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 ÖNSÖZ

 Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı ve istihdam oranları, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, 
son derece düşüktür. Kadının istihdama katılım oranı AB ülkelerinde ortalama %60 iken (İzlanda 
%79, Yunanistan %50) Türkiye’de %20 civarındadır. Türkiye’de kadın istihdamına ilişkin belirtilecek 
bir diğer nokta son 20 yılda işgücüne katılım oranının düştüğüdür. 1998 yılında %34,3 olan işgücüne 
katılım oranı 2009 yılında %23,8’e gerilemiştir. Kadın istihdamının gerilemesinde kırdan kopan 
kadınların kentte göç ile birlikte istihdam dışında kalması rol oynamaktadır. Kente göç ile birlikte 
kadınların istihdamın dışına itilmesi, entegrasyon sorunlarından, kırsal ve kentsel alanlardaki çalışma 
biçimlerine ve çalışmaya bakış açısına, sahip olunan becerilere ve öğrenme süreçlerine kadar pek 
çok etken tarafından biçimlendirilmektedir. 

 Kadınların istihdama katılımlarının düşük düzeyde gerçekleşmesi, hem kadınların yapabilirlikleri 
önünde önemli bir engel teşkil etmekte, hem de sosyal kalkınmanın gerçekleşmesini imkânsız 
kılmaktadır. Kadınların istihdama katılım oranlarının yüksek olduğu İzlanda, İsveç, Norveç ve 
Danimarka sosyal kalkınma göstergelerinden İnsani Gelişme Endeksi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Endekslerinde de önde yer almaktadırlar.  Türkiye’ye baktığımızda ise kadınların istihdama düşük 
düzeyde katılmasına paralel olarak, hem İnsani Gelişme Endeksinde hem de toplumsal cinsiyet 
eşitliğinde çok gerilerde olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, iktisadi kalkınmada alınan mesafe 
sosyal kalkınmaya yansımamaktadır. Veriler, elbette başka okuma olanaklarını içinde barındırmakla 
birlikte, sosyal kalkınmanın kadın istihdamının artırılması ile mümkün olacağını söylemektedir. 

 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından Amasya Belediyesi ve Amasya 
Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla Amasya kent merkezinde kadın istihdamını artırmaya yönelik 
olarak uygulanan ‘‘Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi” çerçevesinde elde edilen 
deneyimler, kadınların istihdama katılımının önündeki engellerin çok katmanlı, birbirinin içine 
geçmiş ve birbirini besleyen grift bir yapı oluşturduğunu göstermektedir.  Proje çerçevesinde TEPAV 
ile ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı işbirliğiyle gerçekleştirilen Kadın Emeği Konferansı da, 
bu bağlamda, kadınların istihdama katılımları önündeki engelleri ve bu engellerin nasıl ortadan 
kaldırılabileceğini, kadın istihdamındaki yeni eğilimleri ve sorun alanlarını konuşmayı, tartışmayı ve 
elde edilen sonuçları yaygınlaştırmayı hedeflemiştir. 

 Elinizdeki kitapta, 3 Mayıs 2011 tarihinde TEPAV binasında gerçekleştirilen Kadın Emeği 
Konferans’ında sunulan bildirilere yer verilmiştir.  Kitabın, bu konuda çalışma yürüten kurumlar ve 
kişiler için yararlı olacağını düşünüyoruz. 

          Temmuz 2011
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 AÇILIŞ KONUŞMALARI

 Nilgün Arısan Eralp, TEPAV AB Enstitüsü Direktörü

  Günaydın, ben de TEPAV adına sizlere hoşgeldiniz demek istiyorum. Bizler açısından çok 
önemli olan bu proje  - Amasya’da Kadın İstihdamının Arttırılmasına Destek Projesi-  çerçevesinde 
düzenlediğimiz bu konferansı değerli Yıldız Hocamızla birlikte açmaktan çok büyük memnuniyet 
ve onur duyuyoruz. Bu vesileyle bu konferansı bizlerle birlikte düzenleyen ODTÜ Kadın Çalışmaları 
Ana Bilim Dalı’na da çok teşekkür ederiz.
 
 Konuşmama TEPAV hakkında kısa bir bilgi vererek başlamak istiyorum.  TEPAV;  ekonomik ve 
toplumsal sorunlarla ilgilenen, bu sorunların çözüm sürecine katkıda bulunmaya çalışan bir vakıf. 
2004 yılının sonunda bir grup iş adamı, bürokrat ve akademisyen tarafından kuruldu. TEPAV’ın 
ana çalışma alanlarına baktığımızda ilk bakışta, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle,  kadın sorunlarıyla 
doğrudan ilişkili gibi görünmeyebilir. TEPAV’ın üç ana çalışma alanı bulunuyor; ekonomik politika, 
dış politika ve yönetişim. Esasında bunların hepsi de toplumsal cinsiyet eşitliğiyle yakından ilgili. 

 ‘‘Ekonomik politika’’ya bakalım. Türkiye ekonomik alanda yükselişini sürdürüyor. Dünyanın en 
büyük 17.ekonomisi konumuna yükselmiş durumda. Ancak maalesef kadın istihdamında bir iyileşme 
görülmüyor. Kadının aktif iş gücüne etkin katılım yoluyla katkıda bulunmadığı bir büyümeye de 
maalesef gerçek anlamda kalkınma demek mümkün değil. Bazı önemli göstergelere baktığımızda,  
mesela Dünya Ekonomik Forumu’nun geçen yıl yayınladığı Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Araştırması’nda Türkiye kadın-erkek eşitliği göstergesinde 134 ülkeden 126. sırada. Ekonomik 
katılım ve fırsat eşitliği konusunda durum çok daha vahim 134 ülke arasında Türkiye 131.  sırada. 
Bu nedenle biz tam anlamıyla, ‘‘Ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmiş bir ülkeyiz’’ diyemiyoruz 
maalesef. Büyüme, her zaman kalkınma olmuyor. 

 ‘‘Dış politika’’ya bakıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından belirli bir aşamaya gelmemiş bir 
ülkenin uluslararası platformda saygın bir konuma gelmesi mümkün değil. Zaten toplumsal cinsiyet 
eşitliği, insani kalkınma gibi çeşitli göstergeler açısından baktığımızda Türkiye az gelişmiş ülkelerle 
aynı sıralarda yer alıyor. Kendi çalıştığım alan açısından, yani Avrupa Birliği açısından baktığımızda 
ise Türkiye’nin AB katılım sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin hala temel sorunlar arasında yer 
aldığını görüyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sayın Aynur Bektaş’ın şaka yoluyla 
söylediği gibi “Avrupa Birliği’ne damsız almıyorlar”. ‘‘Kadın-erkek eşitliği / toplumsal cinsiyet 
eşitliği ‘‘siyasi kriterlerde çok önem verilen kriterlerden biri. Türkiye bu konuda yasal altyapısını 
tamamlamış olmasına rağmen maalesef uygulamada çok ciddi sorunlar var. Katılım müzakereleri 
sürecine bakıyoruz, Sosyal Politika ve İstihdam faslında Türkiye’den bir strateji hazırlaması isteniyor. 
Bu stratejinin ana bileşenlerinden biri kadın istihdamının nasıl arttırılacağına yönelik önlemler.
 
 ‘‘Yönetişim’’ konusuna bakıyoruz, kamu yönetiminde karar verici konumlarda kadın sayısı 
maalesef çok az. Böyle bir durumda tam anlamıyla ‘‘iyi yönetişim” den bahsetmek çok kolay değil. 
 
 Dolayısıyla TEPAV’ın üç temel çalışma alanında da toplumsal cinsiyet eşitliği büyük önem taşıyor.  
TEPAV, bilgi üretmenin yanısıra ekonomik ve toplumsal sorunların çözümüne proje üreterek de 
katkıda bulunmaya çalışıyor. Bizim bu projeyi başlatma nedenimiz de zaten buydu. Bir ilk adım 
olsun istedik. Daha sonra bu tür projeleri yaygınlaştırmaya çalışacağız.
 
 Projeyi ayrıntılı olarak, projenin yürütücüsü Sayın Ülker Şener anlatacak ama ben de projeyle 
ilgili çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Amasya ilimizde başladık biz bu projeye. Maalesef 
Türkiye’de kadın istihdamındaki genel resim Amasya’ya da yansımış durumda. Amasya’da da kadın 
istihdamı konusunda ciddi sorunlar var. Bizim bu projedeki temel amacımız Amasya’da, kadın iş 
gücü arzıyla kadın iş gücü talebini olabildiğince buluşturmaya çalışmak. Bu amaca ulaşabilmek için 
öncelikle eğitimler başlattık. Güçlendirme eğitimi, mesleki eğitim, şu anda KOSGEB’in desteğiyle 



8

sürdürülmekte olan girişimcilik eğitimi. Ayrıca Amasya’da kadın iş gücü talebi analizi yaptık. Bu 
analizi yaparken işverenlerle, Amasya ekonomisinin hangi sektörlere yoğunlaşacağı konusunda 
karar verici konumda bulunan kurumlarla  (Amasya Belediyesi, Amasya Sanayi ve Ticaret Odası, 
Amasya Esnaf ve Sanatkârlar Odası vb) görüştük. 

 Bu projede gurur duyduğumuz bir husus, proje süresince katılımcılık ilkesine verdiğimiz önem. 
Amasya’da kadın istihdamıyla ilgili tüm paydaşları, bu projenin çeşitli karar aşamalarına dahil etmeye 
çalıştık.  Ayrıca, bu bağlamda Amasya’da farklı kurumların kadınlara verdiği destekleri de elimizden 
geldiğince birleştirerek bundan bir sinerji üretmeye çabaladık. 

 Bu projede bize çok destek olan kurumlar var, onların desteği olmasa projeyi gerçekleştiremezdik.  
Başta proje ortaklarımız, bu projeyi gerçekten sahiplenen Amasya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi 
var. Onlara çok teşekkür ederiz. İştirakçilerimizin katkısı çok değerliydi. Bu projedeki iştirakçilerimiz; 
Amasya Valiliği, Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü, Amasya İŞKUR, Şeyh Sadi Kooperatifi’ne de 
çok teşekkür ederiz. Amacımız Temmuz ayı sonunda bu projeyi başarıyla tamamlamak. Projenin 
tamamlanmasından sonra arkadaşlarımız bir sosyal etki analizi çalışması yapacaklar. Ayrıca bu 
konferansın tebliğlerini de TEPAV olarak bastıracağız.
 
 Bu projede başka illere de uygulanabilecek bir model geliştirmeye çalıştık. Amasya’da Kadın 
İstihdamının Arttırılmasına Destek Projesi’yle biz denize bir tane denizyıldızı atıyoruz. Amacımız bu 
modeli diğer illere de geliştirip denize attığımız denizyıldızlarının sayısını arttırmak. 

 Teşekkürler. 
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 Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
 Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı 
 Sevgili konuklarımız, hoş geldiniz.
 
 Türkiye’de son otuz senedir kadın emeği ve istihdamı ile ilgili yaptığımız konferanslara, kongrelere 
ve benzeri etkinliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Bu konferansı çok önemli buluyorum; çünkü 
bir üniversite ile bir araştırma kuruluşunun ortak çalışması sonucu ortaya çıktı. TEPAV çalışanları, 
bu konferansı ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile birlikte yapmayı bana önerdiklerinde 
mutlulukla kabul ettim.  Üniversite, araştırma kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde 
gerçekleştirdikleri çalışmaların bize çok yönlü ve çok boyutlu bakabilme olanağı sağladığını, bunun 
da tartışmalarımızı zenginleştirdiğini düşünüyorum. 

 Bu konferans düzenlemesinin esas yükünü TEPAV üstlendi. Sayın Nilgün Arısan Eralp, Sayın Ülker 
Şener ve hazırlıklara katılan bütün TEPAV çalışanlarına teşekkür ederiz. Peki, ODTÜ’nün katkısı ne 
oldu? Bizim katkımız, daha çok içerikle ilgili oldu. Bu konferansta kadın istihdamı ile ilgili hangi 
konuların tartışılmasının yararlı olacağı yönünde fikir oluşturmak, program yapılırken,  konular ve 
konuşmacılar tayin edilirken önerilerde bulunmak gibi… Genel olarak, kadın emeği ile ilgili önemli 
sorun alanlarına odaklanalım istedik. İşgücü piyasası nasıl örgütleniyor? Bu örgütlenme kadınların 
istihdamını nasıl etkiliyor? Kadın emeğinin sunumu ile ilgili nedenler ve tabii ki talebi ile ilgili 
boyutlar neler? İşgücü piyasasında yeni eğilimler var mı? Örneğin esnek çalışma biçimleri ve bunun 
en yaygın örneği olan part-time çalışma kadın emeğini nasıl etkiliyor? Gerçekten bu tür çalışma 
biçimleri bazı çevreler tarafından savunulduğu gibi kadın istihdamını artırıcı bir rol oynayabilir mi? 
Türkiye’de kadın istihdamı politikalarının yapımında belirleyici faktörler neler? Toplumsal cinsiyet 
ile ilgili kalıp yargılar, aile ideolojisi, ataerkillik, kapitalist piyasa, yeni liberal düzen ve bunların 
birbirleriyle ilişkileri… ‘‘Katılımcılara en yeni hangi araştırma sonuçlarını ve güncel tartışmaları 
sunabiliriz’’ sorusunu kendimize sorduğumuzda, elinizdeki  program ortaya çıktı. 

 Aslında kadın emeği konusu, Türkiye’de kadın hareketi başladığından bu yana önemli 
konulardan biri olmuştur. Önemli konulardan biri diyorum, ama ilk demiyorum, çünkü Türkiye’nin 
gündeminde öncelik taşıyan konu her zaman kadına yönelik şiddet oldu. Kadın hareketi birinci 
önceliği şiddete, onunla mücadeleye verdi. Kadın emeği ve istihdamı, hem feminist akademisyenler 
tarafından çalışılan, hem de kadın hareketi tarafından gündemde tutulan ikinci en önemli konu 
oldu. Bir taraftan kadın emeğinin doğası, özgüllüğü, kullanım biçimleri ile ilgili kuramsal çalışmalar 
ve görgül araştırmalar yapılırken bir taraftan da kadın örgütleri kadın istihdamı ile ilgili taleplerini 
dile getirdiler. Üstelik aktivist olanlar ve politika yapanlar sadece kadın örgütleri değildi; sendikalar 
kadın işçi ve memurların,  meslek kuruluşları ve odalar da profesyonel olarak çalışan kadınların 
seslerini duyurmak için kullandıkları kanallar oldular. Ayrıca kadın emeği çalışan akademisyenler 
de aktivistlerin yanında yer aldılar. Türkiye’de akademi–aktivizm ilişkisinin en yakın kurulduğu 
alanlardan birine örnek olarak kadın emeği alanını rahatlıkla verebiliriz. Dolayısıyla ben bu açılış 
konuşmasında, kadın emeği ile ilgili olarak sosyal bilimcilerin ve aktivistlerin çalışmalarına dikkat 
çekmek istedim. İnsan otuz yıldır bir alanın içinde hem bir akademisyen hem bir aktivist olarak 
bulununca çeşitli deneyimler kazanıyor, biriktiriyor ve bunları başkalarıyla paylaşmak istiyor. İşte 
ben de bugün deneyimlerim sonucu yaptığım değerlendirmelerden birkaçını bana ayrılan zamanda 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapacağım kısa konuşmayı, hem bir hatırlatma, hem de benden sonra 
burada yapılacak sunumlara bir çerçeve hazırlayabilme çabası olarak dinleyebilirsiniz.
  
 Bir dönemlendirme yaparak başlayacağım. Vaktimin sınırlılığı nedeniyle kaba bir dönemlendirme 
olacak. 1980’ler ile 2000’ler arasını, ilk dönem olarak inceleyeceğim. Sonra da 2000’lerdeki 
gelişmelere değineceğim.
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 1980’ler, Türkiye’de hem feminist aktivizmin ortaya çıktığı hem de kadın emeği ve istihdamına 
yönelik soruların feminist bir bakış açısıyla cevaplandırılmaya başlandığı yıllardır. Bu dönemde 
kadın emeğinin doğası, nitelikleri, özgüllükleri hakkında tartışmalar yapıldı. Ev içi emeği, ev eksenli 
çalışma gibi kavramsallaştırmalara gidildi. Feminist kuramsal gelişmeler ışığında bu tür emek kullanan 
kadınlarla ilgili araştırmalar gerçekleştirildi. Fabrika işçilerine, kentlerin marjinal işlerinde çalışanlara, 
kırda karşılıksız emek kullanan kadınlara yöneldik. Sektörel çalışmalar yaptık. İşyerinde ayrımcı 
uygulamalarla, ücret eşitsizlikleriyle ilgilendik. 

 1980’ler ile 2000’ler arasında başka neler yapıldı? Şu konu üzerinde çok yoğunlaşıldı: Kadınların 
işgücüne katılımları durmaksızın azalıyor. Peki, ama neden?  Sosyal bilimciler olarak bu sorunun 
cevabını bulmakta güçlük çekmedik. Güç olan, işgücüne katılımın ve istihdamın tekrar nasıl 
artırılacağı konusuydu. Çok açık olarak görülüyordu ki kırda, kendi topraklarında çalışarak işgücüne 
aktif olarak katılan kadınlar, kentlere göçtüklerinde ev kadınlığı statüsüne sıkışıp kalıyorlardı. Sanayi 
ve hizmetler sektörlerinde yaratılan istihdam olanakları kentlerin hızla artan kadın nüfusunun 
ihtiyaçlarına yetmeyecek kadar azdı. Üstelik kadınlar çalışmak isteseler de piyasanın kendilerinden 
beklediği özelliklere sahip değillerdi. Peki, piyasadaki işler kadınlara uygun işler miydi? Hem onlar 
bu işlerde çalışmayı kabul etseler bile çocuklara kim bakacaktı? Bu ve bunun gibi emeğin arzı ile 
ve piyasanın talepleri hakkında birçok değişken dikkate alınarak değerlendirmeler ve yorumlar 
yapıldı. Bu analizler günümüzde de yapılmaya devam ediliyor.  En yenilerinden birkaçını bugün 
dinleyeceksiniz. 1994-2000 yılları arasında Türkiye ile Dünya Bankası arasında yapılan anlaşma 
sonucu yürütülen Kadın İstihdamının Geliştirilmesi  (KİG) Projesi kapsamında yapılan araştırmalar, 
kadınların kentsel iş yaşamına katılımlarını engelleyen sosyo-ekonomik ve kültürel etkenleri ortaya 
çıkarmayı ve bunların giderilmesi ya da değiştirilmesi yönünde politikalar önermeyi hedeflediler. 
Kadınların neden çalışmayı değil de evi, ev kadınlığını tercih ettikleri ve neden kolayca işten ayrıldıkları 
sorularına yanıt vermeye çalıştılar. Bu araştırmaların pek çoğunda genel eğilim,  kadın emeğinin 
‘sunumu’ ile ilgili nedenler üzerinde durmaktı. Diğerlerinden farklı olarak, araştırmalarının odağına 
kadın emeğinin ‘talebi’ ile ilgili değişkenleri alan araştırmalar da oldu. Üretim biçimindeki yeni 
gelişmelere, bunların emek piyasasına yansımalarına ve piyasadaki cinsiyetçi eşitsizlik ve cinsiyetçi 
meslek ayrışmalarına dikkat çekerek, kadın emeğine düşük talebin piyasa bağlantılı nedenlerini 
tartıştılar. 

 2000’li yıllarda kadın emeği ile ilgili çalışmalar birbirinden açık şekilde ayrılan iki gruba karşılık 
geldi. Bir grup sosyal bilimci, dünyada kadın emeği ile ilgili son derece ayrıntılı feminist analizler 
yapılıyorken ve feminist kuramcılar önemli eserler veriyorlarken, bunlardan yararlanmayarak, hatta 
bunları yok sayarak sosyal bilimlerin ana akım,  erkek merkezli kuramlarını kullanmaya devam 
ettiler. Yaptıkları analizler toplumsal cinsiyet ile ilgili kalıp yargıların ve varsayımların izlerini 
taşıyordu. Bu çalışmaların Türkiye’de kadın emeğinin özgüllüklerini anlamamıza katkı yaptığını 
söyleyemeyeceğim. 

 İkinci grup çalışmalar, feminist kuramları ve feminist metodolojiyi kendilerine yol gösterici 
olarak seçtiler. Bu çalışmalar yeni kavramsallaştırmalara açık, bir sorunsalları olan, betimleyici 
olmaktan ziyade analiz edici ve eleştirici çalışmalardı. Kadın emeğinin kapitalist pazara katılamama 
nedenleri, bu pazarın özellikleri de hesaba katılarak açıklanmaya başlandı.  Bu bağlamda Türkiye’de 
tercih edilen ekonomik politikalar, kadın emeğine bu politikaların etkisi,  ekonominin özellikleri, 
pazarın yapısı, dışa açılma ve dışa açılmanın getirdiği sonuçlar, pazarın tercihleri, özelleştirmeler, 
enformelleşme, yaşanan krizler ve bunların etkileri gibi konular 2000’lerde başlayan hala da devam 
ederek sorgulanan meseleler. Bunları çok önemli buluyorum, çünkü kadınların istihdamındaki 
sorunlar sadece kadınlardan ve ailelerinden kaynaklanan sorunlar olarak görülmüyor, tek başına 
kadınların statüsü ve hane içi işbölümü ile açıklanmıyor,  ekonomik açıklamalar da devreye 
sokuluyor. Dolayısıyla araştırmacılar bütüncül bir analiz yapmaya ve bu analizin içine kadın emeğini 
yerleştirmeye çalışıyorlar. Bugün burada dinleyeceğiniz çalışmalarda olduğu gibi. 
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 2000’li yıllarda özellikle iki tür gelişmeyi önemli buluyorum. Bunlardan ilki,  küreselleşme ve 
krizler ile kadın emeğinin ilişkisini kurma çabalarıdır. Eğer bu ilişkiyi kurmasaydık, Türkiye’de kadın 
emeği ile ilgili sorunların sadece Türkiye’de yaşanan sorunlar olduğu düşüncesine kapılabilirdik. 
Oysa burada yaşanan sorunlar ile dünyanın başka bir yerinde yaşananlar arasında ciddi paralellikler 
var. Bu paralellikler, bize kadın emeğini küresel bir düzlemde analiz edebilme olanağı sunuyor. 
 
 2000’li yıllarda önemli bulduğum ikinci gelişme, iktidarların kadın emeği ile ilgili politika ve 
uygulamaların eleştirilmesi. İşte burada akademik çalışmaları yapanlar ile aktivistlerin ortaklığı 
görünür olmaya başlıyor. 80’li ve 90’lı yıllarda olduğundan daha yoğun bir biçimde iki grubun 
birbirini beslediğini görmeye başlıyoruz. Resmi belgeler, kanun tasarıları sıcağı sıcağına gözden 
geçiriliyor. Bunlara hemen tepkiler veriliyor. Örnek olarak özellikle 2008 ‘den bu yana çıkarılan 
istihdam paketlerinin eleştirilmesi ve Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası alanında gerçekleşecek 
değişikliklerin kadınlara yapacağı etkiler konusunda yapılan çalışmaları verebilirim.  Bu sene de 
Torba Yasa ile ilgili eleştiriler sırasında aynı işbirliği sağlandı. Bütün bunlar çok önemli gelişmeler 
ve kadın emeğiyle ilgili çalışmaların üniversite dışına çıkıp politikleşmesi demek ki, bunun için de 
önemli buluyorum. 
 
 Birlikte çalışmanın en somut örneği olarak size KEİG ve KEFA’dan bahsetmek isterim. KEİG, 
Kadın Emeği ve İstidamı Girişimi adı ile 2006 yılında hayata geçirdiğimiz bir oluşumdur.  Kadın 
emeği ile ilgili çalışmalar yapan, bu konuya odaklanmış kadın örgütlerini, yine bu konuda çalışan 
akademisyenleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarını içerir. KEİG içinden akademisyenler ayrıca 
KEFA’yı kurdular. Bunu yaparken de akademik tartışmalar yürütmeyi, birbirleri ile yakın temas 
sağlamayı, çalışmalarında birbirlerini desteklemeyi hedeflediler. Büyük grup olarak KEİG ve onun 
bir parçası olarak KEFA, 2006 yılından bu yana çok önemli politik tartışmalara imza attı, kadınlarla 
ilgili politikaları ve uygulamaları eleştiren politika metinleri hazırladı, yayınlar yaptı. Bu çalışmaların 
bazı örneklerine www.keig.org adresinden ulaşabilirsiniz. 

 Önemli bulduğum iki noktaya daha vurgu yapmak istiyorum: Zihnimi kurcalayan birinci 
mesele, Türkiye’de kadın emeği ile ilgili olarak son yıllarda yapılan çok sayıda projenin uygulama 
süreçleri ve sonuçları ile ilgili. Bir projenin sonucu kadar sürecinin de önemli olduğunu düşünürsek, 
özellikle bu projeleri uygulayan kadın sivil toplum kuruluşlarının proje sürecinde neler yaşadıklarını, 
nasıl kazanımlar sağladıklarını ya da ne tür kayıplar verdiklerini sorgulamanın gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Kadın emeği ile ilgili projeler nasıl ve nereye doğru evriliyor?  Bunların izlenme, 
değerlendirme ve eleştirme aşamalarına yeterince önem veriyor muyuz? Projelerin sonuçlarından 
yararlanacakları hedeflenen kadın grupları gerçekten bu yararı sağlıyorlar mı?  Türkiye’de kadın 
emeğiyle ilgili projelerin feminist, bütüncül ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin ve 
yorumlanmasının çok acil bir mesele olduğunu düşünüyorum.
 
