecevit 
Ankara, A¤ustos 2007 
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