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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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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
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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
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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.
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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 kanaklar 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.
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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.
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• 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. 
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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.
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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.
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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.
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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?
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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›.
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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
gölgele-mesi 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.
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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-
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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, TÜ‹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. TÜ‹K zaten
bunun için var ve TÜ‹K gibi kurulufllar art›r›lmal›. TÜ‹K veri satamaz arkadafllar. Kad›n is-
tihdam› çal›flmas› yapanlar bilirler, TÜ‹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.
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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.
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