 Kendime sorduğum ve sizinle de paylaşmak istediğim ikinci soru şu: Biraz önce kadın emeği 
konusunda çalışan akademisyenlerin ve aktivistlerin ortaklıklarının önemli etkiler yarattığından 
bahsettim. Evet, bu çabalarımızı çok önemli buluyorum ama sonuç olarak alınan politik kararların, 
uygulamaların ve düzenlemelerin bizim arzu ettiğimiz çizgide gelişmediği bir gerçek! Tersine, 
özellikle, son senelerde neleri eleştirmişsek, nelere karşı çıkmışsak, o yönde kararlar alındığını 
görüyoruz. Örnek vererek biraz açmak isterim: Esnek çalışma biçimlerinin çalışan kadınlar için 
avantajdan ziyade dezavantaj sağlayacağı düşüncelerimizi aktarıyoruz, ama hem İş Yasası hem de 
Torba Yasa’da bu tür çalışmanın önünü açmaya çalışan bir yaklaşımın varlığını görüyoruz. Biz bir 
taraftan kadın istihdamının düşüklüğünden, kentlerde her dört kadından sadece birini çalışmakta 
olduğundan, diğerlerinin evde kalmaya mahkûm olduğundan söz ediyoruz, diğer taraftan hükümet 
kadınların evde kalmalarını meşru kılacak uygulamalara başvuruyor: Evde yaşlı ve özürlü bakımının 
ücretlendirilmesi gibi... Yani son yıllarda kadına dışarıda çalışabilmesi için değil,  evde olabilmesi 
için teşvikler veriliyor.  Az değil, otuz yıldır kadın hareketi temsilcileri, kadın hakları savunucuları 
olarak çalışmalar yapıyoruz ama eylemlerimizin etkisi sınırlı oluyor. Bu kadar uzun yıllara yayılmış 
çalışmalarımızdan neden istediğimiz sonuçları alamadığımızı kendi kendimize sormamız lazım.  
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 Bu sorulara üniversite açısından baktığımızda, içimiz rahat olarak şöyle söyleyebiliriz: “Üniversite, 
bilgi üretiminin ve birikimin yapıldığı yerdir. Biz de bunu yaptık! Yeni kavramları kullanıma soktuk; 
kavramlar arası ilişkiler kurduk; kuramsal çalışmalar yaptık; araştırmalar gerçekleştirdik. Özetle, 
kadın emeği ile ilgili bilgi birikimine katkıda bulunduk. ”Ama aynı zamanda, feminist akademisyenler 
olarak, üniversite dışına çıkmak, aktivist sorumluluğumuzu yüklenmek, bu sorumlulukla çok sayıda 
kurumsal metin ve analiz raporu hazırlamak, bunları ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunmak gibi 
işler de yaptık, yapıyoruz. O halde şu soruyu da sormalıyız: Her vesile ile yaptığımız bu değerlendirme 
çalışmalarını bir işe yaratabiliyor muyuz? Kadın emeği ve istihdamı konusunda yaptığımız öneriler 
acaba neden bu kadar az hayata geçiyor? Sesimizi duyuracak kanallara mı sahip değiliz? Kamuoyu 
yaratma, lobicilik yapma açılarından mı zayıf kalıyoruz? Bence cevap artık çok açık: Siyasi irade 
eksikliği. Bu noktayı birkaç sene önce yaptığım bir çalışmada da vurgulamıştım ama aradan geçen 
zaman, saptamamın doğruluğu konusunda beni ikna etti. Evet, bu ülkede siyasi irade, kadınların 
ev dışında ücretli çalışmasından yana değil, tercihini bu yönde kullanmak istemiyor, bunun için de 
yapılan analizleri ve somut önerileri duymakta isteksiz. Türkiye’de kadın emeğinin pazara girmesinin 
önündeki engellerin aşılması ve kadın emeğinden ev dışında daha çok yararlanabilinmesi için uygun 
kadın istihdamı politikalarının hayata geçirilmediğini, bu konuda hevesin ve özellikle samimiyetin 
olmadığını düşünüyorum. Kadın istihdamını artırıcı tedbirler de bu nedenle yüzeysel kalıyor. 
Kadın istihdamının artırılması ve çalışan kadınların koşullarının iyileştirilmesi konusunda bizim 
düşündüklerimiz ve yaptığımız öneriler ile  politikacıların, karar alıcı ve uygulayıcıların yönelimleri 
arasında çok ciddi farklılıklar olduğunu görüyorum. Bu durumdan kaygılıyım. Sizlerin de bu kaygıyı 
paylaştığınızı tahmin ediyorum. Ancak bu kaygı, bizi yapmakta olduğumuz ve yapacağımız bilimsel 
çalışmalardan ve politik faaliyetlerden alıkoymamalı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
bilimsel çalışmalarımızı en başarılı, en yetkin bir biçimde sürdürmeliyiz. Çünkü ancak bu çalışmalar 
sayesinde sosyal geçekliği anlamamız, çevremizde neler olup bittiğini kavramamız ve buna tepki 
verebilmemiz mümkün oluyor. Eğer aktivist yanımız ağır basıyorsa, bu durumda da feminist 
aktivizmin bize kazandırdığı özelliklerden bir an dahi vazgeçmemeliyiz: Başta toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği olmak üzere bütün eşitsizliklere, cinsiyetçi ve ayrımcı politikalara karşı eleştirel bir duruş.
  

Hepinize başarılı bir toplantı diliyorum, saygılarımı sunuyorum.
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 Kadın İstihdamında Sorun Alanları, Amasya Örneği Üzerinden

 Ülker Şener, TEPAV Araştırmacısı

 Öncelikle hoş geldiniz! Sizleri burada görmekten mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. 
Çoğunuzla farklı yerlerden tanışıyoruz. Ben, kadın istihdamının sorun alanlarına değineceğim ama 
bunu yaparken daha çok Amasya örneği üzerinden gideceğim. Genel olarak Türkiye’de kadın 
istihdamının durumuna ilişkin kısa bir özet yapacağım, öğleden sonra Türkiye’deki durumu ayrıntılı 
konuşacağız. Amasya’da Kadın istihdamının Arttırılmasına Destek Projesi’nde ne amaçladık, ne 
yaptık, proje deneyimleri kadın istihdamının sorun alanlarına ilişkin bize ne söylüyor, benzerlikler 
ve farklılıklar nelerdir? Biraz bunlara bakacağım. Aslında “benzerlikler” ve “farklılıklar” kelimelerini 
koyarken tereddüt ettim: Neye göre benzer, neye göre farklı? Biz Amasya’da, özellikle alan 
çalışmasında, çok fazla beklemediğimiz, öngörmediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Örneğin; kadınlar, 
erkeklerin çalıştığı bir ortamda çalışmak istemediklerini, sadece kadınların çalıştığı bir ortamı 
tercih ettiklerini söylediler. Bu Ankara’da bizim çok fazla rastlamadığımız bir durumdu, uzun süre 
Mamak’ta kadın istihdamı üzerine yaptığımız çalışmalar üzerinden bunu söylüyorum. Kadınların 
erkeklerle aynı ortamda bulunmak istememeleri Amasya’ya özgü bir durum mudur yoksa Türkiye’nin 
farklı kentlerinde benzer çalışmalar yaptığımızda aynı sonuçları mı elde edeceğiz, bunu çok net 
bilmiyorum ama burada aktarmak istedim. 

 Kadın istihdamı ile ilgilenmemizin belli başlı dört temel nedeni bulunmaktadır: Bunlardan ilki 
kadının iş gücüne katılımının düşük olması, ikincisi kadın işsizliğinin yüksekliği, üçüncüsü kadınlarda 
genele göre kayıtdışı çalışmanın daha yüksek bir düzeyde seyretmesi ve son olarak ev eksenli 
çalışma.  Ev eksenli çalışanların büyük bir bölümünü kadınların oluşturması ve doğal olarak ev 
eksenli çalışmanın kayıtdışılığı, sigortasız çalışmayı, gelir düşüklüğünü beraberinde getirmesi bizi 
ilgilendiriyor. 

 Türkiye’de kadın istihdamında genel olarak bir düşüş eğilimi, kentsel alanlarda ise çok düşük 
oranda yükseliş, düşüş ve durgunluk birbirini izliyor. Biz bunun gerisinde yer alan nedenleri merak 
ediyoruz, yani kadınlar neden istihdamda yer almıyor  ya da “ev-kadınılaşma” dediğimiz bir süreç mi 
yaşanıyor? Tabii bu düşüş eğiliminin gerisinde pek çok neden bulunmakta, bunlar izleyen oturumlarda 
ayrıntılı olarak konuşulacak ama yine de nedenlere ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum.  Kadın 
istihdamındaki düşüş eğilimi tarımdaki dönüşüme, üretimde makineleşmenin artmasına paralel 
olarak emeğin bu alandan çekilmesine, özellikle kadın istihdamının tarımsal üretimde yoğunlaştığı 
düşünüldüğünde; bu dönüşümle birlikte gerçekleşen göçe ve göçle gelen kadınların istihdamın 
dışında kalmasına bağlıdır. Kente gelen kadınların istihdamın dışında kalması ise toplumsal cinsiyet 
rolleri, bu rollere göre şekillenen işgücü arzının yapısı, işgücü talebi ve ekonominin istihdam yaratma 
becerisi çerçevesinde açıklanabilir.

 Kırdan kente gelen kadın kentte istihdamdan kopmakta, evde kalmayı “tercih etmekte” ya da  
buna “zorunlu”  bırakılmaktadır. Nerede tercih başlıyor, nerede kadınlar zorunlu kılınıyor o çizgiyi 
çizmek hem çok zor hem de çok önemli. Politika belirlenim süreci biraz bu çizgilere bağlı. Kentte 
farklı bir kültürle-ortamla karşılaşan ve destek mekanizmaları bulmakta zorlanan kadınlar evde 
kalmayı “isteyebilmekte”, dışarının karmaşası karşısında ev bir sığınak olarak görülebilmektedir. 
Burada göçün kendi başına ne iyi ne de kötü bir şey olduğunu belirtmek istiyorum. Yapılan çalışmalar 
da bunu gösteriyor. Göç, özellikle isteğe bağlı gerçekleştiği noktada zorunlu göçü bunun dışında 
tutuyorum; hem gidilen mekân hem de göç eden açısından yeni olanaklar yaratabiliyor. Tabii kadın 
ve erkek göçü arasındaki farklara dikkat çekmek gerekiyor. Örneğin; Amasya’da da gördüğümüz 
kadın göçü, bağımlı bir göç niteliği taşıyor. Kadınlar bir yerden başka yere kendi istekleri ile göç 
etmiyorlar. Daha çok ya evlilik nedeniyle ya da eşin tayininin çıkması, iş değişikliği nedeniyle göç 
gerçekleşiyor. 

 Öte yandan kırsal alanlarda kadınların istihdama daha fazla katılması, kadınların ücret ve emeklilik 
gibi haklardan yararlandığı anlamına gelmemektedir. Tarihsel süreç içinde kadınların her zaman 
toprakla ilgilenmiş, çocuğun anneye bağımlılığı nedeniyle eve yakın yerlerde üretimi gerçekleştirmiş 
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olmaları kadınların tarımsal üretimde yer alma biçimlerinin ev içindeki işlerinin bir devamı olarak 
görülmesini beraberinde getirmiştir.  Ücretsiz yerine getirilen ev işleri, ev işlerinin devamı olarak 
görülen işlerin de ücretsiz yapılmasını öncelemiştir. Tarımda istihdam edilen ücretsiz aile işçilerinin 
tamamına yakınının kadın olmasının nedeni de budur. 
  
 Kadın istihdamını etkileyen ikinci nokta, toplumsal cinsiyet rolleri ve bununla bağlantılı olarak 
kadının yerine getirdiği bakım hizmetleridir. Aslında bakım hizmetleriyle çalışma koşullarının 
yarattığı sorunlar, örneğin ücret düzeyi, birbirleriyle son derece ilişkili. Toplumsal cinsiyet rolleri 
nedeniyle bakım hizmetleri kadınlar tarafından yerine getiriliyor, kadının görevi olarak algılanıyor. 
Bakım hizmetlerinden kastımız özellikle çocuk, yaşlı ve engelli bakımı. Bu çok aşikar olduğumuz bir 
şey. Kadın anlatımlarına baktığımızda, ‘‘İş gücü arzıyla ilgileniyoruz ama talebiyle ilgilenmiyoruz’’ 
eleştirilerine karşın, talep tarafına baktığımızda önerilen ücret düzeyinin çok düşük olduğu görülüyor. 
Ücretin klasik arz-talep eğrilerinin kesişim noktasında belirlendiğini çok düşünmüyorum. Bu ücret 
düzeyinde kadınların bakım hizmetlerini dışarıdan almak için yeterli gücü kendinde bulamadığı 
görülüyor. ‘‘Aldığım ücret 600 lira. 450 lirayı çocuk bakımına versem bana ne kalacak?’’ düşüncesi 
oluşuyor. Bu nedenle aslında iş gücü arzında yaşanan sorunlar ile iş gücü talebinde yaşanan sorunların 
birbirlerini beslediklerini, bir taraftaki sorunun diğer tarafı etkilediğini-biçimlendirdiğini belirtmek 
istiyorum. İşgücü talebine müdahale ettiğinizde aslında işgücü arzına da müdahale ediyorsunuz.

 Talep kısmıyla ilgili olarak ekonominin iş yaratma becerisine, kapasitesine bakmak gerekiyor. 
Türkiye’de istihdamsız büyümeden bahsediliyor, iş yaratma becerisi Türkiye’nin ekonomik 
büyümesinin çok gerisinden seyrediyor. Son 10 yılın büyüme rakamlarının, yaratılan yeni istihdam 
olanaklarının-işlerin ve kurumsal olmayan işgücündeki artışın birlikte okunması bize bunu söylüyor.  
İstihdam söz konusu olduğunda eğitimden ya da beceriden bahsetmeden geçmek mümkün olmuyor 
genellikle. Kadınların eğitim olanaklarından yararlanma düzeyi özellikle teknik eğitimde son derece 
düşük düzeyde gerçekleşiyor. Aslında sürekli işgücü arzının sorunuymuş gibi gösterilen eğitimin iş 
gücü talebi ile de ilgili bir sorun olduğunu söylemek istiyorum: Eğitim hangi koşullarda veriliyor-
sunuluyor; Kadınlara ne tür eğitimler öneriliyor ve kadınlar hangi eğitimlerden yararlanıyorlar?  
Şunu düşünüyorum; kadın istihdamında belli sorunları ‘‘iş gücü arzı sorunları’’, belli sorunları da 
‘‘iş gücü talebi sorunları’’ diye ayırmak çok zor. Bunlar iç içe geçmiş ve birbirini besleyen sorunlar, 
bu nedenle bunları birlikte ele almak gerekiyor. Kadın istihdamına bakarken üniversite mezunu 
kadınlar ile lise ve lise altı eğitim almış kadınları farklı değerlendirmek gerekiyor. Kadın emeğinin 
heterojen yapısı gözetilmeden doğru sonuçlara varılacağını düşünmüyorum.  Bunun anlamı 
kadınlar arası ortaklıkların olmaması değil, bu ortaklılıklar üzerinden anlamlı, sonuç alıcı politikaların 
üretilemeyeceğidir. 

 Biraz önce göç ile birlikte kadınların eve kapandığından, bakım hizmetlerinin kadının “görevi” 
olarak kodlandığından, ücretlerin düşüklüğünden, ekonominin yeterince iş yaratmadığından ve 
kadınların teknik eğitimden yeterince yararlanmadığından bahsetmiştim. Tüm bunlar ev eksenli 
çalışmanın kadınlar arasında yaygın olmasının nedenleridir. Ev eksenli çalışmayla ilgilenmemizin 
nedeni sadece kadınların bu alanda yoğun olarak yer alması değil, koşullarının son derece kötü 
olması, ileriye dönük herhangi bir birikim olanağını içinde barındırmaması ve toplumsal cinsiyet 
rollerinin sürdürülmesini garanti altına almasıdır. Öğleden sonra bu konu da ayrıntılandırılacaktır.

 Peki, biz Amasya’da neler yaptık? Öncelikle proje metodolojisinden bahsetmek istiyorum. 
Projeyi aşamalı bir biçimde uyguladık, eğitim programlarını önden belirlediğimiz bir sıraya göre 
ayarladık. Öncelikle alınması gereken, birinci sırada yer alan eğitim programını tamamlayan kadın 
ikinci eğitim programına geçti. Çalışmalarımıza güçlenme eğitimi ile başladık. Burada bulunanlar, 
alanda çalışanlar güçlenme eğitiminin kadınlar üzerinde yarattığı olumlu etkiyi bilirler. Güçlenme 
eğitimi kadının o ana kadar yaşadığı hayatı düşünmesi; ‘‘Ne yaptım’’, ‘‘Ne yapıyorum ve bundan 
sonra ne yapacağım’’, ‘‘Nasıl bir hayat düşlüyorum ve eğer hayallerim varsa bu hayalleri nasıl 
gerçekleştirebilirim’’ şeklinde  bir nevi sorgulama-özeleştiri biçiminde gelişen bir süreçtir. Tek taraflı 
gelişen, “bilen birinin gelip anlattığı” bir süreçten ziyade, kadınların da aktif olarak içinde yer aldığı 
ve katıldığı bir süreç. Bu nedenle önemsiyoruz. Ardından ihtiyaç analizi yaptık. Birazdan ihtiyaç 
analizinin sonuçlarını sizlerle paylaşacağım.
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 İşverenlerle ve karar verici kurumlarla görüşmeler yaptık, daha önce de söylediğim gibi işin 
sadece arz kısmı ile değil, talep kısmıyla da ilgilendik. Örneğin, işverenlerle görüşmelerimizde 
ortaya çıkan ilginç sonuçlar var. ‘‘Amasya’da kadın istihdamı neden düşük düzeyde gerçekleşiyor?’’ 
dediğimizde bir işçileşme sorunundan bahsettiler, ‘‘Amasya’da bir işçileşme sorunu var dediler, Hem 
erkeklerde hem de kadınlarda ama kadınlarda daha yoğun olmak üzere. ‘‘Kadınlar 9 ay şehirde 
çalışmak, 3 ay da köye gidip köyün işleri ile uğraşmak istiyorlar. Tarımla, bahçe işleri ile uğraşıyorlar. 
Bu nedenle sürekli, tüm yıl boyunca çalışmak istemiyorlar’’ gibi cümleler kullandılar. Kadınlar söz 
konusu olduğunda çocuk bakımının da işçileşmenin önünde engel olduğu söylendi. 

 Amasya’da kadınların teknik eleman olarak istihdam edilmediklerini fark ettik. İşverenler de 
‘‘Teknik beceriye sahip kadınları bulamıyoruz dediler.’’ Tabii işverenlerin ifade etiği her şey doğru 
mudur, yanlış mıdır çok bilemeyeceğim. Bunu da şundan dolayı söylüyorum; Amasya’da faaliyet 
gösteren çok uluslu bir şirkette bir kadın, teknisyen olarak çalışıyor. O işverenle görüştüğümüzde 
aslında kadınların becerilerine, niteliklerine ilişkin herhangi bir sorunun olmadığını söyledi. Bir başka 
deyişle yerelde yaşayan, yerelin dokusunda büyümüş, yerelin kültürünü özümsemiş olan işverenler 
teknik beceri ve kadınların yapabilirlikleri ile ilgili çok fazla soru işareti ile yüklüler. Ama dışarıdan 
gelen bir kişi ‘‘Kadınlar yapabilir mi?’’ sorusunu kadınlara ve kendisine yöneltmiyor.
 
 Kadınlarla yaptığımız görüşmelerde kadınlara şunu da sorduk: Siz ne yapmak istiyorsunuz? 
Nasıl bir hayat düşünüyorsunuz? Tabii bu arada kadına eğitim durumuna, yaşına, aile yapısına 
dair sorular da yönelttik. Ardından karar verici kurumlarla görüştük: Amasya şehri nereye doğru 
gidiyor? Siz Amasya’nın geleceğini nasıl-nerede görüyorsunuz? gibi soruların cevaplarını aradık. Bu 
üç çalışma üzerinden bir yol haritası çıkarmaya çalıştık. Tabii ne kadar başarılı olduk onu şu an 
kestiremeyeceğim, projenin sosyal etki analizi yapıldığında ortaya çıkacaktır. Bu çalışmalardan elde 
ettiğimiz veriler ışığında, mesleki eğitim programları uyguladık ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya 
gayret gösterdik. Bunu ayrıntılı anlatacağım.
 
 Amasya’da kadın istihdamının arttırılmasına destek projesinin başarılı bir proje olduğunu söylemek 
istiyorum. Göstergeler üzerinden bunu dile getiriyorum. Baktığımız birkaç gösterge bulunmakta:İlki, 
bu güne kadar aktif olarak işgücüne katılmayan- içinde yer almayan kadınlar, iş aramaya başladılar 
ve bu kadınlardan 27 tanesi şu anda çalışıyor. Aslında bu çok yüksek bir sayı değil fakat Amasya’nın 
koşulları, karşılaşılan sorunlar düşünüldüğünde yüksek bir rakam olduğunu düşünüyorum. Birinci 
göstergemiz buydu. 

 İkinci gösterge kadınların güçlenmesi ve karar mekanizmalarına katılmasıdır. Düne kadar 
Amasya’da sadece bir tane kadın derneği vardı: Kadın Eli Derneği. Bizim proje ile birlikte proje 
katılımcılarının içinde aktif olarak yer aldığı ikinci bir kadın derneğinin kurulması süreci başladı. 
Şu anda tüzük çalışmaları yapılıyor. Yani ikinci bir kadın örgütü kurulacak. Bu Amasya’daki kadın 
örgütlenmesi açısından önemli. Karar verme mekanizmalarına katılımı bununla sınırlı tutmuyoruz. 
Kamu kurumları ile kadınlar iletişime geçmeye başladı ve iletişime geçme artık İŞKUR İl Müdürlüğü’ne 
gidip ‘‘Şu konuda bizim sorunlarımız var, bunu nasıl çözeceksiniz’’, dilekçe yazma vb. şekiller 
aldı. Biz bunları gösterge olarak kabul ediyoruz. Projenin başarılı olmasının en önemli sağlayıcısı 
metodolojisidir, planlamada uygulama sürecinin sonuna kadar kullanılan... Proje metodolojisi son 
30 yıldır kadın örgütlerinin yaptıkları çalışmalardan ortaya çıkmıştır, bu deneyimlerden süzülen bir 
metodoloji- yaklaşım kullandık.
 
 Proje toplumsal cinsiyet yaklaşımına göre tasarlandı, cinsiyet rollerinin sorgulanması üzerinden 
işlerlik kazandı. Bu nedenle güçlenme eğitimi programı ile başladık. Proje faaliyetlerini planlarken 
ikili iş yükünü gözönünde tuttuk. Bunun anlamı şu: Eğitim sırasında çocuklara, çocuk bakımı hizmeti 
verdik. Tabii bu proje süresince verilen bir şey, proje sonrasında da bunun sürdürülmesi gerekiyor. 
Ekonomik olarak kadınların bağımlı olduğunu biliyoruz; eşlerine, babalarına ya da başka birilerine. 
Bu nedenle kadınların yol ücretlerini karşıladık ve bu şekilde kadınlar başka birinden herhangi birşey 
istemeden projeye katılabildiler. İhtiyaç sahiplerine ulaştık. Amasya kent merkezine, muhtarlıklara 
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projemizin duyurularını astık ama biliyoruz ki bazı kadınlar kent merkezini çok fazla kullanmıyorlar, 
mahalleden dışarı çıkmıyorlar. Bu nedenle alan araştırması yaptık, Amasya’da yoksulluğun ve 
işsizliğin yoğun olduğu mahallelerde saha taraması gerçekleştirdik. En yoksul ya da bizim en 
fazla ihtiyaç duyanlar dediğimiz kadınlarda projeye, diğer kadınlara göre daha yüksek bir katılım 
olmadı. Katılımcılara baktığımızda gelir durumu çok kötü olan kadınların projeden uzak durduğu 
görülmektedir. Bu Mamak’ta elde ettiğimiz deneyimlerle de örtüşüyor. Yoksulluk bir noktadan 
sonra hareket etme, çıkış yolu bulma umudunu yok ediyor. Bu nedenle yoksullarla çalışırken, bunu 
hedeflerken en azından başlangıç aşamasında evde çalışmayı düşünmemiz gerekiyor. Güçlendirme 
faaliyetlerini sadece onlara en yakın mekâna değil, eve taşımak üzerine düşünülmeli. Bundan 
sonraki çalışmalarımızda bu tespiti gözönünde bulunduracağız.

 Esnek bir yapılanma oluşturduk. Bize göre kadın alanında yapılan bütün çalışmalar esnek olmalı, 
kadının ihtiyaçlarına göre programlar tasarlanmalı ve yeniden gözden geçirilmeli. Burada esnekliğin 
sürekli değişen, tutarsız bir nevi dağınık yaklaşımlardan farklı olduğunu söylemeliyim. Esnek bir yapı 
oluştururken nereye gideceği bilinmeyen dağınık yaklaşımlardan uzak durduk, projedeki her bir 
faaliyetin-uygulamanın gerisinde bir yöntem bulunmaktadır.
  
 Hedef grubun ihtiyaçlarına göre programları farklılaştırdık. Türkiye’de genellikle kadınlara 
yönelik çalışmalar, büyük kentlerde ya da küçük kentlerin merkezlerinde yapılır. Biz bu proje 
ile birlikte Şehsadi Köyü’nde çalışma yaptık. Daha önce de Tarım Bakanlığı tarafından köylerde 
çalışmalar yapılmış ama bu çalışmalar daha çok hijyen nasıl sağlanır, peynir nasıl yapılır, süt nasıl 
mayalanır? vb. üzerinden gerçekleştirilmiş. Projeyle birlikte ilk defa bir köyde güçlenme eğitimi 
programı uygulandı. Köydeki kadınlarla görüşme yaptıktan, anket formu uyguladıktan sonra eğitim 
programını hazırladık.  Köyde bir kadın kooperatifi, (Şehsadi Kırsal Kalkınma Kooperatifi) bulunmakta. 
Ama erkekler tarafından yönetilen bir kooperatif. Bu nedenle programda ‘‘Kooperatif nedir, nasıl 
yönetilir, kadın örgütlenmesi nedir, bir araya nasıl gelebiliriz, kadınlar kendi aralarındaki çatışmaları, 
hem kendilerinden hem de erkekler arasındaki güç-iktidar mücadelesinden kaynaklanan, nasıl 
çözebilirler...’’ soruları üzerinde durduk. 

 Sürdürülebilirliği esas aldık. Türkiye’de her yıl onlarca proje uygulanmaktadır. Bu projeler 
geride ne bırakıyor? Biz proje bittikten sonra kalan bir şeyler olsun istedik. Burada atölyelere ve 
iş danışmanlığı sistemine dikkat çekmek istiyorum. Projeye ilişkin çok fazla sayı vermedim ama 
Amasya kent merkezinde 318, Şehsadi Köyü’nde de 50 kadın güçlenme eğitimi programından 
yararlandı. 218 kadın mesleki eğitim programlarına katıldı ve biz güçlenme eğitimine katılan 
kadınlardan özellikle eğitimcilerin önerdiği 8 kadını iş danışmanı olarak projede istihdam ettik. 
Bunlar Amasya’da bulunan bütün iş yerlerini kaç işçi çalıştırdığından bağımsız olarak dolaşıp, kadın 
istihdamına ilişkin bilgilendirme yapıyorlar. Belki şu an için değil ama uzun vadede bu çalışmanın 
Amasya’da kadın istihdamına bakış açısında bir olumluluk yaratacağını düşünüyoruz. İkincisi 
Amasya’da gümüş ve dokuma atölyeleri kurduk. Gümüş hem kadınlar hem de erkekler tarafından 
yapılan, bir nevi cinsiyetsiz bir iş, dokuma biraz daha kadın işi. Bu iki atölye projeden sonra da 
işlemeye devam edecek, bu önemli.

 Şimdi ben asıl olarak kadın istihdamına ilişkin sorun alanlarına değineceğim. Yukarıda genel 
olarak Türkiye’ye ilişkin birkaç belirlenim yapmıştım. Amasya için de bunlar geçerli ama bunlara ek 
olarak belirtmek istediğim noktalar var.  Biz bir alan çalışması yaptığımızdan bahsetmiştik. Öncelikle 
524 kadınla anket formu dolduruldu, ardından bu kadınların 123’ü ile derinlemesine görüşmeler 
yaptık.
 
 İlk merak ettiğimiz konu kadınların yaşamlarına ilişkin kararları kimin verdiğiydi. Karar 
verme mekanizması, her ne kadar toplumsal cinsiyet rolleri kadını biçimlendirdiği gibi erkeği de 
biçimlendiriyor olsa da, kimin güçlü olduğunu-kimin bu roller üzerinden de olsa iktidarı temsil 
ettiğini göstermek açısında önemlidir. Kadın istihdamı konusunda ise şöyle düşünüyorum: Kadın 
istihdamına ilişkin sorunlar ya da kadın istihdamının düşük seviyede gerçekleşmesi sadece mesleki 
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eğitim ya da genel olarak eğitim sorunu değildir. Aslında karar mekanizmalarına kadınların az 
katılması da kadın istihdamını etkiliyor, aile içi şiddet de kadın istihdamını etkiliyor, kadınların 
eğitim olanaklarından yararlanmaması da… Yani iç içe geçmiş pek çok faktörün belirleyici olabildiği, 
karmaşık bir işleyiş söz konusudur. Mesela, kadın anlatımları kadınların yaşamlarına ilişkin kararları 
bekârken ailelerinin, evlendikten sonra eşlerinin verdiğini göstermektedir. Henüz 1976 doğumlu bir 
kadın ailesinin kız olduğu için kendisini okutmadığını ama erkek kardeşlerini okuttuğunu söylemiştir. 
Aynı kadın görücü usulü evlenmiş, evlendikten sonra köyden kent merkezine gelmiştir. Bu anlatı 
kadına karşı yapılan ayrımcılığı çok iyi özetliyor: Eğitim de öncelik erkek çocuğuna veriliyor, evlilik 
kararı mevcut mekanizma ‘‘ kadını dışlayan...’’ -belki bir ölçüde erkeği de-  “görücü usulü” kuralları 
çerçevesinde işliyor, kadının göç etmesi yine bağımlı bir nitelik taşıyor, göç kararı dışarıdan veriliyor. 
Elbette bu durumlar-koşullar bütün kadınlara yaygınlaştırılamaz ya da kararların tümü dışarıdan 
veriliyor, kadının söz hakkı yok anlamına gelmiyor; ancak alan çalışmasında her bir kadının bu 
ayrımcılıklardan en az biriyle yüz yüze geldiği gördük. Kiminin eğitim alma kararı, kiminin evlilik, 
kiminin nerde yaşayacağı, ya da çalışıp çalışmayacağı erkekler tarafından belirlenmiş.  Karar verme, 
yani kararın kim tarafından verildiği, kendi kaderini tayin etme hakkı önemli. Bunu özellikle 
önemsiyorum çünkü “birey” olmanın kendisi karar verme süreciyle başlıyor gibi. 

 Ardından kadınlara mutluluk anlarını sorduk. Bunlar istihdam ile ilişkili olmayabilir ama ben 
kadının hayatını bir bütün olarak anlayarak-anlamaya çalışarak istihdama katılımın önündeki engelleri 
anlayabileceğimizi düşünüyorum. “Yoksa iş aradım, bulamadım ya da becerim yeterli değildi beni 
işe almadılar...” Sadece bu söylemlere bakarak anlayamayacağız. 100 kadından 74’ü çocuklarına 
ilişkin olayları mutluluk anları olarak tarif etmişler ve burada, benim ve görüşme yapan diğer 
uzmanların gözlemi, bu mutluluk anları bulunmaya çalışılırken kadınların uzun süre düşünmesidir. 
“Mutlu bir anını anlatır mısın?” diyorsun ve kadın düşünüyor, düşünüyor ve birden çocuğu aklına 
geliyor. Bu ilginç bir durum. Mutsuzluk anları ise yine erkekler tarafından belirlenmekte. Kadınların 
yarıya yakını babalarının kız çocuğu oldukları için okula göndermemelerini, zorla evlendirilmelerini, 
eşlerin çalışmasına ve evden çıkmasına izin vermemesini, şiddet uygulamasını ‘‘mutsuzluk’’ olarak 
tarif etmişlerdir. Genç bir katılımcı 14 yaşında evlendirilmiş. ‘‘Oyuncak bebeğim yoktu ama kolumda 
iki bileziğim’’ vardı diyebiliyor. Bu katılımcı 26 yaşında, yani 60 yaşında bir katılımcı değil. Erken 
yaşta yapılan evlilikler Türkiye’de, özellikle küçük şehirlerde ve kırsalda, hala bir sorun alanı olarak 
duruyor. 

 Kadınlar üzerinde çok yönlü bir kontrol ve denetim mekanizması olduğunu farkettik. Zaten bunu 
geri bildirim toplantılarında da görüyorduk. Yani sadece eş değil eşin ailesi de, kadının kendi ailesi 
de, akrabalar da, komşular da, diğer kadınlar da… Tabii muhtemelen Amasya küçük şehir olduğu 
için bu daha yoğun yaşanıyordur. Ama 78 doğumlu bir katılımcı yalnız sokağa çıkmaktan tedirginlik 
duyduğunu söylemiştir. Başlangıçta bunun çok abartılı olduğunu düşündük. Ama sonra geri bildirim 
toplantılarında henüz 21-22 yaşındaki genç kadınlar kafelerde hiç oturmadıklarını söylediler. Çünkü 
“Birileri görüp söz eder” dediler ki Amasya, Yeşilırmak kıyısında kurulmuş bir kent ve pek çok kafesi 
var. Ama bu kafeler belli bir kesim, -kamuda çalışan kadınlar  da dahil olmak üzere- ve dışarıdan 
gelenler için sadece.
 
 Görüşülen kadınların büyük bir çoğunluğu işsizliği ve yoksulluğu en önemli sorun olarak 
tarif etmiştir. Kendi işsizliklerinden daha çok, eşlerinin işsiz oluşunu kendileri için büyük bir 
sorun olduğunu belirtmişlerdir. Eşin ardından çocukların, erkek çocuğunun işsizliği önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bunun gerisinde erkeğe biçilen “ev geçindirme” rolü yer 
almaktadır. Kadınlar ev geçindirme işini birincil görevlerinden saymadıkları için işsizliklerini de 
ikincil kılabiliyorlar. Kendilerine dair endişeler daha çok bütün bir aileye ait endişeler; ailenin ayakta 
durması, korunması, bunu olanaklı kılan mekanizmalara dair endişeler kadınlarda beliriyor. 

 İşsizlik ile birlikte yoksullukla baş etme mekanizmalarına baktık. Yoksullukla baş etme 
mekanizmalarının başında aileden ve köyden destek almak gelmektedir. İşverenler görüşmelerde 
‘‘Kadınlar 9 ay çalışıp, 3 ay köyde olmak istiyorlar’’ demişler, işçileşememe sorunundan 
bahsetmişlerdi.   Bu ikisi birbirini tamamlıyor. Yani köyden ve aileden destek alabilmek için 3 ay da 
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köye gidip köyde çalışmak gerekiyor, yoksulluğa karşı bu başetme mekanizmasını kullanabilmesi 
için işi bırakması ve köye gitmesi gerekiyor. Belki de işverenin anlayamadığı budur. Destek ise maddi 
olarak değil genellikle erzak temini şeklinde oluyor. Eşlerini kendilerinin çalışmaları konusunda ikna 
etmek ya da ev eksenli çalışmak kadınların yoksullukla mücadele etmek için başvurdukları bir diğer 
mekanizmadır. Amasya’da kadınların önemli bir oranının ev eksenli çalışmak istediğini özellikle 
belirtmek istiyorum. 

 Kadınlar yoğunlukla yoksulluk nedeniyle çalışmak istediklerini, kocalarının yüksek bir geliri 
olması durumunda çok fazla çalışmayı düşünmediklerini açık bir şekilde ifade ettiler. Elbette bakım 
hizmetlerinin kadının üzerinde olması vb nedenler bunu besliyordur. Ancak erkeğe farklı örneklerle 
karşılaşsak bile ekonomik olarak bağımlı olmak çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmadı. Bu 
örneklerin önemli bir bölümünü boşanmış kadınlar oluşturuyor. Başlangıçta da ifade ettim, kadın 
istihdamına ilişkin sorunları düşünürken bir bütün olarak bakmak, bütün bir toplumsal yapıyı 
düşünmek gerekiyor. Öte yandan ‘‘Eşimin yüksek bir maaşı olursa ben çalışmam’’ diyen kadınların 
anlatımlarına baktığımızda aslında farklı nedenlerin de işin içine girdiğini görüyoruz. Örneğin: 
“Çalışmak aklıma gelmedi bunu düşünmeye fırsat bulamadım”. Bu kadın çok küçük yaşta evlenmiş, 
evlenir evlenmez çocuğu olmuş, çocuğa bakmış, o sırada aile hayatı içinde çalışmak hiç aklına 
gelmemiş. Evin içindeki yoğun tempo kadının evin dışında çalışmayı düşünmesine engel olmuştur.
Amasya’da en fazla dikkatimizi çeken şey şuydu: Kadınların önemli bir bölümü yarım gün çalışmak 
istiyorlar. Çocukların olması, evdeki işler ve bazı kadınlar için de eşlerinden önce evde olmak. Tabii 
bu eşin tercihi de olabilir, kadının da. “Eşinden sonra evde olursan eşin üzülür mü?” ya da “Kötü 
mü davranır?” dediğimizde, “Hayır, eşim gelmeden ben evimi şöyle bir derleyip toplamak isterim” 
cevabını veren katılımcılar olmuştur. Kadın çalışsa bile evin derlenmesini kendi işi olarak görüyor. 
Tabii bu toplumsal cinsiyet rolleri’’ dediğimiz roller, sadece erkeğe ilişkin değil kadınların kendi 
kafalarında biçimlendirdiği, sürdürülmesini sağladığı roller. 

 Görüşme yapılan kadınların %37’sinden fazlası ancak yarı zamanlı çalışabileceğini söylüyor ve 
Türkiye’de yarı zamanlı çalışma konusunda yasal düzenlemeler yeterli değil. Yarı zamanlı çalışma 
olanakları üzerine düşünülmeli ama bunun çetrefilli bir konu-talep olduğu da gözönünde tutulmalı. 
Bunu tamamlayan bir biçimde kadınlar ev eksenli çalışmak istiyor, evden kopmadan, ayrı kalmadan 
gelir elde etmenin yollarını arıyor.

 Kadınlar sadece kadınların çalıştığı bir işyerinde çalışmak istiyor. Kadın anlatımları hem eşlerinin 
hem de kendilerinin erkeklerin çalıştığı bir işyerinde çalışmaya sıcak bakmadıklarını gösteriyor. 
Kadınların erkeklerle aynı yerde çalışmak istememesi -aslında biz çalışma alanını genelde kamusal 
alan olarak ifade ederiz- farklı kamusal alanların talep edilmesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir 
eğilim. Dikkat edilmeli ve önemsenmeli.
 
 Amasya bir turizm kenti, Yeşilırmak üzerinde kurulmuş ve nehrin kenarında kafeler var. Daha çok 
erkeklerin çalıştığı, dışarıdan erkek ve kadın karma grupların geldiği kaldığı. Orada örneğin fazlasıyla 
elemana ihtiyaç duyulduğu halde hiçbir kadın oralarda çalışmak istemedi. En azından 5 iş teklif 
edildi; sigortalı iş, ücreti düzenli, çalışma koşulları uygun (Türkiye’nin yasal koşulları içerisinde tabii 
ki). Ama kadınlar orada çalışmak istemediklerini, erkeklerle birlikte olamayacaklarını söylediler. 

 İşverenlerle yapılan görüşmeleri aktardım, teknik eleman olarak kadınları istihdam 
etmediklerinden bahsettiler. Gerçekten de bizim de projede görüştüğümüz kadınların çok azı meslek 
lisesi mezunu ki bu liselerde ne kadar teknik eğitim verildiği de önemli bir sorun alanı.  İşverenlerle 
görüşme yaptıktan sonra kadınlarla geri bildirim toplantıları yaptık ve dedik ki ‘‘İşverenler teknik 
elemana ihtiyaç duyuyorlar eğer bu alanda eğitim alırsanız daha kolay istihdam edilebilirsiniz’’. 
Ama örneğin autocad kursuna sadece 3 genç kadın adını yazdırdı, diğerleri yine geleneksel işleri 
yapmak istediklerini söylediler. Özellikle unlu mamuller çok popüler kadınlar arasında. 218 kadının 
80’i unlu mamuller kursuna katılmak istedi. Daha önce çalışma tecrübesi olan kadınların dışarıda 
çalışmaya daha sıcak baktıkları görülmektedir, ancak bu kadınlarda yarı zamanlı çalışmak istiyorlar. 
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Çalışmayı bırakma nedenlerine baktığımızda ise; iş yerinin kapanması, işverenin çıkartması, 
çocuklarının olması ve çocukları bırakacak bir yerin olmaması, eşin ya da ailesinin izin vermemesi, 
iş saatlerinin uzun olması, işyerinde karşılaşılan olumsuz tutumlar (özellikle küçümsenmek, taciz, 
işyerinde içki sofrası kurdurması),  ücretin düşük olması öne çıkıyor. Nedenlere baktığımızda asıl 
sorunun “kadın”, yaratılan “kadın kimliği”  ya da “kadın rolleri” olduğunu görüyoruz. Çocuk bakımı 
kadınların çalışması önünde çok önemli bir engel, üzerinde özellikle durulmalı. Bu sorunu kadının 
tek başına çözmesi mümkün değil. Bir an önce farklı kaynakların, kamusal müdahalelerin işin içine 
girmesi gerekiyor. 

 Son olarak söylemek istediğim şey: Amasya’da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek 
Projesi’nden elde ettiğimiz deneyimler kadınların istihdama katılımının önündeki en önemli 
engelin toplumsal cinsiyet rolleri olduğunu söylüyor. Kadınların yaşadığı sorunlar bir bütün olarak 
istihdama katılımda engel oluşturmaktadır. Eğitim ve beceri eksikliğinin ötesine geçen, bütüncül bir 
yaklaşım geliştirmediğimiz sürece kadın istihdamının arttırılmasına dair çok fazla mesafe alacağımızı 
sanmıyorum. 

 Teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa cevaplandırayım. 

 Dinleyici1: Benim merak ettiğim orada iş alanları yarattınız, atölyeler kurdunuz; gümüş, dokuma, 
giyim atölyesi... Peki, bunlarla ilgili pazar ağını nasıl oluşturdunuz, yerel pazar mı ulusal pazar mı? 
Çok zor olsa gerek, bunu nasıl çözümlediniz?

 Ülker Şener: Şöyle bir şey var, biz Amasya’da karar verici kurumlarla görüştüğümüzde Amasya 
kent merkezinin geleceğinin turizmde olduğunu söylemişlerdi ve turistlerin geçtiği yollarda da epey 
fazla satış noktası var. Belediyenin, valiliğin, halk eğitim merkezinin, özel işletmeler tarafından 
kurulan satış noktaları var ve gümüşe de çok yoğun talep var. Aslında biz bu talep üzerine gümüş 
atölyesini kurduk. Dokuma için de aynı şey geçerli. Bu atölyeleri kurarken Amasya’ya 8 ay boyunca 
gelen turistleri hedefledik, birincisi bu ve oradan pazar bulabileceğimizi düşündük ve böyle bir 
pazar da var. İkincisi de farklı fuarlar aracılığıyla -belediyenin özellikle bu konuda çok desteği var- 
bu ürünlerin tanıtıldığı stantlar açıldı ve oradan ikinci bir pazar olanağı var. Üçüncüsü de biz bir iş 
danışmanlığı sistemi kurduğumuzu söylemiştik. Bu iş danışmanları hem Ankara’da hem İstanbul’da 
özellikle gümüş satılan, mesela İstanbul’da kapalı çarşıya gidecekler ve bu ürünleri tanıtacaklar, 
pazar sorununu bu şekilde çözmeyi düşünüyoruz. Daha doğrusu başladık. Amasya’da Halk Eğitim 
Merkezi’nin eğitimcileri var, orada eğitimci temin edemediğimiz noktada da Ankara’dan tedarik 
ediyoruz. Mesela güçlenme eğitiminin bütün eğitimcileri Amasya’ya Ankara’dan gitti. 

 Ülker Şener: Şöyle yapalım önce soruları alalım ardından ben hepsini birlikte cevaplandırayım.

 İpek İlkkaracan (Akademisyen): Benim iki konuda sorum ve geri bildirimim olacak. Bir tanesi 
sunumunuzun bir bölümünde şöyle bir saptamada bulundunuz: “Kadınların önemli bir kısmı eşlerinin 
ücretleri yüksek olursa çalışmamayı tercih ederler,  buradan da çıkarabiliriz ki kadınlar için ekonomik 
bağımlılık bir sorun değil.” dediniz. Ben bu ikisi arasında böyle direkt bir bağlantı kurmanın çok 
doğru olmadığını düşünüyorum, biraz daha irdelememiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum; 
çünkü eğer kadınlara örneğin bir işte çalışmaya başladıkları takdirde evdeki bakım hizmetlerini daha 
eşit paylaşabildikleri, eşleriyle aynı zamanda kamusal hizmetlerden faydalanabildikleri bir ortam 
sağlandığında ve tekrar bu soruyu sorduğunuzda farklı bir kontekste çok farklı bir yorum alacağınızı 
düşünüyorum. Onun için ekonomik bağımlılığın olmadığı sonucu biraz daha tehlikeli bir sonuç. Bu 
tip sonuçları biraz daha irdelememiz gerektiğinin önemli olduğuna vurgu yapmak istedim. İkincisi 
de yarı zamanlı çalışmayla ilgili. Türkiye’de kadın istihdam sorununu biz bu ülkede çözemedikçe 
giderek sık duyulan pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaya başladı. Erkek egemen sendikalar 

1	 Soru	yöneltilirken	isim	verilmemiştir.
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bunu diyor, hükümet çevreleri bunu demeye başladı. Şimdi bu kestirmeden bir çözüm olabilir 
ancak kısmi zamanlı çalışma stratejisi üzerinden kadın-erkek istihdam oranları arasındaki uçurumu 
kapayan ülkelerin deneyimlerine baktığımızda ki bunların başında Hollanda geliyor, dünyadaki en 
yüksek kadın istihdam oranına sahip ama dünyadaki en yüksek kısmi zamanlı kadın çalışma oranına 
da sahip. Bu ülkelerin aslında bir noktada şunun farkına vardıklarını görmekteyiz. Kısmi zamanlı 
çalışmayla kadınları iş gücüne çekebiliyorsunuz ve istihdamdaki uçurumu kapatabiliyorsunuz 
ama istihdamdaki uçurumu kapatırken iş gücü piyasasında yepyeni toplumsal cinsiyet uçurumları 
yaratıyorsunuz. Örneğin kısmi zamanlı çalışmaya elverişli mesleklerde, sektörlerde kadınların 
yoğunlaşması, mesleki ve sektörel segrigasyon diyoruz, cinsiyete dayalı ayrıştırma ya da ücret 
farklılaşması diyoruz, kısmi zamanlı çalışmayla yönetici karar vermek pozisyonuna gelmeleri takdir 
edersiniz ki daha zor, cam tavan gibi sendromlara yol açıyor. Onun için kısmi zamanlı çalışma 
stratejisinin yaşam döngüsü içerisinde, küçük çocuk sahibi olan anne ve babalar içerisinde teşvik 
edildiği bir ortamda gerçek anlamda istihdama yönelik eşit bir strateji olabilir. Ama sadece kadınlar 
için öngördüğümüz noktada uçurumu kaparken diğer yerlerde yeni uçurumlar açıyor olacağız. Bu 
da daha tartışmamız gereken bir konu diyorum. 

 Gülay Günlük Şenesen (Akademisyen):Kadınların taleplerinin erkeklerin olmadığı, kadınlarla 
birlikte çalışmak olduğunu ortaya koydunuz. Bunun üzerinden politika üretmeye başlandığında 
yıllardır gördüğümüz gibi kadın toplantıları sadece kadınlarla oluyor, kadın istihdamı toplantıları. 
Biz bu salonda erkeklerle birlikte olamadığımız sürece de uygulamaya dönüştüremiyoruz. Bunun 
aynısı, bizim ortak paydamız kadınlarla erkeklerin ev içinde ve dışında kamusal alanda birlikte 
bulunmaları. O yüzden sizin bu çözümlerinizi bir geçiş politikası yani evin dışına çıkarmayı tercih 
ediyorum. Bununla bağlantılı olarak şeyi söylediniz: “Kadınlar niye çalışmak istemiyor?” Özellikle 
erkek ortamında onlara kötü davranıldığı, içki masası hazırlatıldığı falan dediniz ama aynı zaman 
da benim kafama bir şey takıldı. Aynı zamanda Amasya küçük bir yer diyorsunuz, “Kadınlar dışarı 
çıktıklarında ya da kafeye gittiklerinde -Başka illerde de benzerleriyle karşılaştık biz- örneğin 
Nevşehir’de de aynı şeyle karşılaştık, küçük yer çok söz edilir, herkes birbirini tanıyor. Böyle bir 
ortamda bu olay gerçekten kadınların başına geliyor mu yoksa üretilen bir durum mu? Birinci sorum 
budur. İkinci sorum da: İşverenlerle görüştünüz, kadınların bu saptamalarının kadın veya erkek 
görüşmeciler, erkek işverenlerle kontrolünü yaptı mı?

 Şule Akdağ(Sosyal Hizmet Uzmanı): Kadınlara yönelik güçlendirme eğitimi verdiniz ve bunun 
sonucunu göremedik. Kadınlarda bir değişim olabilir, belki kısa süreli bir eğitim olduğundan olabilir 
ama hala erkeklerin olduğu yerde çalışmak istememeleri mesela. Burada bir değişim olmasını 
beklerdim. Siz Amasya diye söylüyorsunuz ama ben Ankara’nın pek çok yerinde kadın ve insan 
hakları eğitimi veriyorum. Yirmi beş tane grup açtım, hepsinde bu tür sıkıntılar var; ‘‘Yarı zamanlı 
çalışmak istiyoruz, erkeklerle çalışmak istemiyoruz, eşimiz çalışmak istemiyor’’ diye. Şimdi bu 
toplumsal cinsiyet problemlerinden aslında en çok etkilenen, kadınlar. Erkekler de çok etkileniyor, 
fakat erkekler, erkek egemen bir toplumda yaşadıkları için etkileyen konuma geçiyorlar. Siz de belki 
buna katılırsınız. Ben öyle düşünüyorum kişisel olarak. Bu güçlendirme eğitimleri verilirken böyle 
kısa süreli eğitimler yapılıyorsa acaba bu eşlerin kadınları erkeklerle birlikte çalıştırmak istememeleri 
konusunda erkeklere yönelik kısa süreli eğitim verilemez miydi? Aynı zamanda işverenlere yönelik 
görüşmeler yapmışsınız. Bir grup çalışması olsa erkeklerle ilgili, işverenlerle ilgili. Farklı bir sonuç 
çıkar mıydı acaba, diye düşündüm.
 
 Gülay Toksöz (Akademisyen): Kadınlar sadece kadınların çalıştığı yerlerde çalışmayı tercih 
ediyorlar. Gerek kadın girişimciliği eğitimi verirken, gerek daha farklı güçlendirme eğitimleri verirken 
kadın evinde otursun, tarhanasını yapsın, eriştesini kessin, yemeği yapsın zaten gelir vergisinin 9. 
Maddesi de bunların hepsini muaf tutuyor, geçici yerlerde satsın, bir şekilde para kazansın, yeni çıkan 
Torba Yasa’yla birlikte bu yaptığı ev çalışması için de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesinde 
olsun. Buna karşı değilim olsun tabi ki -Ama mümkün mertebe kadın istihdamda kamusal alandan 
çıksın, özel alanında kendi pişirsin kendi yapsın, onu da satsın, para kazansın aileye katkıda 
bulunsun... Bu şekilde bu döngü devam etsin, bu arada evindeki çocuğuna da baksın, yaşlısına da 
baksın, o hizmetlerinden de hiçbir fedakârlık etmemiş olsun. Bu kısmi zamanlı çalışma artı işte bu 
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gibi yasalarla teşvik geldikçe kadınlar gerçekten sadece kadınlarla görüşen bir grup haline gelecekler 
ve bunun ilerisi çok sıkıntılı; çünkü hiçbir karar alma mekanizması içerisinde yer alamayacağız artık. 
Biz kendi kendimize yiyelim, içelim, konuşalım, üretelim, halka destek olalım ama hiçbir şekilde 
bir karar mekanizması içerisinde yer almayalım. Bunun ben çok tehlikeli bir boyuta ulaşacağını 
düşünüyorum böyle devam ederse. 

 Ülker Şener: Yeni sorular almadan ben cevaplandırayım. 

 Birincisi ne zaman çalışmak istedikleri ve nasıl çalışmak istedikleri, hangi mekânda, bu kadınların 
tercihi sonuçta. Biz kadınlara sorduk ve böyle söylediler. Ben burada paylaşmak istedim. Kendim 
bunu onayladığım için değil. Bu üzerinde durmamız gereken bir nokta,  önemli bir sorun alanı. 
Sadece istihdamla ilişkili değil belki başka alanlarda da farklı mekânlar talep ediliyor. Artık sınavlara 
da farklı okullarda girmek istiyorlar. Öyle olunca şunu söylemeye çalışıyorum, farklı mekânları talep 
etme sadece istihdam meselesi değil. Kadınların böyle bir tercihi var ve bu doğru mudur, yanlış mıdır, 
değiştirilmesi gerekiyor mu ve eğer cevap evet ise nasıl değiştirilmesi gerekiyor tartışacağız. Ama 
bizim alanda gördüğümüz bu, kadınlar bunu tercih ediyor. Tabii nerede tercih zorunluluk başlıyor, 
bu da mesele. İkincisi, ‘‘Ekonomik bağımlılık sorun değil’’ derken ben şunu kastettim: İşgücünün 
talep kısmı kadınları o kadar zorluyor ki, hem ücretlerin düzeyi hem çocuk bakımı hem ev işleri, o 
anki koşullarından kaynaklı, kadınlar eşlerinin yüksek bir geliri olması noktasında bunun kendileri 
için iyi bir şey olduğunu ve çalışmayı düşünmeyeceklerini söylüyorlar. Bu kadınların kendi algıları, 
kendi görüşleri, kendi düşünceleri. İyidir ya da kötüdür. Ben bunun, işgücü talebinin yani işgücünün 
özellikle piyasa mekanizmasının kadınlara sunduğu olanakların çok yeterli olmamasından, kadınları 
tatmin etmemesinden kaynaklandığını düşünüyorum; kadınlar burada da tercih yapıyorlar: ‘‘Dışarı 
mı çıkayım, çalışayım mı bu ücretle, bu koşullarda, yoksa kocam iyi bir gelir elde ettiğinde evde 
mi kalayım, evdeki işlerimi mi yapayım?, Zaten dışarıda düşük ücretle çalıştığımda da aynı işleri 
yapacağım’’. Böyle bir tercih içindeler. Hani kadınlara yüksek ücret teklif edildiğinde işe girecekleri 
düşüncesi buradan çıkmasın, bu sadece durumlardan biri. Ve “aile” olmanın kendisi bağımlılık 
ilişkisini sorgulamayı öteliyor. Ailede herkesin bir görevi var ve herkes bu görevleri yerine getirecek. 
Bağımlılıktan öte bir hak olarak da algılanıyor olabilir. Kocam para kazanacak ve bu para ev için 
harcanacak, işbölümünün devamı niteliğindeki bir yaklaşım. Alan çalışmaları ile daha detaylı 
irdelemek gerekiyor.
 
 İşyerinde tacize ilişkin şöyle söyleyeyim, örnekleri var. Görüşme yapılan iki kadın daha önce tekstil 
atölyesinde çalışmışlar ve işyerinde olumsuz tavırlarla karşılaşmışlar. Bu kadınlardan bir tanesine 
de içki masası hazırlatılmak istenmiş. İşverenlerle görüştüğümüzde, bir işveren kendi işyerinde evli 
olan bir kadın ile yine evli olan bir erkeğin evlilik dışı ilişki yaşadıklarını ve ailelerini bırakıp kaçıp 
gittiklerini söyledi. Bunu nasıl algılamak lazım bilmiyorum ama genelde işverenin yaklaşımı. ‘‘Kadın 
olan yerde böyle şeyler olur, kadının olması böyle şeyleri önceliyor -zaten ve böyle şeylerde en 
son olarak kadın da istemiştir, yapmıştır’’ gibi şeyler söyleniyor. Veri toplanırken ayrıntılandırmadık, 
belki sadece bir olaydır ya da bizim projede iki olaydır ama çok yaygın biçimde herkesin ağzında, 
otellerde de o yüzden çalışmak istemiyorlar. Sadece bir olay olmuştur ama dilden dile aktarılıyordur. 
Kesin verilere sahip değiliz ama sonuçta bir-iki olay da olsa böyle bir şey söz konusu. İşyerlerinde, 
Türkiye’nin bütün bölgelerinde, özellikle küçük atölyelerde kadına yönelik taciz yaşanıyor. Bu yeni 
bir şey değil, buradakilerin zaten bildiği bir durum.

 Diğer dinleyicinin sorusu için de şunu söyleyeceğim, şimdi biz güçlenme eğitimi verdik, 10 
haftalık bir eğitimdi ve ben güçlenme eğitimi programının oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. 
Uzun zamandır alanda çalışan arkadaşlar tarafından verildi. Ama değişimin ben çok hızlı olacağını 
düşünmüyorum, değişim yavaş yavaş oluyor. Özellikle kadın çalışmalarındaki değişim çok yavaş 
oluyor. Biz bu nedenle örneğin haziran ayında bir etki değerlendirme analizi yapacağız. Güçlenme 
eğitimi verdiğimiz kadınlarla görüşeceğiz. Ne oldu, ne bitti, hayatınızda ne değişti gibi sorular 
üzerinden. Mümkün olursa bir yıl sonra Amasya’ya gidip o kadınlarla tekrar görüşmek istiyoruz. 
Çünkü bazen bir çalışmanın etkisi kısa zamanda ortaya çıkmıyor ama uzun zamanda ortaya 
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çıkabiliyor. İşverenlerle, daha önce söyledim, görüşmeler yapıyoruz. Danışmanlarımız işverenlerle 
görüşecek ve kadın istihdamına ilişkin bir farkındalık yaratmaya çalışacağız ama bunun sonuçlarının 
da ben uzun zamanda ortaya çıkacağını düşünüyorum. 

 Diğer soruya ilişkin, şimdi erkeklere yönelik bir çalışmayı kadınlar yapmalı, mı yapmamalı mı 
bu benim için bir soru işareti. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Erkeklere toplumsal cinsiyet eğitimi 
verilecekse, bir farkındalık yaratılacaksa bu nasıl yapılacak? Benim çok bildiğim bir konu değil. Sanki 
kadınlar değil de bu alanda kadınlarla birlikte çalışmış, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin farkındalık 
geliştirmiş, eğitimini almış erkekler yapsa daha mı iyi olur diye düşünüyorum ben. Biz bu projeye 
erkekleri dâhil etmedik.
 
 Benim söyleyeceklerim bunlar aslında zamanımızı aştık ama sizin sorunuzu da alalım.

 Sultan Çamur (Sosyal Hizmet Uzmanı): Bu projenin ihtiyaç analizi çalışmasının bir bölümünde 
yer aldım. Aslında kiminle evleneceğine, okuyup okumayacağına, nerede yaşayacağına, hayatının 
hiçbir alanında karar verememiş bir kadın ancak ailesinin izin verdiği çerçevede çalışmaya 
gidebilecek durumda. Başka bir şey de beklemiyoruz. O eğitim programına bile ancak eşi izin 
verdiği, kaynanası çocuklarına bakmayı üstlendiği ve izin verdiği koşulda gelebilen bir kadın. O 
zaman onların kararları çerçevesinde ancak hareket edilebiliyor.  Çoğu kadın da evden ilk kez 
çıkmış durumdaydı, bu görüşmeyi yaptığımız kadınlar. Sadece o eğitime gelmiş olmasını bile biz çok 
önemsedik. O eğitimden sonra çalıyor olup olmaması bile ikinci tartışma konusu oldu bizim için. 
Sırf o eğitime gelmek için evden çıkmış olması bile çok önemliydi. Bu çalışmadan sonra da çocuk 
bakımıyla ilgili kreşler açılması ya da etüt merkezlerinin açılması gibi önerilerimiz oldu. Çünkü 
kadınları eve bağlayan en önemli konu çocuk bakımı konusu. Orada belediyeyle İŞKUR ile işbirliği 
içerisinde gidiyor bu proje. Muhakkak onların da bu projeye desteği olacaktır diye bekliyorum.
 
 Salime Tarihci (Toplumsal Cinsiyet Uzmanı): Ataerkil pazarlık kavramının buraya yerleşmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Oradaki kadınlar konumlarını ortaya koyup fırsatlarını tartışmışlar. Bu 
fırsatları konuşmayı politik olarak değerlendiririz ama bu kavram yerine oturuyor sanki. 

 Cavit Bayrak (Amasya İŞKUR İl Müdürü): Amasya’da böyle bir proje düzenlendiği için çok 
memnunuz, TEPAV’a teşekkür ediyoruz. Sabahtan beri dinlemiş olduğum konularda Amasya’da 
şöyle bir olumsuz hava esti. Birdenbire düşündüm acaba ben hangi şehirde yaşıyorum diye. Bu 
şehir Amasya mı diye bayağ bir düşündüm. İki yıl oldu ben Amasya’ya geleli, Amasyalı değilim. İki 
yıl sonra da başka bir ile gideceğiz. Türkiye’nin çeşitli illerinde görevlerde bulundum ama Amasya 
mülayim bir şehir. Şehzadeler kenti. Yani şehzadeleri yetiştirmiş olan bir kentte böyle olumsuzlukları 
duymak gerçekten beni birazcık yordu, ama tabi her şeyde bir doğruluk payı var mutlaka. Genelde, 
varoşlarda bir çalışma yapıldı. Gerçekten bu çalışmaların içinde en başından beri vardık. Kursiyer 
seçimlerinden, konuşmalara kadar. Şu gerçeği unutmamalıyız ki eğitime almış olduklarımızın %90’ı 
eğitimi ilkokul olan kişiler. Takdir edersiniz ki eğitim düzeyi düşük olan toplumlarda bu bahsetmiş 
olduğunuz olaylardan eğer birkaç tane çıkıyorsa bu gene takdir edilecek bir olaydır; çünkü İŞKUR 
olarak 2009 yılında Amasya’ya geldim. 2009 yılının Nisan ayından itibaren de kadınlara yönelik 
olarak büyük çalışmalar yaptık. Yaklaşık olarak 50 tane meslek edindirme, kendi işini kurmaya 
yönelik, turizme yönelik çalışmalar yaptık. Ama eğitim düzeyi düşük olan toplumlarda genelde 
baktığımız zaman biz İŞKUR olarak günlük 15 TL ücret veriyoruz. Üzülerek söylüyorum ki bazı 
ilçelerimizde bizim vatandaşlarımız diyor ki ‘‘Soğan yevmiyesi 20-25 TL’’. Bunun meslek olduğunu, 
kendini geliştirerek bundan ekmek yiyeceğini düşünmedi vatandaşlarımız. Bunda da kişisel gelişimin 
çok önemi var. Bu çalışmalar devam ettiği müddetçe Amasya memnun kalınacak bir şehirdir. Kendi 
kurumumun açmış olduğu kurslarda da olumsuzluklar oldu. Yaklaşık 800’ün üzerinde bayana eğitim 
verdim, olumsuz olarak dört olay vardı. İkisi su yüzüne çıktı ve ihraç ettik; diğer ikisini ise topluma 
kazandırdık.
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 BİRİNCİ OTURUM: İŞGÜCÜ PİYASASI VE KADIN İSTİHDAMI 
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

 İşgücü Piyasasının Örgütleniş Biçiminin Kadın İstihdamına Etkileri: Kadınlar Hangi 
Sektörde, Nasıl ve Neden Çalışıyor? 
            
 Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 Bu sunum toplantıda kadın emeğine dair sözü edilen birçok şeyi tekrarlayabilir. Ben Meryem 
Koray Hoca’nın bu hafta çıkmış bir kitabından alıntıyla başlamak istiyorum2. Kitabın adı ‘Dünya 
Ahvali’.  Oldukça kapsamlı bir inceleme. Koray(2011) diyor ki; ‘‘İşgücü piyasası veya istihdam diye 
bir şeylerden söz ediyorsak aslında biz arz ve talep koşullarından sözediyoruz ama arz ve talep 
koşullarına konu olan insanlardır ve bu konuda işgücü istatistiklerine baktığımızda bazı gerçekleri 
anlamaya çalışırken aslında sayıları görüyoruz ama arkalarındaki insan hikâyelerini ‘zavallı insan’ 
hikâyeleri olarak düşünüyoruz’’. M. Koray’ın sözleri bir gerçeği vurguluyor: Aslında istatistiklerin 
gerçekleri sakladığı ve o insan hikâyelerini göremediğimizi. 

“İşgücü piyasası veya istihdam diye bir şeyden söz ettiğimizde, arz ve talep kurallarına göre işleyen 
koşul ve sonuçlardan söz ediyoruz. Her türlü arz ve talebe konu olan insanlardır. Piyasalarda 
insanlar ve yaşamları alınıp satılmakta... Çoğu zaman sayılarla, yüzdelerle bazı gerçekleri anlamaya 
çalışırken, bu sayıların arkasında acımasız koşullar olduğunu unuturuz... İşgücü piyasasının 
arkasındaki gerçekleri saklar, gerçeklerde ‘zavallı insan’ hikâyeleri olarak kalırlar. Bende bunları 
buluşturmak gibi bir beceri gösterebileceğimi sanmıyorum” (Koray,2011:280-281).

 Ben bu buluşturma işini elimden geldiği kadar 2009’da yaptığımız bir alan araştırmasının küçük 
bir kesiti ile bir grup kadın işçi bağlamında yapmaya çalışacağım. 2009’da Marmara Bölgesi’nde 
İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Bursa ve Düzce’de yaptığımız niteliksel bir alan araştırmasının bulguları 
temelinde3. Çalıştıkları işyerlerinde herhangi bir kaydı olmaksızın istihdam edilen 213 kadınla 
görüştük. Tekstil, hizmet ve gıda sektörlerinde istihdam edilen kadınların çalışma deneyimlerini  
yansıtan birçok alıntı seçtim. Bu alıntılarda aslında dikkati çeken en önemli şey, kadın istihdamı 
konusunda birçok şeyi aslında çok da fazla konuşmadığımız. Kadınların, görüştüğümüz grup içinde, 
en büyük dertleri, örneğin, düşük ücretlerdi. Aşağıdaki alıntıda kadın işçilerden biri konuyu oldukça 
iyi anlatmaktadır:
 

“Herkesin tek derdi var. Üç kuruş maaş olsun, sigortam olsun. Hayır, benim üç kuruş maaşım 
olmasın, çünkü üç kuruş maaşla geçinemiyorum, iki çocuk okutuyorum, kira ödüyorum, giderim 
var. Yani üç kuruş maaş alıp da sigortam olsun diyecek duruda değilim bu lüksüm yok. İkincisi, 
sosyal güvence dediğiniz nedir diye sorarsanız benim için hiçbir şeydir sıfırdır. Niye sıfır? Yani ben 
eskilerin deyimi ile kibarlıkla işçi ama eskinin ameleleriyiz, köleleriyiz diyorum ben. Sigortadan 
emekli olunca bana ne verecek? 500 milyon maaş verecek, çünkü ben ilk öğretim mezunuyum...
benim ödeyeceğim sigorta pirimi 150 veya 200 milyon...amam yani 500 milyon maaş alıp da 
kira vereceksem, bütün gün elimi açıp da biri bana bisey getirsin diye bekleyeceksem, ben o 
sigortayı istemiyorum, benim paramı bana versinler ben kendi geleceğimi kurayım”.??

2	 		M.	Koray,	Kapitalizm	Küreselleşirken	Dünya	Ahvali.	Ayrıntı	Yay.İstanbul,	2011.

3	 		Araştırma	Marmara	Üniversitesi	Kadın	İşgücü	ve	İstihdamı	Araştırma	ve	Uygulama	Merkezi	Başkanı	olduğum	sürede,	Doç.Dr.	İnci	User
	 	ve	Yar.	Doç.Dr.	A.Akpınar’la	birlikte	yürütülmüş,	Marmara	Üniversitesi	BAPKO	tarafından	desteklenmiştir.		
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  Asgari ücret diye bir bilmece var Türkiye’de. Aslında hiçbir yerde asgari ücretin uygulanmadığını 
gördük bu araştırmada. Kadın işçilerin anlatılarında sık sık sözü edilen asgari ücretin her işçi için 
bambaşka bir miktarda olduğu anlatılmıştır:

“Eee ben işte ayakçı olarak orda hani hiç bişey bilmediğim için, hiç bişey bilmiyodum işte 
öyle girdim oraya. Ee çizim falan. Sonra zamanla geliştim. İşte bütün oranın hakimiyeti benim 
üzerimdeydi. Makinecilerin beden takibatı falan, hepsini ben takip ediyodum. Ama yine de 
maaşım, sigortam hiç yoktu. Maaşım da sadece 330 girdiğimde 300’dü, 2 yıl geçti, 330 oldu”. ??

 Asgari ücret bilmecesi pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkıyor, ama ona geçmeden önce düşük 
ücret meselesinin sadece Türkiye’de değil, AB ülkelerinde, ABD’de ve Kanada’da da benzer biçimde 
olduğunu ve artık çalışan yoksullardan söz edildiğini hepimiz biliyoruz. Çalışan yoksulların niye 
yoksul olduğunu aslında işte bu asgari ücret bilmecesi bize açıklıyor. Burada faktörler çok çeşitli. Biraz 
onlardan bahsedeceğim ama ona gitmeden önce, üç konuya dikkat çekmeye çalışayım. Birincisi,  
toplantının da konusu olan emek, işgücü gibi kavramların kadınlar için yeniden tanımlanmasının 
gerektiği. İkincisi, dünya çapında yaygınlaşmış bir esne-güvenceden bahsediyorlar. Yani esneklik ve 
güvenceyi biraraya getiren bir kavram olarak, tuhaf bir kavram gibi geliyor ilk bakışta ama önemli 
olan kadın işçiler için sonuçları. Bu kavramın kadınlar üzerinde yeni istihdam yaratma politikaları ile 
ilgili olarak nasıl etkileri olduğunu araştırmaya katılan kadınların anlatıları temelinde vurgulamaya 
çalışacağım. Üçüncü olarak da, emek kavramı, işçilik ve işçilik bilinci kavramlarının uğradığı 
değişikliğe dikkat çekmeye çalışacağım. Üçüncü noktadan başlarsam, çünkü asıl önemlisi özellikle 
bu bence. İstihdamı arttırmayan büyüme politikalarını hepimiz biliyoruz. Aslında daha az işçiyi 
daha çok verimlilikle çalıştırmaya çalışıyorlar. Makro ekonomik programların istihdam yaratma gibi 
bir derdi amacı yok. Böyle bir sonuç ancak umut ediliyor. Böylece kendilerinden yüksek verimlilik 
beklenenler, işçileşme sürecini ağır bir biçimde yaşarken işçi kavramından başka kavramlarla 
adlandırılıyorlar. Mesela ücretliler, sözleşmeliler, günlükçüler, elemanlar gibi. Görüştüğüm bir tekstil 
işçisi kadın “Ama ben o işçiler gibi değilim ben kontrol elemanıyım” dedi. Dolayısıyla aslında muğlâk 
bir çerçeve yaratıldığında o çerçeve içinde sınıfsal bilinç ve sınıfsal kazanımları sağlayacak mücadele 
de eritiliyor. Bireysel kazanımlar, bireysel çıkarlar toplu mücadelenin önüne geçiyor. Burada ayrıca,  
maaş almadan çalışmak diye bir durum var. 3-4 ay maaş almadan çalışan kadın işçiler olduğunu, 
mesai saatlerinin ücretini almadan veya hakedilenden çok az alabilen kadın işçiler araştırmada 
çoğunluktu. Özellikle taşeron işverenlere çalışanlarda ek mesai ve / veya fazla mesai ücreti bir 
sorundu. Aşağıdaki örnekler, ‘‘ücret almadan çalışmak’’ olarak tanımlanabilecek bir yeni durumun 
söz konusu olduğunu göstermektedir:
  

“Ben 1 seneden beri, 1 seneyi bitirdim, çalışıyorum. Kocamın işleri ters gitti. Çocuklarımın 
işleri ters gitti. Çalışan bir tane çocuğumun aylığı bize yetmedi. Çalıştım işte az demedim bize 
500 verdiler az demedim, yemek yaptım. Damlaya damlaya göl olur dedim. Yemek yaptım iş 
yerlerine, hala da yapıyorum. Şimdi de kriz diyorlar. Bize aylığımızı patronum veremedi 3 aydan 
beri. Şimdi bugün diyorum ki çalışsak mı, çalışmasak mı? Para almıyorum ki niye çalışayım? Diye 
düşünüyorum. Buralardan gelmeyim ben” (49, Evli, Gıda, İşçi, İstanbul).

“Şöyle bişey oldu zaten eğer O basıp gitmeseydi zannediyorum bi ayaklanma söz konusu olucaktı. 
Çünkü taşeron olarak iş yaptığımız diğer firma bir temsilci yollamıştı yanımıza, işyeri gidişatını o 
takip ediyodu. Pek ukala bi insandı. İşte ne yapsak onu memnun edemiyoduk. Mesela limit 700 
parçayken 1100 parça yani saatle yarışıyodum. Karşıda saat vardı. Yarım ıı 20 dakikada 50 parça 
ütülüyodum. Ondan sonra yok bu da iş mi falan. Siz bizim kızlarımızı görseniz dediği zaman 
artık 1100 parçada. Dedim yeter ama benim iki kolum var. Ahtapot falanda değilim. Yani ben işi 
bırakırım falan dedim. Gittim üzerimi değişirken bizim bayan şefimiz geldi. A. yapma dedi yani. 
Şey oldu biliyo musunuz biraz hani ben girdiğim işbaşı yaptığım zaman 1 ay çalıştım. Diğerleri 
üç buçuk, dört ay çalıştı. Ama son bir aylık döneme ben rast geldim. O son bir ayda yani bir 
ay sonra kaçtı gittiler. Tamamen. Ama onlar daha önceki yerlerinde de daha önce nerdeydiler? 
Karamürsel tarafında bi yerdeydiler herhalde. Ordan beri çalışanlar var. Yani benim bir aylık 
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alacağım var ama diğerlerinin üç buçuk aylık, dört aylık alacakları vardı. Hiç vermemiş”(37, 
İlkokul Mezunu, Evli, İzmit, Hizmet, Bulaşıkçı).

“ Ya hiç almadım ki orda. Bi 60 milyon öyle verdiler bi hafta dolmuş, bi de asgari ücret herhalde 
400. Verdiler sonra baktım verdi 100 milyon kesinti, dediler biz zarara uğradık falan. Biz de 
dedik baştan konuşmuştuk, vermeyeceksen bizim başımızı bağlama çalışmayalım dedim. Biz 
öyle bişey demedik dedi. Biz işte şey yaptık, biz yetkiliye başvururuz dedik, zararlı siz çıkarsınız 
dediler, suçlu da biz oluyoruz”( 25, İlkokul Mezunu, Bekâr, Bursa, Tekstil, İşsiz).

 Çalışanın ne olduğu muğlâktır; ‘‘kimi zaman ‘‘aileden biri’’, kimi zaman ‘‘elinden her iş gelir 
becerikli kadın’’, kimi zaman ‘‘öğrenci’’, kimi zaman da çok çalıştırılan ‘‘eleman’’. Dolayısıyla kayıt 
dışı çalışan kadınları en fazla etkileyen durumlardan biri bu husustur. O genel muğlâklık içerisinde 
sınıf bilincinin erimiş olması dikkat çekicidir. İşçi kadınların anlatımlarında yer aldığı şekliyle, patron 
‘baba’dır. Patron baba gibi olunca, işyeri ‘‘aile ortamı’’ gibidir. Zor durumdaki patron ücretleri 
ödeyemediğinde, nasıl ailede maddi sıkıntılar varsa, ona da anlayış gösterilmekte, 6 aya kadar ücret 
beklenebilmektedir. Patronlar kadın işçileri aile büyükleri gibi her türlü riske karşı ‘‘koruyorlar’’. 
Örneğin, sendikalar konusunda uyarılıyorlar ve eğer sendika gerekiyorsa ‘‘Biz size daha fazlasını 
veririz’’ diyorlar. Koruma ve himayenin kimin yararına olduğu açıktır. Ayrıca mesela patronlar, iş 
kazası geçiren kadın işçileri ‘öpeyim de geçsin’ veya ‘yüzüne su serp geçer’ şeklinde tedavi etmeye 
uğraşıyorlar, ya da baba veya ağabey gibi anlaşmalı doktora götürüyorlar, sıkıştıklarında ellerine 50 
TL sıkıştırıveriyorlar, çünkü işçinin hakkı olan ücreti ve sigorta primlerini ödemedikleri için kadın 
işçiler sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını kullanıp, hastaneye gidemiyorlar.

    Kadın işçiler sınıfsal bağlamdan koparılıyor, biraraya gelebilecekleri bir zeminden alınıyorlar. 
Kadın işçileri sınıfsal zeminden uzaklaştıran diğer husus, sendikalara olan uzaklıklarıdır. Kadın işçiler 
arasında ki bir söylenti, ‘‘Sendikalı mı ondan uzak duracaksın’’, oldukça yaygın olan ‘‘Sendikalı olunca 
işten kovulursun’la’ birleşince sendikalar adeta yasa dışı bir kuruluş gibi düşündürülmektedir. Yasal 
bir kuruluş olan sendika için “Teröristlerin parmağı var bunların içinde, sakın bunlara yaklaşmayın” 
söylentileri yaygın hale getirilmektedir. Araştırma sırasında, Petrol-İş Sendikası’ndan bir arkadaşım, 
‘‘Sendika yasal bir kuruluştur’’ diye kampanya başlatacaklarından sözetmişti. Bu koşullarda kadın 
işçilerin haklarını talep edecekleri ve bunlar için mücadele edecekleri, birlikte hareket edecekleri bir 
sınıfsal birliktelik söz konusu olamamaktadır.
 
 İkinci nokta bu esne-güvence adı, gelişmiş ülke iktisatçılarının, Dünya Bankası uzmanlarının katı 
bir işgücü piyasası yerine daha çok kişiye istihdam sağlayacak esnek, yani (benim kadın işçilerin 
anlatımlarından çıkardığım deyimimle, ‘‘gel başla - beğenmiyorsan git’’) işveren keyfine bırakılmış 
bir yapıyı önerdikleri sistemin adıdır. Dünyadaki pek çok ülkeye hâkim bir model. Bu ‘‘yenilik’’ 
1990’lardan bu yana işgücü piyasalarına hâkim modeldir. İşte bu sürecin içerisinde işçileşme sürecini 
parçalayan, yoksulluğu kalıcılaştıran ve emeğini kiralayanlar arasında işin tanımı, işin kuralları, işin 
süresi, özellikle ücret- yan ödemeleri, izinleri, konusunda belirsizlikler yaratan derin uçurumlar 
bulunmaktadır. Aynı işleri yapan insanların arasında hem işin tanımları açısından farklılıklar vardır, 
hem ücretler açısından çok ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Asgari ücreti bilmece haline getiren 
şey, piyasalardaki her işe ve koşula razı emeğini kiralamaya hazır işçilerin varlığıdır. Ayrıca pek çok 
değişik faktör vardır. Her işveren kadın işçiye asgari ücret vereceğini söylemektedir. Ancak bu ücretin 
ne olduğu belirgin değildir, birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir; Hemşehri iseniz, tanıdıksanız, 
asgari ücrete yakın bir maaş alabilirsiniz. Bizi en çok etkileyen anlatılardan bir tanesi bir işçi kadının 
anlatısıydı. Asgari ücretin düzeyi, işçi kadının güzelliğine bağlı olarak da değişmekteydi. “Sen çok 
güzelsin, sana 100 TL daha fazla veririm”. Yasal olarak asgari ücret düzeyinin altında ücretin yaygın 
olduğu ve bazı özel pazarlıkların ücret düzeyini belirlediği görülmektedir.

“Dört yüz milyon alıyodum. Sigortanı yapalım dedi hani diğer işçilere söyleme sadece sana 
özel. İstemiyorum dedim ben de. Buranın şeyi bana cazip geldiği için çıktım ben ordan, buraya 
başladım hemen”( 43, Ortaokul Terk, Evli, İzmit, Hizmet, Bulaşıkçı). 
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“Bi tane ayakçıların başı vardı. Patronun yeğeniydi. Ortaya bakıyodu o. Daha çok iş yapıyodu. 
Elli milyon fazla alıyodu sadece.  Diğer ayakçıların hepsi aynı. İsterse ben o kadar çok çalışıyım o 
daha rahat çalışsın, o da üç yüz alıyodu ben de üç yüz alıyodum. Makinacıların değişiyodu ama. 
Makinacıların da hepsinin sigortası yoktu. Bazılarının vardı”( 15, Ortaokul Mezunu, Bekâr, Bursa, 
Tekstil, Öğrenci ).

 
 Ücretin belirsiz ve keyfi olarak belirlenmesi verimliliği arttırarak rekabet edebilmeyi planlayan 
işverenlerin oldukça yararına olmaktadır. İşçiler daha fazla ücret alabilmek için yarış halinde 
çalışırken, ücret bir türlü asgari ücret düzeyini bulamamaktadır. 

“Ne kadar alıyorum, ya makinacılar dört yüz dediler ama, tam makinacı mıyım değil miyim 
artık bilmiyom da 350 aldım. (Aylık mı alıyosun? ) Aylık. 350-360 öyle alıyorum. (değişiyor mu?) 
Kasaya göre. Eğer şey iş çok çıkartıyoruz falan maaşım 400den fazla olmuyo ama 400e kadar 
gidiyo. ..( Her gün ne kadar iş yaptığınızı mı sayıyolar? )  Onlar zaten biliyolar kimin iş yapıp 
kimin yapmadığını, sayı veriyolar saat de veriyolar. Ya çıkartıyosun mesela ben olmama rağmen 
az önce iki senedir çalışıyom dediği kızdan daha fazla iş çıkartıyorum, kardeşimden daha fazla 
iş çıkartıyorum. Üçümüz yarış yapıyoruz. Ama bilmiyom yani saatte benim yaptığım o işi 300 
tane 350 tane çıkarabiliyo ama ben yeni oturduğum yer için 190 150 160 öyle yapıyorum” ( 19, 
Ortaokul Terk, Bekâr, Sakarya, Tekstil, Tekstil İşçisi).

“Yok farklı. Şimdi diyom ya gittiğimde makinacıları 3’e ayırmışlardı daha verimli olanları ayırmıştı 
tabi. Makinacıyı da, ayakçıyı da, temizlemeciyi, ütücüyü de farklı ayarlıyor. Ve hiç kimse maaşını 
söylemiyordu. Sonra soruyorlardı sen ne alıyorsun? Ee sen söylemiyorsan ben niye söyliyeyim? İş 
veren söylettirmiyordu. Bi Yağmur diye bir kız vardı küçük, pek de beceremezdi overloğu filan bi 
ona sordum, 450 dedi”( 42, İlkokul Mezunu, Evli, Bursa, Tekstil, İşsiz).

 Bu anlatılar, az önce anlatılanlarla pek uyuşuyor.  İstihdamın özellikle hizmette kadınlaşmasından 
sözediyoruz. Kuşkusuz Güney Asya dışında kalan dünyanın tüm bölgelerinde hizmet sektöründe 
çalışanların %40-50’sinin kadın olduğu belirtilmektedir. Ama bu karşılığı ödenmeyen bakım 
ücretlerinin emek tanımı içine girmediği gözönüne alınırsa çok daha büyük bir orandır. Maddi 
olmayan emek tartışmaları içinde de çok vurgulanan bu durum kadın işçilerin emeklerinin gözardı 
edildiği ev içi çalışmayı da dikkate almak gerektiğini göstermektedir. Araştırmaya katılan işçi 
kadınların çoğu haftada 6 gün, günde 12 saat çalışıyorlar; geri kalan bir gün evde 12 saatten çok 
daha fazla çalışıyorlar. İşte kadınları, ‘‘bize de zaman kalsın, evdeki işleri de toparlamaya çalışalım’’ 
derken dünyanın birçok yerinde yarı-zamanlı çalışmaya iten budur.

“Ya çalışırkene yani insan uzun çalışıyo. Çalışma saatlerimiz şu anda mesela işyerlerine göre 
değişiyo. Mesela 2. çalıştığım işyerinde saat 7.30 pardon saat 8.30’la 7’yi çeyrek geçe arasında 
oluyodu. Bu da geldiğin zaman hiç bi şey yaşamıyodun. yani tamamen ezbere konumuna 
düşüyosun. Hiç bi şey yapamıyosun. Sadece haftada bir gün var. Ve ne yaptıysan o günde 
yapıyosun. O günde günün yarısın yatarak, kalktığın zaman işte yarım günde ne yapabilirsin. 
Yani kendin için ne yapabilirsin. Mesela çalışma saatlerimiz uzun olduğundan dolayı bi şey 
yapamıyosun. O da bi sıkıntı tabi”( 37, Lise Mezunu, Evli, Düzce, Tekstil, İşsiz). 

 Hizmet sektöründe çalışan kadınların iş tanımları yoktur, işyerlerinde ellerinden gelen her türlü 
‘‘hanım işini’’ yapmak onlara düşer. Örneğin mutfakta çalışmak üzere işe alınan işçi kadından, 
çalıştığı yeri temiz tutması, patron odasının balkonunu da yıkaması, misafirlere çay da getirmesi, 
çalışma arkadaşlarına da yardım etmesi kolaylıkla istenebilmektedir. Kadınların neden yarı zamanlı 
iş istediklerine dair bir anlatı:

“Zaten orası heralde kapanmasa bile ben çıkıcaktım bi şekilde. Çünkü ayak tabanlarım su 
toplardı, akşamları ağlayarak uyurdum ben. Bütün gün ayaktasınız ve ütü yapıyosunuz. Çok 
berbat bi ütü o. Sanayi ütüsü. Buharı çok yoğun, öldürür, çalışamazdım herhalde.
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Burasıda şey olarak biraz zor; bulaşıkçıyım ben, işimden utanmıyorum asla. Ama bazı kapların 
büyüklüğü bizi zorluyo kaldırıp indirirken. Ondan ötesi kolay ya”( 43, İlkokul Mezunu,  Evli, 
Bursa, Tekstil, Tekstil İşçisi).

“(Deri mont dikiyor)Yok çalışmadım ben konfeksiyonda. Çalışmadım yani öyle gördüm. 
Görümcem çalıştı benim. Ordan da biliyorum. Kadının, kızın ayakları şişiyodu artıkın. Çok 
çalışıyodu. Sekiz yıl çalıştı. Beş yıl sigortalı yapmış, üç yılını yemiş o da. Ayakları şişiyodu geliyodu 
kızcağız. Nasıl yatıcağını şaşırıyodu. Yani o şartları çok ağır. Sabah 8, akşamleyin en erken 9 
oluyodu, en erken. Hele şeyde bayramlarda, arife günlerine bir iki gün varken artıkın 11, 12” 
(42, İlkokul Mezunu, Evli, İzmit, Gıda-Hizmet, İşsiz).

“O da penye üretiyodu, o da ihracattı. Çalışmak koşullarımız çok yoğun çalışıyoduk. Yani bazen 
oluyodu haftada yani her hafta sabahlamak yapıyoduk. Bazen oluyodu böyle perşembeden 
başlıyoduk cumartesine kadar iş bırakıyoduk. Yani çok zorlanıyoduk. Bi insanın bedenini yani 
çok uykusuz dayanamıyoduk”( 21, İlkokul Mezunu, Bekâr , İstanbul, TekstilKalite, Kontrol)

“Sonra patronuma ben buraya yemek yapmak için geldim, ortacı olarak değil dedim. Bana 
sormadı ki patronum, sen kaç paraya çalışıyorsun, kaç para istiyorsun diye sormadı. Aybaşı 
gelince bana dedi ki senin aylığın 600 dedi. 600’ü ben az buldum, niye az buldum, ben bulaşık 
yıkıyorum. Sabah 10’da çay yapıyorum, 4’te çay yapıyorum, bir de yemek veriyorum. Sabah 
8’te başlıyorum, akşam 8’e kadar ayağımın üzerinde duramıyorum, hiç oturmuyorum. Ama bana 
sadece 600 verebileceklerini söylediler. Ben de düşündüm, hiç kimse bana durduğum yerde o 
kadar para vermez, ihtiyacım da var, çalıştım ben de. Son 2 aydan beri de paramızı veremiyor. 
Adama da bir şey diyemiyorum. Olduğu zaman iyiydi de, olmadığı zaman kötü mü diyeceğim 
bir insana? Adam tüccara vermiş malını, adam ona alacağını vermemiş”( 36, İlkokul Mezunu, 
Evli, İstanbul, Gıda, Yemek firmasında işçi).

 Gerçekten ayakları su toplayarak evine giden kadınlar, eli çatal tutmaz şekilde evine giden 
gıda işçileriyle konuştuk. Gıda sektöründe de durum, tekstil ve hizmet sektörlerinden farklı değil. 
Kadınların eve gidince ne yaptıklarını düşünüyor muyuz? Ağlayarak uyuyanlar, 4 saatlik uykuyla 
ertesi gün işine dönenler, işyerinde kıvrılıp uyuyanlar o kadar çok ki. Yani emek sömürüsünün resmi 
yok günümüzde. Herkes 2,5 TL’ye bir eşya aldığı için çok seviniyor. Ama o ucuzluğun arkasındaki 
emek sömürüsü artık konuşulmuyor çünkü ücretliler var, sözleşmeliler var, ama işçiler yok. Yani 
kapitalizmin esas sömürüsünü gizleyen bir esneklik sistemi var. Hizmet sektöründe çalışan kadınların 
iş tanımları hiç yok. Ellerinden gelen her türlü işi yapmak onlardan bekleniyor. Örneğin, mutfakta 
çalışmak üzere işe alınan bir - kadın biraz önceki içki masasına benzer bir örnek anlatıyorum- 
çalıştığı yerde temizlik yapıyor, patronun odasının bulunduğu balkonları yıkıyor, misafirlere çay 
götürüyor ve çalışma arkadaşlarına her konuda yardım etmesi bekleniyor. İş tanımının hiç olmaması 
o iş gününü  bazen yaklaşık 12 saatten fazlaya çıkarabiliyor. Uzun çalışma saatleri hangi koşullarda 
geçirilmektedir?:

“Ya şimdi şöyle hani şuanda çalıştığım işyeri. Hani nasıl diyim yeraltı dünyası gibi bi şey. 
Çünkü bayağı bi yer altındadır. Bi bodrumun bi altındadır. Mesela o bina çökerse sen ordan 
sağ kurtulamazsın. Ya da bi yangın çıktığı zaman sen ordan kurtulamazsın. Çünkü bayağı bi 
yeraltındadır. Hiç penceresi olmayan bi yerdir, bayağı kapalı bi yer. Sadece kapısı var. Bi de yangın 
kapısı var. Havalandırma olarak işte havlanadırma var, yukarda pervaneler var. Öyle. Mesela içeri 
bi girdiğinde yağmur yağıyo, bi daha çıktığında güneş var. Yani nerde olduğunu bilmiyosun. Yani 
çok havasız. O gelen tozlar hepsi sana geliyo. Mesela hepsi boğazıma geliyo, onların hepsini 
sen yutuyosun. Dolayısıyla bu sefer sağlık sorunlarını bozuyo yani. İçine giriyo, o senin nefes 
darlığına şey yapıyo. Çalıştığımız şey de biraz tozşu olduğundan kaynaklı. O tamamen saba 
geliyo. Dışarıya çıkmıyo. Müzik sesi yoğundur. Yani çok yüksek değilse de yüksek oluyo. Bazen 
kendin söylüyosun bunu yükseltmeyin. Makine gürültüsü var”( 33, Lise Mezunu, Bekâr, İstanbul, 
Tekstil, Modelist) 
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 Kadın işçiler çalışma hayatlarını anlatırken aslında taciz konusunu çok zor anlattılar, hep başka 
kadınlar üzerinden anlatıldı taciz hikâyeleri. Bir tanesi gerçekten şunu söyledi: ‘‘Yani böyle bir asılma 
meselesi olduğunda biz bunu babamıza anlattığımız zaman babamın tek söylediği evladım oradan 
çık, başımı belaya sokarsın’’.

“Oldu, çok hemde. Mesela çok yakın bir arkadaşım var onunla dertleşiyodum, keşke 
çalışmasaydım dediğimiz günler oldu, hatta geçen hafta yaşadık, hiçbir iş yerinde mesela şu 
anki işyerimden ben çok memnunum. Hep asılıyorlar, patronlar vesaire çalışanlar ne bileyim, 
hani hiç bişey de söylemesem de bazıları çok rahatsız edici askıntı durumuna geliyolar. Hani sen 
bunalıyosun,hani biz arkadaşımla geçen hafta konuştuğumuzda keşke biz çalışmasaydık, keşke 
bunları görmeseydik diyoruz”( 32, Lise Mezunu, Evli, İzmit, Hizmet, Yuva’da “Gönüllü”). 

 Resim bu olunca, kadınların taciz konusundaki dertleri ortaya çıkmadıkça, onlar hep kapalı 
tutuldukça,  kadınları erkeklerle birlikte çalışılan ortamlara maalesef sokamıyoruz. Bir başka şey 
daha var. Bu, bence bizim araştırmalarımızın en iyi anlatılarından bir tanesi. Herkes ‘‘Üç kuruş 
maaşım olsun, sigortam olsun’’ istiyor. Bir kadın işçi dedi ki; ‘‘Hayır benim üç kuruş maaşım olmasın, 
geçinemiyorum, emekliliğim de olmasın, çünkü o emekli maaşıyla kiramı bile veremeyeceğim’’. 
Aslında biz bu gerçeği hiç konuşmuyoruz, inanılmaz düşük ücretlerle insan çalıştırıyoruz. Sadece 
bize özgü değil, dünyanın her yanında bu var. Çin’de aşırı çalışma sonucunda organ kaybı dolayısıyla 
her sene binlerce işçi kitlesel eylemler yapıyorlar. Ama sendikasızlık öyle bir boyuta çekildiği için 
genellikle bu eylemler o işi yapanların işten atılmasına yol açıyor. 

 Kadınların bir de kendilerini değerlendirmeleri var. Kadın işçiler bireysel değerlendirmelerinde 
kendilerini nasıl görüyorlar? İşçileşme sürecinde ne kadar işçiler? ‘‘Ben onların ‘‘annesiyim’’ demişti 
tekstil atölyesinde çalışan bir kadın. Yuvadakiler haydi haydi bakıcı anne; bir başka kadın’’ işçi 
‘yardımcıyım’ dedi; ‘komşu teyze’ olarak tabi ki bu yeni gelen genç işçi kadınları ben eğitiyorum dedi 
bir diğer kadın işçi,  ‘‘Akrabalarıma yardım’’ ettim orada çalışarak üç sene hiç sigorta yapmadılar‘‘dedi. 
Böylece sınıfsal bağlarından koparılmış ama hatır gönül işleri olarak yansıtılan bir çalışma dünyası 
var. Kadın işçiler arasında yaygın bir algı da yaşları ile ilgilidir: ‘‘Zaten bizi büyük firmalar istemezler, 
bu yaştan sonra (30 yaşı kastediyorlar)’’. İşe başlama yaşının 13-14 yaş olduğu piyasada böyle bir 
değerlendirme ‘‘normal’’ olmaktadır. Birçok kadın işçi okuma yazmaları olmadığından, çekingen ve 
utangaç olduklarından, kesinlikle koşulların iyileştirilmesine dair ses çıkartamıyorlar. Tabi ki herhangi 
bir talep sonucunda, ‘‘beğenmiyorsanız çekip gidersiniz’’ tavrı ile karşılaştıkları için daha da suskun 
kalmaktadırlar. Bu suskunluk kadınlar açısından en kötü koşullara rıza göstermeye neden oluyor 
ama en çok işverenlerin işine yarıyor. 

 Kadınların evdışı çalışmaya ilişkin düşüncelerini yansıtan üç tane örnek seçtim. ‘‘Çalıştığım için 
memnunum’’ diyen, size onları anlatacağım çok çabuk olarak: “En azından çalışmaya başladığımdan 
beri hiç olmazsa dışarıya çıkabiliyorum, dışarıyı görüyorum. Arkadaşlarla oturup muhabbet ediyorsun, 
akşam gene dışarı çıkıyorsun, en azından günde iki kere dışarı çıkabiliyorsun”… Bu anlatıda o kadar 
çok dışarı vurgusu vardı ki, çok memnundu çalıştığı için o 300 TL’lik maaşa. Bir başka memnuniyet 
hikâyesi, “kendi alın terinle kendi paranı kazanıyorsun. 8 kardeşiz biz, babam çiftçilikle uğraşır 
hepimize yetişemiyordu, hepimizin istediğini yapamıyordu. Böylece kendi paramı kazanıyorum. 
Okuldan sonra başladım. Kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun, kendi özgürlüğün oluyor”. Başka 
memnuniyet hikayesi: “Eşimden ayrıldım. İyi ki çalışıyorum, çalışmasam ne yapardım? Kızım 
ilkokulda okuyor..”. Tabiî ki memnun olmayanların anlatılarına çok daha dikkat etmeliyiz. Üç tane 
de onlardan seçtim: “O iş yerinden evlenip giden kızlar oldu 16 yaşında, bir an önce rahatlamak 
için, çalışmaktan bunalmış kız, çok sıkılmış yeter artık evlenip mutlu olayım, evleneyim kocam 
çalışsın ben evde oturayım gibisine. Evlendi o kadar çok pişman ki, kocasından dayak yiyor ve yine 
çalışıyor”. Bir başka çalışmak istemeyen kadın öyküsü:
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“Çalışmak benim için angarya. Çalışmamayı tercih ederdim. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için 
çalışıyorsun, çalıştığın işyerinde çok insani bir muamele görmüyorsun zaten, harcadığın emeğin 
karşılığını da zaten almıyorsun. Dolayısıyla yaptığın işi de sevmiyorsun, bu kadar basit”(25, ilk 
okul mezunu, Bekar,İstanbul,Tekstil işçisi) 

İşyerinde taciz ile ilgili sorumuza verilen cevaplardan bir işyerinde taciz öyküsü örneği:

“Oldu, çok hemde. Mesela çok yakın bir arkadaşım var onunla dertleşiyodum, keşke 
çalışmasaydım dediğimiz günler oldu, hatta geçen hafta yaşadık, hiçbir iş yerinde mesela şu 
anki işyerimden ben çok memnunum. Hep asılıyorlar, patronlar vesaire çalışanlar ne bileyim, 
hani hiçbişey de söylemesem de bazıları çok rahatsız edici askıntı durumuna geliyolar. Hani sen 
bunalıyosun, hani biz arkadaşımla geçen hafta konuştuğumuzda keşke biz çalışmasaydık, keşke 
bunları görmeseydik diyoruz”(24, ilk okul mezunu, Bekar, İstanbul, Hizmet işçisi)

 “Bir tanesi mesela, bana evli olduğu halde benden hoşlandığını söyledi 15 yaşındaydım”.( 28, ilk 
okul mezunu, Evli, Bursa,Tekstil işçisi) 
  

 O yaştaki kız işçilere asılanlar oldukça, bilmiyorum kadınları nasıl çekeceğiz. Ama bakın aslında 
büyük jestler yapan patronlar da var. Şeftalinin yarısını taşeron işçilere veren bütününü çekirdek işçi 
kadrosuna dağıtan zaman zaman simit ve poğaça alarak jest yapan patronlar da var.

“Eşinden ayrılmış bi bayan vardı. İsmi aklıma gelmiyo. İki çocuğu vardı yanlış hatırlamıyosam iki 
çocuğu vardı. Bize hep patronumuz, patron dediğimiz insan zaman zaman jestler yapardı. Yani 
haftanın bir iki günü bize ya simit ya poğaça bi şeyler alırdı. Normalde biz kendimiz alırdık. Bi 
gün fakettimki kadın yemiyo. Çantasına koydu simidi. Dedimki arkadaşım niye böyle? Dediki 
çocuğuma götürücem. O zaman zaten öğrendim çocuğu ayrı olduğunu biliyodum da çocuğu 
olduğunu bilmiyodum. O zaman dedimki al bunuda götür. Kendi hakkımı da verdim. Çünkü 
onu alıcak durumu dahi yoktu çocuğuna. Kendi yemiyo ama çocuğuna götürücek. Böyle bu 
tarz insanları çalıştırdılar. Nasıl rahat edebiliyolar ben bilmiyorum. Ama şey yoktu kaba şiddet 
yoktu Allah için, o yoktu. Zaten sosyal güvencesi yoktu. İşin kolayda tarafı yok, yazın sıcağında 
çalışıyosun, kışın soğunda çalışsan donardın heralde o zamanda. Çünkü yazın sıcağına bi çözüm 
bulamıyan bi adam kışa hiç bulamazdı”(33,İlkokul mezun, Evli, İzmit, Tekstil işçisi).

  Siz olsanız bu koşullarda çalışmak ister miydiniz? Koşullar böyle sürdükçe, biz kadınların ancak 
6-7 yıl iş piyasasında çalıştıklarını görüyoruz, araştırmalara göre, daha uzun yıllar orada tutamıyoruz. 
Kadın istihdamının çok düşük düzeylerde olduğunu ve bu alandaki sorunların varlığını tartışıyoruz. 
Ancak koşulların bu kadar zor olduğu, ciddi hak ihlallerinin yaşandığı işyerlerinde çalışmak sadece 
zorunluluk sonucu katlanılan bir durum olmaktadır. Aynı nedenlerle kadın işçiler arasında çok 
yüksek işçi devri vardır. Kadın işçilerin çoğu bir buçuk yıldan fazla çalışmamaktadır.

“İlk başta ben dedim ki sigortam işler, emekli olabilmek için. Bi deneme süresi olur di mi 15 
gün ya da 3 ay. E bi sene oldu yemekleri çok beğeniyolar, işleri çok beğeniyolar işte şöleyiz işte 
böleyiz, iş yok hiç işleri olmuyo patronların. Hiç para kazanmıyolar. Dört beş ay içinde dört teker 
çekerler altlarına bi kaç tane bize gelince para yok. O şekilde ben çileden çıktım dedim yani 
çalışmam. Akıllı bi insan yani diymi çalışmaz” ( 47, İlkokul Mezunu, Evli, İstanbul, Tekstil-Hizmet, 
Tuhafiye sahibi).

 “Çok sürmedi işte çok dayanamadım. Çok ağırdı işte bide sigorta yapmıyolardı, bide ben yol parası 
veriyodum. Bunun yanı sıra 300 milyon aylıkla ne kadar dayanabilirdim? Oda mecburiyetimden 
sarılmak zorundaydım hani bi iş bulmak zorundaydım. 2 Tane çocuğum var, ben eşimden 
ayrıyım. ... Evet. O yüzden çok zor yani bayanların iş bulması veya işte ilkokul mezunu olan 
insanların çok çabuk böle bir yere atılabilmesi çok zor. Bizim gibi insanlar ne bilim işte kopuk ve 
düşük diyebilirim” (35, ilkokul mezunu, Eşinden ayrılmış, Bursa, Tekstil İşçisi) 
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 Çok sık iş değiştiren işçilerin esas nedeni daha iyi koşullarda iş bulmaktır. Ancak işyerlerinin 
kapanması, çocuk doğurma, çok yorulduğu için ara verme, sağlık nedenleri de yüksek işçi devrinin 
nedenleri arasındadır. Sigortası ödenmeyen kadın işçiler 30 yıl çalıştıktan sonra emeklilik hayali dahi 
kuramıyorlar. Oysa çalışmanın en uzak hedefi bir gün emekli olabilmektir. Kadın işçilerin emeklilik 
hayalleri genellikle kendi çalışmalarının sonucunda ulaşabilecekleri bir hedef değildir. Emekliliğinde 
çocuklarına eşlerine güvenen kadın işçilerin sayısı oldukça fazladır.

“Benim evim alttaydı, üzerimde iş yeri vardı. Gıda jölesi var ya marketlerde satılan, o işte 
çalışmıştım. Orada sigortalı başladım. Kaynanam tanıyordu sahiplerini, öyle başladım. Ama 
sigortama bir baktım 5 ay birinden ödemiş, 4 ay birinden ödemiş, 3 ayda 1 ödemiş. Yani 1 sene 
bile olmuyor o kadar ödemiş. Ben de 3 sene nasıl olsa ödeniyor, üzerine de ben eklerim emekli 
olurum diye düşünüyordum” (49, Evli, Gıda İşçisi, İstanbul).

 “(Peki emekli olabilmeyi düşünüyor musunuz, olabilir misiniz?)  Bu şartlar altında (Sesi 
yükseldi.), bilmiyorum. Yani bu şartlar altında dediğim hani işte çalışıyosun, emeğin karşılığını 
alamıyosun, sigortanı ödemiyo, sigortan ödenmiyo. Dışardan ödeme imkanın yok. Maddi 
sıkıntılar buna el vermiyo. Biraz hayal”( 37, İlkokul Mezunu, Evli, Düzce, Tekstil, İşsiz).

“O yüzden mecburum yani ben çalışmaya. İş bulamadım, buluyorum tekstil. Tekstilde de 
sigortan olmuyor yani daha büyük firmalarda olurda yani böle küçük sokak aralarında küçük 
atölyeler oluyor ya öyle yerlerde buluyorum iş ben. Hemen alıyolar ama bi hem sosyal güvencen 
olmuyor hem de artı bi de istediği saat çalıştırıyo yani sabah 8 iş başı yapıyosan akşam 8-9-10 
gibi oluyo. Ben daha önce çalıştığım için tekstilde o yüzden tekstilde çalışmak pek istemiyordum 
ama çalışmaya da mecburum bir yandan da o yüzden yine de tekstile gittim” ( 46, Lise Terk, Evli, 
Bursa, Hizmet, Temizlikçi).

 Kayıt dışı çalışmanın kadın işçilerin hayatlarına ne getirdiğini, bu şekilde çalışmanın onları gerek 
yaşadıkları zaman diliminde, gerekse gelecek açısından nasıl etkilediğini göstermeye çalıştığım 
bu sunumda, özet olarak söylenebilecek olan husus, bu tür çalışmanın insani olmayan koşulları, 
çok düşük ücret düzeyi ve ağır sömürüye dayanan yapısı ile kadınları güçlendirmediği tam aksine, 
yoksulluk çemberine hapsettiğidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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 Kadın İşgücü Talebine Üretim Faaliyetleri Açısından Bir Bakış
 Prof.Dr. Gülay Günlük-Şenesen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

 1. Giriş

 Türkiye’de kadın istihdamının hem düşüklüğü, hem de istihdam içindeki (düşük ücretli ve 
niteliksiz işler, kayıtdışılık, taşeron sistemi, iş güvencesinden, haklardan ve sosyal güvenlikten 
yoksunluk gibi) olumsuz koşulları önemli sorun alanlarıdır.  Bu sorunları gidermeye yönelik sivil 
toplum girişimlerinde ve resmi politika tasarımlarında çoğunlukla kadınların işgücüne katılımlarının 
önündeki engeller üzerinde yoğunlaşılmaktadır.  İşgücü piyasasının toplumsal cinsiyet açısından 
ele alınmasındaki bu arz yönünden yaklaşım kuşkusuz çok önemlidir.  Bu eksendeki araştırmalar 
can alıcı aksaklıkları çok çeşitli boyutlarıyla ortaya çıkarmıştır (Örneğin KEİG,  2011).   Bu yazıda 
kadın istihdamına ilişkin sorunları işgücü piyasasının diğer bileşeni olan talep yönünden tartışmayı 
amaçlıyoruz.  Çünkü çeşitli eğitim ve beceri düzeyindeki kadınlar işgücüne katılabilseler ve iş arasalar 
bile istihdamları işe alınmalarıyla gerçekleşecektir.  İstihdam edilme üretim yapısına (teknolojisine) 
bağlı olduğundan, işgücüne talep üretimin belirlediği, yani türetilmiş taleptir.  

 Amsden (2010)’da vurgulandığı gibi dünya genelinde işgücü piyasasında arz talebini 
yaratmamaktadır. Bu nedenle işgücü arzının, özellikle de kadın işgücü arzının karşısındaki talep 
yapısının irdelenmesi önem kazanmaktadır.  Daha geniş açıdan bakarsak,  üretim yapısının istihdam 
yaratmadaki tıkanıklıklarını irdelemek gerekmektedir.   Bu bağlamda, kadın istihdamının önündeki 
engellerin son yıllarda hem dünyadaki hem de Türkiye’deki istihdam yaratmayan büyüme olgusu 
ile son büyük küresel krizin etkileri çerçevesinde ele alınması uygun olacaktır. 

 Küresel kriz mali sektördeki altüst oluşla sınırlı olmayıp, talep daralmasından etkilenen üretim 
daralmasının yarattığı işsizlik ile bölüşüm yapısını, refahı, kısaca toplumsal yaşamı çok yönlü olumsuz 
etkilemiştir.   Bu etki aynı zamanda hem küresel hem de ulusal ekonomilerin üretim sektörleri 
arasındaki etkileşimleri kapsar.  Üstelik krizden toparlanma üretim açısından gözlenmekle birlikte, 
istihdama aynı hızla yansımamaktadır.  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) son raporlarında bu olguyu 
şöyle tanımlamaktadır:

 “Dünya ekonomisi 2009’da yeniden büyümeye başladığı halde işgücü piyasasında pek iyileşme 
görülmemiştir.” (ILO, 2010:9)

 “Veriler gösteriyor ki büyümeye geçiş, çoğu ülkede istihdam olanaklarında benzer bir genişlemeyle 
eşleşmemektedir.” (ILO, 2011: 4)

 “İşgücü piyasasında son 2 yıldaki olumsuz koşulların ardından, dünya ekonomisindeki 2010’daki 
hızlı toparlanmaya karşın küresel işsizlik artış göstermiştir.” (ILO, 2011: 12)

 Bu küresel olgunun Türkiye’ye yansıması benzer sorunları ortaya çıkarmaktadır.  Bu yansımanın 
kanalları ise resmi politika belgelerinde belirtilmektedir.  Örneğin: 

 “Küresel krizin, ihracatımızın yüzde 50’sine yakın bir bölümünü teşkil eden AB bölgesinde daha fazla 
hissedilmesi, ihracat performansımızı olumsuz yönde etkilemiş ve ihracatımız, özellikle sürükleyici 
sektörler kaynaklı olarak, 2008 yılı Kasım ayından itibaren ciddi oranda düşmeye başlamıştır. Son 
yıllardaki büyüme performansına önemli katkı yapan ihracattaki bu düşüş, üretim ve istihdamı 
olumsuz etkilemiştir.” (DPT, 2009: 4)

 “Küresel kriz tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belirsizlikleri artırmıştır. Artan belirsizlik, 
hem güven ortamını, hem de ileriye dönük beklentileri olumsuz etkileyerek yatırım ve tüketim 
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kararlarının ertelenmesine ve ekonomik aktivitenin ciddi oranda yavaşlamasına neden olmuştur. 
Türkiye’nin üretim kapasitesindeki artış sınırlanmış ve mevcut kapasitenin kullanımı olumsuz 
yönde etkilenmiştir.” (DPT, 2009: 4)

  “İktisadi faaliyet kriz öncesi düzeyine ulaşmış olmasına rağmen, tarım dışı işsizlik oranı kriz öncesi 
seviyesinin (% 10) üzerinde (%12) seyretmektedir. Birikmiş işsiz stoku ve işgücü piyasasına yeni 
katılanlar ile ekonominin istihdam yaratma gücü arasındaki fark önümüzdeki dönemde ...... işsizlik 
oranlarının kriz öncesi düzeyine dönmesinin zaman alacağı beklentisini güçlendirmektedir.” (TCMB, 
2011:66)

 Bu saptamalarda vurguladığımız noktalar bu yazıdaki yaklaşımımızın çıkış noktasını 
oluşturmaktadır.4 İzleyen alt bölümde özellikle ekonominin istihdam yaratma gücü üzerinde 
yoğunlaşacak, kadın işgücüne talebin sektörel kaynaklarını irdeleyeceğiz.

 2. Krizin Türkiye’de kadın işgücü talebine yansımaları5 

 Çözümlememizin temelini sektörlerarası aragirdi ilişkiler ağı bağlamında tanımladığımız üretim 
yapısı oluşturmaktadır.  Bu çerçevede bir sektörün üretimindeki artış diğer sektörlerin o sektörden 
girdi talep ederek uyardıkları canlanmaya bağlıdır.  Dolayısıyla bir sektördeki istihdam da diğer 
sektörlerin üretimi/talebi tarafından uyarılır.  Bir sektöre özgü üretim/istihdam politikasının sonuçları 
sadece o sektör üzerinde görülmez, etki diğer sektörlere de yayılır, yeniden o sektöre de döner.   
Örneğin hazır giyim sektörü tekstil sektöründen kumaş alır, tekstil sektörü kimya sektöründen boya, 
kimya sektörü de plastik sektöründen boya kabı alır. Sektörler arasındaki girdi alışverişi etkileşimi ile 
belirlenen bu yapıyı girdi-çıktı modeli kullanarak inceliyoruz.   Böylece Türkiye’nin başlıca ihracat 
kesimlerinin kadın ve erkek istihdamı yaratma derecelerini, kriz ortamında ihracat daralmalarının 
kadın ve erkek istihdamı üzerindeki etkilerini görebiliyoruz.  Çalışmamızın bulguları TÜİK’in 
yayımladığı en son girdi-çıktı tablolarına, 2002 yılının verilerine dayanmaktadır.  2001 krizinin 
ardından toparlanma dönemine ilişkin üretim yapısını yansıtan bu verilerin son kriz öncesindeki 
göreli olumlu seyri yansıttığı düşünülebilir.  Kadın ve erkek istihdamının sektörel dağılımına ilişkin 
veri sorunları ile ayrıntılı sektör verilerinin nasıl türetildiği Günlük-Şenesen ve Şenesen  (2009, 
2011)’de açıklanmaktadır.  Burada teknik ayrıntılara girmeyecek ve sadece konumuz açısından bazı 
çarpıcı bulguları özetleyeceğiz.

 Şekil 1’de görüldüğü gibi, tarım dışta tutulursa Türkiye’de hem toplam istihdam, hem de erkek 
istihdamı ticaret ve hizmetlerde yoğunlaşmıştır.  Kadın istihdamında hizmetler (~ % 15) başı 
çekmekte, onu dokuma ve hazır giyim bir arada (~ % 8) ve ticaret (~ % 7) izlemektedir. Gıda 
ürünleri dışındaki üretim sektörlerinin her birinde kadınların % 1’inden azı çalışmaktadır. Erkek 
istihdamının sektör payları genellikle kadınlarınkine göre daha yüksektir. Erkeklerin payının (% 5) 
kadınlarınkinin (% 8) altına düştüğü tek sektör dokuma ve hazır giyimdir.

4	 		TÜİK’in	15	Mart	2011	verilerine	göre	2010	yılında	tarım	dışı	işsizlik	oranı	erkeklerde	%	13.2,	kadınlarda
		 	%	20.2	olup,	işsizler	içinde	kadın	oranı	%	31.4’tür.		Bu	veriler	alıntılanan	saptamaların	da	,	bizim	yaklaşımımızın	da	dayanağı	sayılabilir.

5	 	Bu	alt	bölüm	Günlük-Şenesen	ve	Şenesen		(2009,	2011)	çalışmalarına	dayanmaktadır.	Ayrıntılar	için	bu	çalışmalara	ve	kaynaklarına
	 	bakılabilir.
 



33

Şekil 1: Çalışan kadın ve erkeklerin sektörlere dağılımı, 2002

 2002’de toplam istihdamın % 71’i erkek, % 29’u kadındır.  Çizim 2’de üretim sektörleri içinde 
kadın ve erkek payları yer almaktadır. Bu paylar tarımda birbirine yakın iken kadınların oranı imalat 
sanayiinde % 21, hizmetlerde % 17’dir.6

 
 Tarım dışında kadınların en yoğun olduğu sektörler hazır giyim (~ % 45) ve dokumadır (% 31). 
Bu iki sektör birleştirilirse kadınların istihdamdaki payı % 37’dir. Göreli olarak daha yoğun kadın 
istihdam eden sektörler tütün ürünleri, haberleşme araçları, mali kurumlar, hizmetler, kimyasal 
maddeler, hassas aletler, büro makineleri ve elektrikli makinelerdir. Diğer bütün sektörlerde kadın 
istihdamı payı % 20’nin altındadır.

 Şekil 2: Her üretim sektörünün istihdamında kadınların payı (%), 2002

6	 TÜİK’in	15	Mart	2011	verilerine	göre	2010	yılında	toplam	istihdam	içinde	kadınların	payı	%	28.4	olup,	tarımda	%	47,	imalat	sanayiinde	
	 %	21,	hizmetler	sektöründe	ise	%	24’tür.	2002-2010	döneminde	kadınların	toplamda	payının	azaldığını,	hizmetler	sektöründe	ise	belirgin	
	 biçimde	arttığını	söyleyebiliriz.		Bu	sektörün	diğer	sektörlerle	girdi	ilişkileri		yapısında	bir	değişiklik	olmadığını	varsayıyoruz.	
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 İhracata gelince, 2002’de % 65’lik payla başı çeken imalat sanayiini hizmetler (% 31) ve tarım (% 
4) izlemektedir. Dokuma ve hazır giyim bir arada imalat sanayi ihracatının %38’ini, toplam ihracatın 
% 25’ini oluşturmaktadır. Hizmetler ihracatının % 82’sini yapan ulaştırma ve ticaret sektörlerinin 
toplam ihracat içindeki payı da % 25 kadardır. Bu dört sektörden başka yalnız motorlu araçlar ve 
ana metal sektörlerinin ihracattaki payı % 5’ten büyüktür. Şekil 3’teki dik eksen her sektör ihracatının 
toplam ihracat içindeki % payını gösterir.eleri ve elektrikli makinelerdir. Diğer bütün sektörlerde 
kadın istihdamı payı % 20’nin altındadır.

 Şekil 3: Üretim sektörlerinin ihracat yoğunluğu ve ihracattaki payları, (%), 2002

 Üretim sektörlerinin dış piyasa koşullarındaki değişmelere ne kadar açık olduğunu görmek için 
sektörlerin ihracat yoğunluklarına (yani İhracat/ Çıktı oranlarına) bakmak daha anlamlı olabilir. Bu 
yoğunluklar Şekil 3’te yatay eksende gösterilmiştir. Haberleşme araçları, motorlu araçlar ve hazır 
giyim sektörlerinin üretimlerinin % 40’ından fazlası ihraç edilmektedir.

 Şekil 3’ten görüldüğü gibi,  hazır giyim sektörü her iki gösterge bakımından da dikkat çekicidir. 
Bu sektörün ihracatındaki bir daralmanın, hem bu sektörün kendisine hem de Türkiye’nin toplam 
ihracatına ağır darbe vurması beklenmelidir. Her iki gösterge bakımından da öne çıkan altı üretim 
sektörü vardır: Hazır giyim, dokuma, motorlu araçlar, ulaştırma, ana metal ve ticaret. Bu sektörler 
toplam olarak 2002’de Türkiye ihracatının % 54’ünü yapmıştır. Yüksek ihracat yoğunluğu nedeniyle 
haberleşme araçları da incelemeye alınmıştır. Biz burada kapsamı sınırlayarak, kadın istihdamını bu 
sektörlerden dokuma, hazır giyim, motorlu araçlar ve ticaret sektörleri üzerinden değerlendireceğiz.  
Ancak önce, sektörler arasındaki çevrimsel etkileşimleri görmek için tüm sektörlerin nihai 
taleplerinin (bu yazıda kısaca ihracatlarının) kadın ve erkek istihdamı uyarma/daraltma düzeylerine 
bakalım7. Aşağıdaki çizimlerde G ihracatı yapan sektörün toplam istihdam etkisini, G - H ise 
aynı sektörün çıktısının diğer sektörlere (kendisi dışındaki) net istihdam etkisini gösterir.  Örneğin 
dokuma sektörünün ihracatında 2002 fiyatlarıyla 1 trilyon TL’lik artış toplam 30 dolayında kişi için 
istihdam uyarırken, bunun 20’ye yakını dokuma üretimi ile ilişkilidir,  aradaki fark dokumanın diğer 
sektörlerde istihdam uyarma derecesidir (Şekil 4).

7	 				Nihai	talep	=	yurtiçi	tüketim	(kamu	+	özel)	+	yurtiçi	yatırım	(kamu	+	özel)	+	ihracat	
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 Şekil 4: Sektörlerin kendi üzerindeki istihdam yaratma etkileri/bağlantıları (kişi/
trilyon TL, 2002)

 Şekil 4’de belirtilen sektörlerin ihracatlarındaki bir artış ya da azalışın kendilerinde toplam 
istihdam uyarma ya da daraltma düzeylerini sıralanmış olarak vermektedir. Görüldüğü gibi potansiyel 
toplam istihdam etkileri erkek istihdamıyla örtüşmektedir, çünkü kadın istihdam potansiyeli hayli 
düşüktür. Bu cinsiyet uçurumu özellikle motorlu araçlar, ulaştırma ve ana metal sektörlerinde 
büyüktür. Dokuma sektörünün ihracatının dokuma sektöründeki erkek istihdamı üzerindeki etkisi 
kadınlarınkinin neredeyse iki katıdır. Seçilmiş öteki sektörlere göre kadın istihdam potansiyeli en 
yüksek olan hazır giyim sektöründe cinsiyetten doğan fark çok daha düşüktür. 

 Dokuma sektörünün uyardığı istihdam etkilerinin kendisi dışındaki sektörler açısından bileşimi 
Şekil 5’de yer almaktadır.  Görüldüğü gibi dokumanın nihai talebi asıl istihdam uyarma etkisini 
ticaret ve tarım sektörlerinde gösterir. Bu sıralama kadın istihdamında tersine dönmektedir. Her iki 
cinsiyet için de istihdam uyarma etkisi mali işler ve kimyasal maddelerde benzerdir, buna karşılık 
ulaştırma sektöründeki erkek istihdamı üzerindeki etkisi daha belirgindir.
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 Şekil 5: Dokuma: İstihdam uyarma etkileri (kişi/trilyon TL, 2002)

 Hazır giyim sektörünün nihai talebinin istihdam uyardığı önde gelen sektörlerin dokuma, ticaret 
ve tarım olduğu Şekil 6’da görülmektedir. Dikkat edilirse ulaştırma ve deri eşya sektörlerinde erkek 
istihdamı uyarıldığı halde kadın istihdamı pek uyarılmamaktadır. Mali kurumlarda hem kadın hem 
de erkek istihdamı uyarılmaktadır. 

 Motorlu araçlar sektörünün nihai talebinin hem erkek hem kadın istihdamı uyarma etkisi, metal 
ürünleri, lâstik ve plâstik, ana metal gibi çok sayıda imalat sanayim sektörünün yanı sıra tarım, ticaret, 
ulaştırma ve mali kurumlarda da göze çarpmaktadır. Şekil 7’den görüldüğü gibi, kadın istihdamının 
uyarıldığı sektör çeşitliliği az, etki boyutu da hayli düşüktür. 

 Şekil 6: Hazır giyim: İstihdam uyarma etkileri (kişi/trilyon TL, 2002)
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 Şekil 7: Motorlu araçlar: İstihdam uyarma etkileri (kişi/trilyon TL, 2002)

 Şekil 8: Ticaret: İstihdam uyarma etkileri (kişi/trilyon TL, 2002)

 Motorlu araçlar sektörünün nihai talebinin hem erkek hem kadın istihdamı uyarma etkisi, metal 
ürünleri, lâstik ve plâstik, ana metal gibi çok sayıda imalat sanayim sektörünün yanı sıra tarım, ticaret, 
ulaştırma ve mali kurumlarda da göze çarpmaktadır. Şekil 7’den görüldüğü gibi, kadın istihdamının 
uyarıldığı sektör çeşitliliği az, etki boyutu da hayli düşüktür. 
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 Bulguları genel olarak özetlersek, birincisi, Günlük-Şenesen ve Şenesen (2009, 2011)’de 
incelediğimiz yedi, burada ele aldığımız dört sektör arasında ticaret ve hazır giyim ekonomide en 
yüksek istihdam yaratma potansiyeline sahip sektörlerdir.  Bu aynı zamanda bir daralmanın da 
istihdama benzer şekilde olumsuz yansıyacağı anlamına gelir. İkincisi, ihracatı değişen sektörün 
kendisi üzerindeki istihdam etkisi öbür sektörlerdekine göre hep daha yüksektir. Yani bir sektörün 
ihracatındaki diyelim bir daralma istihdam açısından da en yüksek etkiyi kendisinde yaratacaktır.  
Üçüncüsü, dokuma üretimi ile ilişkili olan ticaret, tarım, bankacılık, kimya sektörlerindeki istihdam 
bu sektörün krizden etkilenmesi durumunda çok olumsuz etkileneceklerdir.  Dördüncüsü ise, 
incelediğimiz sektörlerin yüksek teknoloji kullanan sektörlerde (Büro makineleri, elektrikli makineler, 
hassas aletler) istihdam yaratma etkileri çok düşüktür.

 Bulguları kadın istihdamı açısından ayrıntılandırırsak, bir kere bütün sektörler için kadın istihdamı 
uyarma etkisinin genel olarak erkek istihdamına göre daha düşük olduğunu görüyoruz.  İkincisi, 
kadın istihdamı açısından etkilerin yayıldığı sektör sayısı daha azdır. Etkilerin sektörlere dağılımının 
genel yapısını erkek istihdamı belirlemektedir.  Öte yandan, kadın ve erkek istihdam oranlarının 
birbirine yakın olduğu tarım sektöründe, büyük ölçüde bu nedenden, kadın ve erkek istihdamı 
uyarılma etkileri de çok yakındır.  Üçüncüsü, başlıca ihracat sektörlerinin nihai taleplerinin her 
iki cinsiyet için de önemli ölçüde istihdam uyardığı sektörler tarım, ticaret ve mali kurumlardır.  
Dördüncüsü, başlıca ihracat sektörlerinin hepsi ticaret sektöründe hem kadın hem erkek için önemli 
ölçüde istihdam uyarmaktadır.  Ama ticaret sektörünün mal üreten sektörlere bağımlı olduğunu 
unutmamak gerekir. Beşincisi, ulaştırma ve hizmetler sektörlerinde erkek istihdamı önemli derecede 
uyarılmasına karşın, aynı şey kadınlar için geçerli değildir

 Bir noktaya dikkat çekelim; bir sektörde kadın istihdamının yoğun olması o sektörün 
etkilenmesinin aynı önemde olmasını gerektirmez.  Örneğin, başlıca ihracat sektörlerinin en düşük 
istihdam etkisi uyardığı sektör tütün ürünleridir.  Bunun nedeni, istihdamındaki kadın payı açısından 
ön sıralarda olmasına karşın, asıl olarak özel nihai tüketime yönelik üretim yapan bu sektörün ara 
girdi bağlantılarının hem sayıca az hem de zayıf olmasıdır.
 
 Görülüyor ki gerek genel olarak istihdamı ve gerekse özel olarak kadın istihdamını üretim yapısı 
açısından bütünlüklü bir yaklaşımla irdelemek gerekmektedir.  Bir başka deyişle,  belli sektörlerdeki 
istihdam üzerinde yoğunlaşmak yeterli değildir,  bu sektörlerle bağlantılı diğer üretim sektörlerinin 
istihdam uyarma etkileri gözönüne alınmalıdır.  Bulgularımıza göre ekonomide kadın istihdamı 
uyarılma etkileri erkek istihdamına göre daha düşüktür, bunun arkasında istihdam içinde kadın 
oranlarının düşüklüğü yatmaktadır.  Bunun yanı sıra kadın istihdamı uyarılan sektör sayısı da düşüktür, 
çünkü kadın istihdamının sektörel çeşitliliği yoktur.  Bu durumun düzeltilmesi ancak uygun politika 
tasarımı ve uygulamasına bağlıdır.
 
 3. Kadın istihdamına ilişkin politika tasarımı

 İşgücü talebi üretim yapısına bağlı olduğuna göre piyasanın genel yapısını, son dönemde hem 
dünyada hem de Türkiye’de belirginleşen istihdam yaratmayan büyüme olgusunu gözönünde 
tutmamız gerekir.  Türkiye’de ithal aragirdilere bağımlılıktaki artış iş alanlarının daralmasına neden 
olmaktadır (Şenesen, Günlük-Şenesen ve Yılmaz, 2011).  Üretim kapasitesinde artış olmadan yani 
ekonominin istihdam yaratma gücü artmadan istihdam artışı beklemek gerçekçi görünmüyor.  Kadın 
işgücüne talebi de bu çerçevede ele almamız gerekmektedir. Süregelen piyasa koşullarının kadınların 
işgücü piyasasına çıkmaları (arz) ve işe alınmaları (talep) açısından yarattığı, hatta kemikleştirdiği 
olumsuz koşulların giderilmesi kamu politikaları tasarımı ve uygulaması olmadan sağlanamayacaktır.

 Küresel kriz öncesinde hazırlanan ve içinde bulunduğumuz dönemi kapsayan DPT 9. Kalkınma 
Planı (2007-2013) kadın istihdamına ilişkin sorunu tanımlamakta; 
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 223. “...kadınların işgücüne ve istihdama yeterince katılamaması.”

 234. “...... aktif işgücü politikaları, .... kadınlar ve gençler gibi dezavantajlı grupların iş bulmasını 
.......kapsamaktadır.”

ve sorunun çözümüne esas olarak arz açısından yaklaşarak kamu politikaları öngörmektedir:

 568. “............. Kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılması amacıyla çocuk ve diğer 
bakım hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılacaktır.”
  
 621. “Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için; bu kesime yönelik mesleki 
eğitim imkanları geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır.”
    
 Ancak, kadınların bakım hizmetlerine erişiminin nasıl sağlanacağı ve istihdam edilebilirliklerinin 
hangi sektöre yönelik olduğu konusunda somut bir yol haritası verilmemektedir. Başbakanlığın 
25 Mayıs 2010 tarihli “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” başlıklı 
genelgesinde de8, DPT’nin 2010 ve 2011 Yıllık Programları’nda da “dezavantajların nasıl ortadan 
kaldırılacağı” belirtilmemektedir.  Öte yandan, DPT Yıllık Program 2010’da küresel krize karşı alınan 
önlemler kadınları da kapsamaktadır:

 “İstihdam paketi kapsamında, 2008 yılı Mayıs ayından itibaren, genç ve kadın işçiler için sosyal 
güvenlik ödemelerinin azaltılmasına ve Hazine tarafından ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. 
(s.55)

 “İşsizlik Fonu’nun gelirlerinden 18-29 yaş arası genç istihdamı ve kadın istihdamını teşvik amacıyla 
uygulanan prim indiriminin maliyetine tekabül eden 137 milyon TL’lik kısmının SGK’ya transfer 
edileceği öngörülmüştür. (s.68)

 İşgücü maliyetini düşürmek yoluyla talebi arttırmaya yönelik olan bu önlemlerin işverenleri ne 
derece teşvik ettiği, yani son dönemde kadın istihdamının maliyet esnekliği araştırmamız gereken 
bir konu olarak önümüze çıkıyor.  Ancak süregelen kriz ve işsizlik ortamında kadınların ev dışında 
ve insana yakışır işlerde istihdamını arttırmaya bu mikro önlemlerin yetmeyeceğini, sürekliliği 
sağlamayacağını öngörebiliriz.  Bu noktada makro düzeyde politika tasarımının gündeme gelmesi 
gerektiğini görüyoruz. 

 Yazımızın başında da değindiğimiz gibi, işgücüne insana yakışır işlerde talep yaratmanın 
önkoşulu yurtiçi üretim kapasitesinin genişlemesidir.  Kriz öncesinden beri gündemde olan yüksek 
işsizlik düzeylerini düşürmek böyle mümkün olabilecektir. Bunun için yeni yatırımların yapılması 
gerektiğine göre, kamu politika tasarımında yatırımları arttırmaya öncelik verilmelidir. İktisadi 
anlamda yatırım bina yapımı, makine, teçhizat ve ulaştırma araçlarını kapsar.  Bu mallara talep 
artarken girdi alışverişinde bulundukları diğer sektörlerin üretimi de etkilenecektir.  Yukarıda 
ihracat ile ilişkilendirdiğimiz saptamalarımızın aslında nihai talep için geçerli olduğunu, yatırımları 
kapsadığını hatırlamakta yarar var. Kamu hem doğrudan yatırım yaparak hem de özel kesim 
yatırımlarını özendirerek kadın istihdamını arttırabilir.  Böylelikle kadın istihdamının sektörel 
çeşitliliğini arttırabilir, çoğu sektörün istihdamındaki kadın-erkek dengesizliğini azaltabilir.

 Kamu yatırımları açısından iki kanal belirtebiliriz: Birincisi, kamu son dönemdeki eğilimin tersine, 
kurumsal bakım hizmetleri üretimini üstlenebilir.  Bu kadınların işgücüne katılmalarına da katkıda 
bulunacaktır.  İkincisi, kamu farklı ölçeklerde ve farklı sektörlerde yatırım yapabilir. 2. bölümdeki 
çözümlememizden görüldüğü gibi, bir sektördeki genişleme ile gelen istihdam başka sektörler 

8	 			http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/05/20100525-12.htm
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üzerinde de uyarıcı etki yaratmaktadır. Bu etkileşim kadın istihdamı açısından da yol göstericidir.  
Gerekli bina yapımı, teçhizat, ulaştırma aracı alımının yani yatırımın planlanması, maliyetinin de 
kamu bütçesinde kapsanması gerekir. 

 Bunun yanısıra, kamu yine farklı ölçeklerde ve farklı sektörlerde, farklı eğitim düzeylerindeki 
kadınlara istihdam yaratacak özel kesim yatırımlarını özendirebilir.  Gerek sektör seçimi ve gerekse 
kadın istihdamı üzerindeki olası etkiler sektörlerarası etkileşim çözümlemesiyle ortaya çıkarılabilir.  
Bu yöndeki teşviklerin de kamu bütçesinde kapsanması gerekir.

 Bu aşamada “Hangi kamu?” sorusu karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda alıntıladığımız politika 
belgeleri merkezi hükümetin, yani makro politikaların sorumlusunun yol haritalarıdır.  Belirtilen 
makro ve mikro düzeydeki hedeflerin gerçekleşmesi kararlılığın yanısıra bütçede karşılığının 
bulunmasına bağlıdır. Öte yandan, mevcut işleyişte, dünyadaki gelişmelerden de etkilenen merkezi 
politikalar ile merkezi bütçenin bileşimi yerel yönetimlerin (özellikle belediyelerin) faaliyet alanlarını 
büyük ölçüde belirlemektedir.  Gerek farklı düzeylerdeki kamu yönetimi birimlerinin ve gerekse özel 
sektörün kadın istihdamının artmasına yönelik “performans”ları bu bağlamda eşgüdüm, süreklilik ve 
denetim koşullarını ne derece sağladıklarına bağlı olacaktır.  Ama bütün bu sürecin başlaması için 
“Kadın-erkek dengesizliği ne kadar öncelikli bir sorun?” sorusunun sorulmuş olması, ardından da 
sorunun çözümüne öncelik verilmiş olması gerekmektedir.
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 İKİNCİ OTURUM: İŞGÜCÜ PİYASASINDA YENİ EĞİLİMLER VE BAKIM 
HİZMETLERİNİN KADIN İSTİHDAMINA ETKİLERİ
 Oturum Başkanı: Prof. Dr Yıldız Ecevit, ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı

 Kadın Emeği ve İşgücü Piyasasında Yeni Eğilimler: Kısmi Zamanlı Çalışma ve Ev 
Eksenli Çalışma

 Reyhan Atasü-Topcuoğlu, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma 
Görevlisi

 Çağdaş Kapitalizm, Üretimin Esnekleştirilmesi ve Kadın Emeği

 Son yirmi yılda hepimizin günlük yaşamında iş konusunda yeni gelişmeler meydana geldi. Sosyal 
refah uygulamalarının giderek azaldığı bu dönemde işsizlik çok arttı ve yeni çalışma biçimleri gündeme 
geldi. Bu makale, çağdaş kapitalizmin günümüzde aldığı yeni görünüm içerisinde yeni çalışma 
biçimlerinden kısmi-zamanlı çalışma (part-time çalışma) ve ev eksenli çalışmaya odaklanmaktadır. 
Bu iki çalışma biçiminin en belirgin ortak noktası kadın emeğinin yöneldiği ve yoğunlaştığı istihdam 
biçimleri olmalarıdır. Makalede, bu iki yeni çalışma biçimi kapitalizmin günümüzdeki hali içerisinde 
konumlandırıldıktan sonra kadının iş gücü pazarına katılımına yönelik politikalar ele alınacak, bu 
politikalarda ataerkilliğin ve çağdaş kapitalizmin nasıl beraber üretildiği ve bunların bizim açımızdan 
önemli noktalarının neler olduğu belirtilecek; daha sonra ‘‘Kadının istihdama katılımını arttırıcı 
feminist bir sosyal politika düşünebilir miyiz?’’ sorusuna cevap aranacaktır.
 
 ‘‘Kısmi zamanlı çalışma’’nın İngilizce literatürdeki karşılığı ‘‘part-time çalışma’’dır. Bu kavram 
normal iş süresinin daha az olduğu, düzenli, yasal ve formel bir çalışma biçimi olarak 1457  sayılı 
Yeni İş Kanunu ile resmen yaşamımıza girmiştir. Ancak, Türkiye özelinde kadın emeği üzerinde 
yapılan çalışmalar kısmi -zamanlı çalışmanın kadın emeği için enformel bir çalışma biçimi olarak 
pratik edildiğini göstermekte. Avrupa Birliği (AB) verilerine baktığımızda (EUROSTAT, 2002; Isusi & 
Coral 2004) ise kısmi-zamanlı çalışma kayıtlı, legal ve yine kadın emeğinin yoğunlaştığı bir çalışma 
biçimi olarak karşımıza çıkmakta. 

 Ev eksenli çalışma ise çok daha eski bir pratiktir; kapitalizmin ilk ortaya çıktığı merkantalist 
dönemde ticaret erbabının evlere hammadde ya da ara madde dağıtıp, daha sonra evlerde hazırlanan 
ürünü topladığı çalışma biçimidir. Bu tarihi çalışma biçiminin günümüzde tekrar ortaya çıktığını 
görüyoruz. Ev eksenli çalışma enformel bir çalışma biçimi olarak gene ham ya da ara maddelerin 
evlerinde oturan kadınlara verilmesi ve bunların daha sonra, yani işlendikten sonra belirli bir ücret 
karşılığında toplanması şeklinde karşımıza çıkıyor. Ev eksenli çalışanların sadece Türkiye de değil 
dünyada da %90 ı kadın.  Demek ki ev eksenli çalışma, kadın emeğinin istihdam edildiği bir çalışma 
biçimi9. 

 Kısmi zamanlı çalışma verileri AB düzeyinde mevcut. Veriler (EUROSTAT, 2002) gösteriyor ki 
kısmi zamanlı çalışma da kadınlar çoğunlukta, ama erkek emeği de var. Erkek emeği part-time 
çalışmada iki yerde duruyor: Çalışma hayatının başında ve sonunda (Isusi & Coral 2004). Yani, 
çalışma hayatına yeni atılan, tecrübesiz, dolayısıyla emeği kalifiye olmayan genç erkekler, belki 
de öğrencilik sürelerinin devamı içerisinde kısmi- zamanlı çalışabiliyorlar. Ya da erkekler emekli 
olduktan sonra ek gelir ve meşgale amacıyla kısmi- zamanlı çalışıyorlar. Ancak kadınlar yaşamlarının 
tüm zamanlarında kısmi- zamanlı çalışabiliyorlar (Isusi & Coral 2004). Açıktır ki, emeğin, kısmı ve 
tam zamanlı çalışma arasında dağılımı toplumsal cinsiyet uyarınca gerçekleşmektedir. Bu dağılım 
kritiktir. Çünkü kısmi- zamanlı çalışma, çalışma saati daha az gözüktüğü için kontrat üzerindeki 
ücretin ve işten ücret dışında sağlanan faydaların daha az olduğu bir çalışma türü. Yani emeğin 

9	 	Türkiye’de	ev	eksenli	çalışma	ile	ilgili	alan	çalışmaları	için	bkz,	Cinar,	1994;	Kümbetoğlu	1992;	Hattatoğlu,	2000;	Atasü-	Topcuoglu,	2007
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daha az ücretlendirildiği, daha az karşılık bulduğu bir çalışma türü. AB verilerinde (EUROSTAT, 
2002) her yaştaki kadınların kariyer süreçleri içerisinde de kısmi- zamanlı çalışabildiğini görüyoruz. 
Vurgulayalım: AB düzeyinde, kısmi-zamanlı çalışma formel bir çalışma biçimidir; ancak ülkemizde 
genellikle enformel ve kayıtsız bir çalışma biçimi olarak uygulanmaktadır. 
 
 Tam da burada,  kısmi zamanlı çalışmayı, “legal esnekleşme”, çağdaş kapitalizmin çalışmayı legal 
esnetme biçimi olarak kavramsallaştırabiliriz. Ev eksenli çalışmayı ise çağdaş kapitalizmin çalışmayı 
enformel olarak esnekleştirmesi olarak kavramsallaştırabiliriz. 
 
 O halde, kısmi zamanlı ve ev eksenli çalışmayı üretimin formel ve enformel olarak esnekleştiği, 
kadın emeği yoğun çalışma biçimleri olarak sorgulayabilir ve bu iki çalışma biçiminin giderek 
yaygınlaşmasını çağdaş kapitalizmin içinde konumlayabiliriz. O zaman tartışma, kadın emeğine 
talep var mı yok mu; ya da talep varsa da neden az, tartışmasının dışına çıkar; ve görürüz ki sorunun 
esası istihdam yaratmadaki yaygın sıkıntıdır. 

 Kadın emeğinin legal ve enformel esnekleşmede istihdam edilmesi resmini daha geniş tabloda 
görebilmemiz lazım. O tablo nedir? O tablo, 1970’lerden bu yana dünyada yaşanan makro bir 
takım değişikliklerin ulus devletler bazında yarattığı bazı önemli etkilerdir10. 

 Birinci makro etmen dünya nüfusu artışıdır. Türkiye üzerine olan çalışmalar (Yeldan, 2010) 
“istihdamsız büyümenin” altını çiziyor; ama, dünya ekonomilerinin formel çalışma biçimleri ile 
artan nüfusa iş sağlayamadığı bir gerçek. Birinci makro etmenin ulus devlet bazındaki sonucu, bütün 
dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde iş gücünün ucuzlaması ve reel ücretlerin düşmesidir. 

 İkinci makro etmen: Sermaye hareketi arttı, işgücü hareketliliği buna göreli olarak daha az arttı. 
Sermaye dünyada serbestçe dolaşırken işçiler çalışma izni alamadı. Bugün AB içerisinde bile emek 
hareketliliği kısıtlıdır. Kurucu devletler arasında serbest işçi dolaşımı var, buna birinci emek havuzu 
diyelim. Kurucu devletler açısından, ikinci büyümede eklenen devletlerin vatandaşları ancak 
birinci emek havuzundan bir işçi bulunamadığı taktirde istihdam edilen ikincil bir emek havuzu 
oluşturmakta. Sonraki genişlemelerde eklenen ülkelerin vatandaşlarınıysa üçüncül bir işçi havuzu 
oluyor. Henüz aday olan ülkelerin vatandaşlarının iş bulma şansı ise neredeyse yok gibi. Açıktır ki 
iş gücü hareketliliği sermayeye göre daha az. Emek ve sermaye hareketliliği arasındaki dengesizliğin 
ulus devlet bazındaki sonucu, ülkeler arasında var olan ücret farklılıklarının sürdürülmesi ve 
artmasıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çalışan sınıfları arasında refah farkı artmış, aynı 
zamanda sınırları ulus devletlerin sınırları ile örtüşen kimisi avantajlı, kimisi göreli ucuz işgücü 
orduları oluşmuştur.

 Üçüncü makro etmen: Haberleşme çok gelişti ve ucuzladı. Taşımacılık gelişti ve ucuzladı. 
Bunların sonucunda üretim esnekleşti. Teknoloji geliştikçe üretim daha küçük parçalara bölündü ve 
ihale edilebilir hale geldi.
 
 Bu makro etmenlerin geliştiği süreç ulus devlet bazında, özellikle gelişmekte olan ülkeler 
bazında değişiklere yol açtı. Öncelikle yeteri kadar büyüyemeyen ekonomiler, hareketli sermayenin 
ülkelerine getirdiği sıcak paraya muhtaç hissettiler kendilerini. Bir anlamda belki de muhtaç da 
oldular. Bunun sonucunda gelişmekte olan ülke devletleri yabancı sermayeyi çekmek için, iş gücü 
pazarı ve üretim üzerinde özellikle denetimlerini azaltacak politika uygulamalarına gittiler. Ev eksenli 
çalışma dediğimiz şey aslında tam da bu konjektürde yeniden ortaya çıktı, uluslararası taşeronluk 
ağlarının yan mahallemizde oturan kadınların evlerine kadar yayıldığı süreçte! Marka firmalar 
mevsimlik kreasyonunun ceketini A firmasına ihale ediyor, pantalonunu B firmasına; A ve B firmaları 
da aldıkları işleri daha küçük firmalara ihale ediyorlar, bu zincir atölyeye kadar geliyor; en sonunda 

10	 	Makro	etmenler	ve	ulus	devlet	bazındaki	etkilerinin	daha	ayrıntılı	bir	tartışması	için	bkz.	Atasü-Topcuoglu,	2005.	
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bir aracı dikilecek kumaşları evdeki kadınlara kadar veriyor. Kadınlar bunları dikiyor ve bu zincir 
tekrar tersine tamamlanıyor. Bu taşeronluk ağları içinde bağımlı çalışma ilişkisini kurmak imkânsız 
hale geliyor, kısaca, hiçbir işvereni ev eksenli çalışan kadınların işçiliğinden sorumlu tutamıyoruz.

 Birinci makro etmen dünya nüfusu artışıdır. Türkiye üzerine olan çalışmalar (Yeldan, 2010) 
“istihdamsız büyümenin” altını çiziyor; ama, dünya ekonomilerinin formel çalışma biçimleri ile 
artan nüfusa iş sağlayamadığı bir gerçek. Birinci makro etmenin ulus devlet bazındaki sonucu, bütün 
dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde iş gücünün ucuzlaması ve reel ücretlerin düşmesidir. 

 İkinci makro etmen: Sermaye hareketi arttı, işgücü hareketliliği buna göreli olarak daha az arttı. 
Sermaye dünyada serbestçe dolaşırken işçiler çalışma izni alamadı. Bugün AB içerisinde bile emek 
hareketliliği kısıtlıdır. Kurucu devletler arasında serbest işçi dolaşımı var, buna birinci emek havuzu 
diyelim. Kurucu devletler açısından, ikinci büyümede eklenen devletlerin vatandaşları ancak 
birinci emek havuzundan bir işçi bulunamadığı taktirde istihdam edilen ikincil bir emek havuzu 
oluşturmakta. Sonraki genişlemelerde eklenen ülkelerin vatandaşlarınıysa üçüncül bir işçi havuzu 
oluyor. Henüz aday olan ülkelerin vatandaşlarının iş bulma şansı ise neredeyse yok gibi. Açıktır ki 
iş gücü hareketliliği sermayeye göre daha az. Emek ve sermaye hareketliliği arasındaki dengesizliğin 
ulus devlet bazındaki sonucu, ülkeler arasında var olan ücret farklılıklarının sürdürülmesi ve 
artmasıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çalışan sınıfları arasında refah farkı artmış, aynı 
zamanda sınırları ulus devletlerin sınırları ile örtüşen kimisi avantajlı, kimisi göreli ucuz işgücü 
orduları oluşmuştur.

 Üçüncü makro etmen: Haberleşme çok gelişti ve ucuzladı. Taşımacılık gelişti ve ucuzladı. 
Bunların sonucunda üretim esnekleşti. Teknoloji geliştikçe üretim daha küçük parçalara bölündü ve 
ihale edilebilir hale geldi.
 
 Bu makro etmenlerin geliştiği süreç ulus devlet bazında, özellikle gelişmekte olan ülkeler 
bazında değişiklere yol açtı. Öncelikle yeteri kadar büyüyemeyen ekonomiler, hareketli sermayenin 
ülkelerine getirdiği sıcak paraya muhtaç hissettiler kendilerini. Bir anlamda belki de muhtaç da 
oldular. Bunun sonucunda gelişmekte olan ülke devletleri yabancı sermayeyi çekmek için, iş gücü 
pazarı ve üretim üzerinde özellikle denetimlerini azaltacak politika uygulamalarına gittiler. Ev eksenli 
çalışma dediğimiz şey aslında tam da bu konjektürde yeniden ortaya çıktı, uluslararası taşeronluk 
ağlarının yan mahallemizde oturan kadınların evlerine kadar yayıldığı süreçte! Marka firmalar 
mevsimlik kreasyonunun ceketini A firmasına ihale ediyor, pantalonunu B firmasına; A ve B firmaları 
da aldıkları işleri daha küçük firmalara ihale ediyorlar, bu zincir atölyeye kadar geliyor; en sonunda 
bir aracı dikilecek kumaşları evdeki kadınlara kadar veriyor. Kadınlar bunları dikiyor ve bu zincir 
tekrar tersine tamamlanıyor. Bu taşeronluk ağları içinde bağımlı çalışma ilişkisini kurmak imkânsız 
hale geliyor, kısaca, hiçbir işvereni ev eksenli çalışan kadınların işçiliğinden sorumlu tutamıyoruz.

 Bunun yanı sıra esnekleşen ve süreksizleşen üretim içerisinde düzenli çalışma biçimlerinin de 
aşındığını, işverenin maliyetini düşüren kısmi zamanlı çalışmanın özellikle Batı’da yaygınlaştığını 
görüyoruz. 

 Sekiz saat düzenli, ücretli, sosyal tesisi ve bir takım başka faydaları da olan çalışma biçimleri 
aşınıyor. Gelişmekte olan ülkelerde enformel sektör ve enformel çalışma biçimleri artarken gelişmiş 
ülkelerde legal esnekleşme yani kısmi zamanlı çalışma artıyor ve buralarda özellikle kadınlar istihdam 
ediliyor. Küresel bazda Güney ve Kuzey ile Doğu ve Batı arasında, yani merkez /çevre tabir ettiğimiz 
gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ekonomiler arasında, çalışma koşulları adaletsiz biçimde farklılaşıyor. 
Kısmi zamanlı ve ev eksenli, düşük getirili olan çalışma biçiminde kadın emeği yoğunlaşıyor. Ev 
eksenli çalışma, çağdaş kapitalizm enformelleşmesi ile kadın emeğinin kesiştiği noktada; kısmi 
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zamanlı çalışma ise çağdaş kapitalizmin üretimi legal olarak esnekleştirmesi ile kadın emeğinin 
kesiştiği noktada yaşanıyor. O zaman soruyoruz, çağdaş kapitalizmde üretimin dolayısıyla çalışma 
biçimlerinin formel ve enformel olarak esnetilmesi toplumsal cinsiyetten bağımsız bir şekilde mi 
yürüyor?11  Bu noktada ataerkillik üzerinden bir analiz yapılabilir.

 Ataerkillik ve Kadın Emeği

 Ataerkilliğin kadın emeğini saklaması ve saklayarak değersizleştirmesi, kadınların kötü ve göreli 
kötü koşullarda çalışmaya mahkum edilişinin anahtarıdır. Ataerkillik bir toplumsal cinsiyet rejimidir. 
Toplumsal cinsiyet, toplumun kadınlığa ve erkekliğe atfettiği anlamlardır. Çok farklı toplumsal cinsiyet 
rejimleri söz konusu olabilir. Kadınlığın erkekliğe üstün olduğu ya da heteroseksüelliğin baskın 
olduğu ya da homoseksüelliğin çok daha muteber görüldüğü ya da kadınların savaşıp erkeklerin 
evde örgü ördüğü toplumsal cinsiyet rejimleri hayal edebiliriz. Ancak, ataerkil toplumsal cinsiyet 
rejimleri, özellikle eril olanın yüceltildiği, güçlü olduğu; eril olmayanın aşağı görüldüğü ve izleyen 
biçimde dişilliğin ezme ilişkisiyle kurulduğu, yaşın da önemli bir hiyerarşik unsur olduğu rejimlerdir.
 
 Genel olarak ataerkillik toplumsal bir yapı oluşturur. Çünkü toplumların dişilliğe ve erilliğe ait bir 
takım yerleşmiş algıları, kalıplaşmış yargıları vardır ve bunları bizler sorgulamadan içselleştiririz. Bu
kalıplar geçmişten gelirler; hiç farkında olmadan uygularız onları ve böylece bizim içimizden 
hayatımızdan geçerek geleceğe doğru uzanırlar. Nitekim cinsler-arası eşitsizlik, kadınlık, erkeklik ve 
bunlara dair algılar geçmişten gelir, bugün yaşanır ve böylece geleceğe aktarılır. Ataerkillik böylece 
bir toplumsal yapı olarak karşımıza çıkar.
 
 Farklı ülkelerde ve zaman içinde yoğunlukları değişse de dünya genelinde erilin baskın ve dişilin 
ikincil olduğu toplumsal cinsiyet rejimleri uygulanmakta, yani ataerkil toplumsal yapı yaşanmaktadır 
(Walby, 1990). O halde sormamız gerekiyor, “ataerkil toplumsal cinsiyet rejimlerinin ana unsuru 
nedir?”.  

 Ataerkil toplumsal cinsiyet rejimlerinin ana unsuru kadınların baskı altına alınmasıdır. 
Ataerkilliğin bir başka temel unsuru ise kadınların kendilerine dair tanım ve söylem geliştirmesinin 
engellenmesidir. Öteleme, ezme ve susturma ancak sistematik yok sayma ve görmezden gelme ile 
mümkündür. Saklama ve görmezden gelme ataerkillik açısından çok kritik pratiklerdir. Ataerkillik, 
kadınların bedenlerinin ve bedenlerinden ayrı düşünemeyeceğimiz emeklerinin saklanması ve 
görünmezleştirilmesine dayanan bu şekilde yeniden üretilen bir toplumsal yapıdır (Atasü- Topcuoglu, 
2010). 

 Peki, çalışmanın gözle görülmemesi ne demektir? Kadınların çalışması öncelikle aile içinde hasıraltı 
edilir. Bulaşık yıkamak, çocuk bakmak, temizlik yapmak gibi bir ok hizmet yani iş, “analık, kızlık, 
gelinlik ya da eşlik” gibi kadınlık rollerine dâhil olarak algılanır. Dolayısıyla kadının aile içerisindeki 
asimetrik ilişkileri de bu algılar üzerinden kurulur. Çünkü, ortada bir emek yoksa karşılığı verilmesi 
gereken bir durum, bir eder, ödenmesi gereken bir bedel, kadına verilecek bir paye de yoktur. 
Nitekim, erkek “eve ekmek getirendir”, kadınlar için ise halk tabiri “kaşık düşmanı”dır.

 Kadın emeği açısından ataerkillik, görmezden gelinen emeği, “ortada zaten görülecek bir şey 
yok” algısına dönüştüren ideolojidir, saklamayı saklayan bilinçtir (Atasü- Topcuoglu, 2010). Bir 
toplumsal yapı olan ataerkillik iki şekilde var olur: Birincisi, objektif var oluş, ikincisi ideolojik var 
oluş. Objektif var oluş şudur: Kadınlar ve erkekler içinde bulunduğumuz toplumda objektif olarak 

11	 Bu	soru	bizi	feminist	literatürün	ana	konularından	“Kadın	emeğinin	kullanımını	ataerkillik	mi,	kapitalizm	mi	belirliyor?”	tartışmasına	götürür.
	 Bu	tartışmanın	tarihi	gelişimi	ve	detayları	için	bkz.	Atasü-Topcuoglu,	2009.	Bu	tartışmadan		şu	çıkarıma	varılabilir:	Günlük	yaşamda		
	 kadın	emeğinin	kullanımında	hem	ataerkillik	hem	kapitalizm	beraber	üretilir;	dolayısıyla	ikisinin	etkileşimini	ve	nasıl	beraber	yeniden	
	 üretildiklerini	incelemek	gerekiyor.	Okuduğunuz	makalede	sadece	ataerkillik	üzerinden	bir	analiz	yapılacaktır.	Hem	ataerkilliği	hem	
	 kapitalizmi	içeren	ikili	bir	analiz	örneğini	ve	burada	bahsedilen	“saklama”	ve	“saklayarak	değersizleştirme”	kavramlarının	kuramsal	
	 açıklaması	ve	alan	çalışmasında	uygulamasını	görmek	için	bkz.	Atasü-Topcuoglu,	2009.		
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eşitsiz koşullarda doğarlar. Örneğin, kız çocukları okutulmaz erkek çocukları okutulur. Mülkiyet 
erkeklerin üstünedir. Dolayısıyla ataerkillik objektif olarak vardır. Ataerkiliğin ideolojik var oluşu 
emeğin saklanması ve toplumsal cinsiyet sınıflandırmasının içselleştirilmesi ile yakından ilişkilidir. 
 
 Durkheim ve Mauss’un (1963) çok önemli çalışması ‘’İlkel Sınıflandırma’’ (Primative Classification), 
objektif eşitsizliğin sınıflandırmalara yansıdığını ve böylece eşitsizliğin nedeninin tartışma alanının 
dışına çıkartıldığını ortaya koymaktadır. Buradaki ana fikri örnekle açıklamak gerekirse: Basit bir 
üretim zincirinde örgütlenmiş basit bir toplum düşünelim. Bu toplumlarda bir bölüşüm eşitsizliği 
var; yani fakirler ve zenginler mevcut. Bu toplumda fakirlere kırmızı, zenginlere beyaz deniyor. 
Çünkü toplum ikiye ayrılmış, zenginler ve fakirler olarak. Daha sonra, sınıflandırma toplumun dili ve 
kültürü içerisinde temel bir unsur haline geliyor, bireyler bu sınıflandırmayı kullanarak düşünüyorlar, 
böylece fakirlik kırmızıların bir özelliği haline geliyor; ve toplumun üyeleri bazılarına fakir oldukları 
için kırmızı denildiğini unutuyor, böylece toplumsal algıda bir kayma yaşanıyor; ve o bazıları için 
“kırmızı oldukları için fakirler” algısı temel bir kanı haline geliyor. Toplumsal cinsiyet de benzer 
bir mekanizma üzerinden kuruluyor. Örneğin, kimileri “Kadın” olduklar,  “anne” oldukları için 
başkalarına karşılıksız bakım hizmeti sağlıyorlar. Bu hizmetleri iş olarak yapmıyor, daha doğrusu biz 
bu hizmetleri iş olarak algılamıyoruz, bu hizmetleri “kadınlığın doğası” olarak algılıyoruz. Ataerkil 
sistemde kadının emeğinin üzerinden, emek adı siliniyor. Kadının emeği silindiği zaman, o adı 
konmayan emek, hayatımızda belirsiz, tanımlayamadığımız bir sorun alanı, tartışma alanı olarak 
karşımıza çıkmıyor. O boşluğa kadınlık rolleri yazılıyor. Analık, eşlik, kız çocukluk gibi. 

 Anne olmayı düşünelim; anne şefkatlidir, özenlidir, bizi besler, yemeği yapar, sökükleri diker, 
bulaşıkları yıkar, ortalığı toplar, çocuklara ve hastalara bakar. Dahası çocuklara en güzel ve en iyi 
şekilde anneleri bakarlar. Bunu hepimiz böyle biliriz. İşte tam da bu hepimizin bildiği, sorgulamadan 
kabul ettiği ataerkil ideolojidir. Çünkü annelik boş bir kavram değil, içi birçok karşılıksız hizmetle 
dolu bir kavramdır. O kadınlar ücretsiz isçi değil, annedirler. İşte bu algı ataerkil ideolojidir; tam 
da kadın “anne” olurken, emeği emek olmaktan çıkar ve annelik rolü olur. Bu süreçte bazı işler, 
örmekse dikiş v.s.  çalışma tanımından çıkar, kadınlık tanımına dahil olur. Kısaca ataerkillik iki şekilde 
var olur, objektif olarak ve ideolojik olarak. 

 O zaman soralım: Ataerkillikle ev eksenli çalışma arasında nasıl bir bağ var?

 Ataerkillikte kısaca ev işi dediğimiz, örmek, dikiş, temizlik, bakım gibi bir dizi iş, çalışma olmaktan 
çıkıp kadınlık tanımına yazılıyor. Dolayısıyla evde yapılan diğer işler, bilhassa ev eksenli tekstil 
sektöründe yapılan işler,  ev işine çok benzediği için ataerkil ideoloji uyarılıyor. “Kadının doğal 
olarak yıkayan, diken temizleyen kişi” olduğu algısını kadınlar da içselleştiriyorlar. Zaten ev eksenli 
çalışanların çoğu diyor ki: “Ben ev kadınıyım”. Kendisini emekçi ya da çalışan olarak tanımlamıyor, ev 
kadını ya da ana olarak tanımlıyor. Ataerkil ideoloji bu şekilde kadının emeğini saklıyor ve saklayarak 
değersizleştiriyor. Çünkü bu süreçte emeğin sonucuna dair beklentiler de minimuma iniyor. Böylece 
hem ev eksenli çalışan kadınlar hem de aracılar kadının emeğinin karşılığının düşük olacağını baştan 
kabul ediyor. Nitekim aynı işi fabrika da yapan işçiyle ev eksenli çalışan kadın arasında büyük ücret 
farkları doğuyor. İşte, ataerkil ideoloji, bu eşitsizliği meşrulaştıran bir ideolojidir. 

 İşgücü pazarına baktığımızda, kadınların erkeklerden daha az ücret aldığını görüyoruz (TISK, 
2008). Bunun tek nedeni farklı iş tanımları değildir. Ataerkil ideolojinin bir grup insanın emeğini 
daha değersiz addetmemizi nasıl sağladığını görmemiz gerekiyor.  Ataerkil saklama, kadınlık rolleri 
altına emeği saklar ve bazı çalışma biçimlerini değersizleştirir. Ev eksenli çalışmada da yapılan 
iş, ev işine benzediği zaman karşılığı düşük oluyor. Kümbetoğlu’nun çalışmalarının da gösterdiği 
gibi, şirketlerde örneğin çay doldurma, temizlik gibi bir takım işlerin kadın çalışanlar tarafından 
ücretlendirilmeden yapılması beleniyor. Bu tür hizmetler sözleşmelerinde yazılı olmasa da kadınlık 
rollerinde yazılmış olduğu için çoğu zaman kadın çalışanlar da bunları doğal ve karşılıksız bir şekilde 
yapıyorlar. Bu örnekte de açıktır ki, emek ataerkillik tarafından saklanarak değersizleştiriliyor. Ev 
eksenli çalışmada ise, aynı iş fabrikada yapılsa sigorta ve asgari ücret alınacakken evde yapıldığında 
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arada bir ücret uçurumu beliriyor. Bu uçurumu, ataerkilliğin emeği ne kadar değersizleştirebildiğinin 
somut örneği olarak görebiliriz (Atasü – Topcuoglu, 2010). 

 Ataerkillik kadının emeğini ve eylemlerini de iş vasfından çıkartarak kadınsılaştırıyor. Dolayısıyla 
ataerkillikte kadının emeği saklanıyor ve değersizleştiriliyor. Emek değersizleşince emeğin sonucu 
değersizleşiyor ve  “katkı” görünümünü alıyor.

 Kadının İşgücüne Katılımı Nasıl Arttırılabilir?

 Kadının işgücüne katılımını arttırma politikalarına gelirsek, burada feminist literatürün üç tane  
önemli tespiti var. Birincisi yatay ayrım (Hakim, 1993) erkekler ve kadınların farklı iş kollarında 
yoğunlaşmaları. İkincisi dikey ayrım (Hakim, 1993), işyeri hiyerarşisinde kadınların alta olması 
ve hiyerarşinin üst katmanlarının erkekler tarafından doldurulması. Buradaki mesele basitçe 
kapitalizmin hiyerarşileri oluşturması ve ataerkilliğin toplumsal cinsiyete göre bu hiyerarşileri 
doldurması değildir. Genel olarak hiyerarşiler ataerkil ideolojiyle var olurlar.   Mesele hiyerarşilerin 
gündelik yaşam pratiklerinde uygulanarak hem kapitalizmin hem ataerkilliğin yeniden üretilmesidir. 
Bu tespit önemlidir çünkü, kadınların işgücü pazarına katılımlarını nasıl arttıracağımızı tartışırken 
sorgulamamız gerekiyor. Önerdiğimiz çözümlerle ataerkilliği yeniden üretiyor muyuz?

 Ataerkilliğin yeniden üretilmesine somut bir örnek olarak, yeni İş Kanunu ve Torba Yasa özelinde, 
kadının istihdama katılımını artırıcı politikaları irdeleyelim ve bu politikaların nasıl ataerkilliği ve 
kapitalizmi beraberce ürettiğine bakalım.
  
 Torba Yasa’da ve son zamanlarda işgücü piyasasına dair getirilen yeni İş Yasası gibi uygulamalarda, 
kadının istihdama katılımını arttırmak için üç tane ana yaklaşım öngörülmüştür. 

 Kadın emeğinin göreli olarak ucuzlatılarak, işverenler açsından cazip hale getirilmesi yaklaşımı. 
Örneğin kadın işçinin primini 24 aya kadar devletin yatırması.  Bunun amacı kadın işçinin masrafını 
göreli düşürerek işvereni kadınları sigortalı işlerde çalıştırmaya özendirmektir. Bu iyi bir amaç, ancak 
sembolik olarak ikincil bir etkisi de var. Çünkü bu yaklaşım alttan alta şöyle diyor: “Kadını istihdam 
etmek aslında pek avantajlı değildir. Kadın emeği erkeğinki kadar değerli değildir, onun için kadın 
emeğini işverene bir süre için ucuzlatalım, devlet aradaki farkı ödesin”. Tabili amaç kadınların sürekli 
sigortalı işlerde çalışmasıdır ama prim ucuzlatma politikası bir anlamda ataerkil ideolojiyi yeniden 
üretir, yani sembolik bir eksisi de vardır. Ancak bunu farkına varırsak, ek politikalarla bu negatifliği 
telafi etmenin yollarını düşünebiliriz.

 Aile ve iş yaşamının uzlaştırılması yaklaşımı:  Kısmi zamanlı çalışma burada karşımıza çıkıyor. 
Bu yaklaşım kısaca, “Kadınlar kısmi zamanlı çalışsın, hem sekreterlik yapsın hem eve dönsün 
tencereyi kaynatsın’’ diyor. Aslında biz bunu söylediğimiz zaman kadının ev üzerinden tanımlanan 
kimliğini istihdam politikası alanında yeniden üretiyoruz. İstihdam politikasına kadın ve evin birlikte 
algılanmasını dâhil ederek ataerkil ideolojiyi bu alana çağırıyoruz. Bu yaklaşımda istihdam edilen 
kadın, hep makarnayı pişirmek zorunda kalacak ve bu durumunu asla dönüştüremeyecektir. 

 Bu yaklaşımdaki ikinci sorun ise çalışmanın karşılığıdır. Kısmi çalışmada çalışan düşük ücret alıyor. 
Böylece kadın emeğinin karşılığı ataerkil toplumsal yapıda değersizleşmiştir; ve böylece, kadını 
istihdam edilebilmek için yine kazandığı paranın göreli az olacağı bir alan itmiş oluruz. Burada, 
politikacı kadının çalışmasının sonucunun temelde ancak “katkı” olabileceğini baştan kabulleniyor 
ve bu durumu yeniden üretecek bir istihdam politikası oluşturuyor.  

 İşsiz kadınlardan küçük girişimciler yaratma yaklaşımı12 : Bu yaklaşım kadının istihdam edilmemesi 
sorununa çözüm ararken, devleti bir aktör olarak politika sahasından çıkartır; sorunun serbest 

12	 Türkiye’de	kadin	girisimcili	ile	ayrinti	bilgi	icin	bkz,	Ecevit,	2007b
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piyasaya kadınların tek başlarına entegre olmalarıyla çözülebileceğini önerir.   Bu iyi bir niyet olabilir. 
Ancak burada ki sorun mülkiyetin genelde erkekler üzerinde olması, dolayısıyla kadınların genelde 
mülksüz olmaları, yani bankalardan ciddi bir iş kurmaya yetecek kadar kredi alabilmek için gerekli 
garanti gösterilecek ya da ipotek ettirilecek mal varlığına sahip olmamalarıdır.  Bu nokta da mikro 
kredi önerisi karşımıza çıkıyor. Kadınlar ancak mikro krediye ulaşabiliyor. Yani ‘’kadın-işadamlığı’’, 
erkek işadamlığına göre daha düşük sermayeli, seviyesi daha düşük, netice itibari ile daha az işe 
yarar bir şey olarak yeniden kurulmuş oluyor. Burada toplumsal cinsiyet yine hem objektif yani reel, 
hem ideolojik yani düşünsel bir sınıflandırma, yani kaynaklara ulaşımda eşitsizliği meşrulaştıran bir 
sınıflandırma oluyor.

 Sonuç olarak, kadının istihdama katılımını arttırmaya yönelik hali hazırda uygulanan politikalar 
ataerkiliği yeniden üretmektedir. Bu tespitten sonra yola devam etmek için “Kadının işgücüne katılımı 
nasıl arttırabiliriz?” sorusunu biraz değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle sorabiliriz: Kadınların işgücüne 
katılımını ataerkilliği yeniden üretmeden nasıl arttırabiliriz? Böyle bir feminist sosyal politika olabilir 
mi? 

 Bu iki soruya hemen bir cevap üretmek mümkün değil. Ancak yeni istihdam politikalarını 
üretirken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar şunlardır: 

 Feminist bakış açısıyla kadınların işgücüne katılımını arttırmanın yöntemleri, sadece işverenin 
lehine, sadece işvereni özendirecek biçimde, kadınların emeğini göreli olarak ve resmen ucuzlatan 
politikalardan ibaret olmamalıdır.
 
 Hedefimizi yüksek koymalıyız. Kadının istihdamını arttırdığımız politikalarla çalışma yaşamında 
öyle bir sosyal dönüşüm yaratmayı amaçlamalıyız ki o dönüşüm dönüp kadının evindeki yaşamını 
da değiştirebilsin. 

 İstihdam politikasında amaç aile yaşamıyla iş yaşamını uyumlaştırmaksa eğer, bu uyumlaşmayı 
iş yaşamının var olan ataerkil aile düzenine uydurulması olarak tasarlarsak sadece kadının ikincil 
konumunu yeniden üretiriz.
  
 Feminist istihdam politikası, kamusal alandaki eşitliği, yani daha kolay sağlanabilecek olan legal 
ve yazılı eşitliği iş alanında da hedeflemelidir ki kamuda verilen sosyal haklar kadını güçlendirsin ve 
ataerkil aileyi daha eşitlikçi ilişkilere dönüştürsün. 

 Kadının işgücüne katılımını tartışırken ihmal etmememiz gereken bir diğer mesele de işçilik 
kimliğidir. Kümbetoğlu’nun (2011) da belirttiği gibi “işçilik ortadan kalktı, ücretliler, sözleşmeliler, 
gündelikçiler var”. Tabii ki Türkiye’de yoksulluk çok ciddi bir sorun, bu görmezden gelinemez. Ancak 
kadın istihdamını tartışırken birçok etmeni birlikte düşünmeliyiz.  Genel olarak kadının çalışmasını 
sadece geçimlik ücret getirmek olarak tasarlıyoruz. Ancak çalışmak sadece ücret demek değildir,  
aynı zaman da işçi kimliği, kurum kimliği, işçi sağlığı –iş güvenliği uygulamalarından faydalanabilmek 
demektir. İşin bir mekân olarak farklılaşması, kadınlar için evden dışarı çıkabilmek demektir. Hem 
ekonomik hem sosyal açıdan güçlenmek demektir. Çalışmayı bu getirilerinden önce soyutlayarak 
sonra arındırarak kadınları işgücü piyasasına sokma politikaları geliştirirsek, onları sadece ucuz işçiler, 
işçilik kimliğinden uzak dolayısıyla örgütlenemez, kendi haklarını arayamaz işçiler haline getiririz ki 
bu hem emeğin sömürüsünü hem ataerkil sömürüyü artırır. 
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 Kadınlar Neden Ev Eksenli Çalışıyor? Ev Eksenli Çalışmanın Sorunları ve Olası Çözüm 
Yolları
 Gül Erdost, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu Üyesi

 Panelde şu ana kadar konuşma yapan tüm arkadaşlar akademik çalışmalar yapan arkadaşlardı. 
Şimdi ben ilk olarak alanda çalışmalar yapan biri olarak konuşuyor olacağım. Belki daha çok hepinizin 
bildiği, belki kiminizle birlikte de çabaladığımız çalışmalar bunlar. Yıldız Hocamızın çalışmalarımızla 
ilgili söylediği güzel sözlere de çok teşekkür ediyorum. 

 İsterseniz öncelikle ev eksenli çalışan kadınlar çalışma grubu olarak biz kimiz diye bir bakalım;

 Ev eksenli çalışmıyoruz biz, destek örgütüyüz. Bu konuyu belirtmem gerekiyor öncelikle. Çalışma 
grubumuzda alanda çalışanlar var, grup üyelerinden ikisi de akademik çalışma yapıyor. Şu anda 
salonda olan ve halen kamuda çalışmalarını sürdüren 2 arkadaşımız var. Peki; ‘‘Bu desteklerimiz 
nedir?’’ diye bakacak olursak;

 Görünürlük Desteği: Hep söylüyoruz bizler ev eksenli çalışanları, hem kendi gözlerinde, hem 
toplumun gözünde görünür kılmak için çabalarımız var. Bir de örgütlenme için destek veriyoruz.

 Herhangi bir tüzel kişiliğimiz yok. Yani ne dernek, ne vakıf, ne kooperatif... Hiçbiri değiliz. Biz bir 
grubuz. Hiçbir zaman da tüzel kişiliğimizin olması için çabalamayacağız. Ekim 1999 dan dan bu yana 
çalışmalarını sürdürüyor bu grup. Toplam 8 kişiyiz. İş yoğunluğu nedeniyle bazen kimimiz arada izin 
alır ama devam diğer üyeleri ile eden, işlerini yürüten bir grup. Üç ayda bir mutlaka buluşuyoruz, 
yüzyüze planlarımızı yapıyor neler yapacağımızı somutlaştırıyoruz ama e-posta üzerinden sürekli 
haberleşmeye devam ediyoruz.
 
 Neler Yapıyoruz? Yerel atölyeler, derinlemesine tanışmalar yapıyoruz. Bu yerel atölyelerde 
salona ilk girdiğimizde ‘‘Kimler çalışıyor?’’ diye sorarız. Bir ya da iki kişi “Ben” diye el kaldırır. 
Üç günlük atölye çalışması sonucunda 25 kişinin birden ”Ben de çalışıyormuşum meğer” diye 
farkındalık kazandıklarını görüyoruz. Bu atölye çalışmalarını çok önemsiyoruz, dolayısıyla ihtiyaç 
olan bölgelerde yapmaya özen gösteriyoruz. Değişik illerde yılda dört beş yerel atölye mutlaka 
yapıyoruz. Bu atölyeleri de yereldeki kadın örgütleriyle iletişim içerisinde yaşama geçiriyoruz. 
Diyelim ki Antalya’daki kadın örgütü ile iletişime geçtiğimizde” Burada ev eksenli çalışan kadınlar 
var ve bu konuda farkındalık çalışmalarına da ihtiyaçları var“ deniliyorsa onlardan rica ediyoruz, 
“25 kişi ile iletişime geçip biraraya getirirseniz biz gelip atölye çalışmalarını yapabiliriz “diyoruz. 
Yerel örgütlenmelerin olmasına çaba harcıyoruz. İşlerini ve gelirlerini süreklileştirmek için kadınların 
bilgilenmelerine, nereden neyi nasıl talep edecekleri konusunda bilgilenmelerine destek oluyoruz. 
Bu örgütlenmeler bazen kooperatifler, bazen iş ekipleri, dernekler ya da gruplar olabiliyor. Kamu 
politikalarını etkilemek, ev ekseni çalışanlar lehine değişmesi için çaba göstermek gerekiyor 
biliyorsunuz. Bu nedenle de kamu politikaları atölyeleri yapıyoruz. Bu atölyelerde alınan kararlar 
için izleme çalışmaları yapıyoruz. Sendikalarla ilişkilerimiz var. Haritalama çalışması adı altında 
çalışmalarımız var, onlar kendimize bilgi edinmek için yaptığımız çalışmalar... ‘‘Kim, nerede, hangi 
işi, kimlerle birlikte yapıyor? Malzemesini nerden alıyor? Kaça satıyor? Fiyatını nasıl belirliyor?’’ 
gibi bir takım bilgeleri kapsayan çalışmalar var, bunlara haritalama çalışması diyoruz. Uluslararası 
ilişkilerimiz de var. Yurtdışında bu alanda neler yapılıyor? Hem oralarda yapılanları görmek hem de 
kendi deneyimlerimizi aktarmak için ortak değişim programlarına, toplantılara katılıyoruz.

 Evet, kadınlar neden ev eksenli çalışırlar? Genel olarak sık rastlanan sorunlardan başlamak istiyorum 
daha sonra ayrıntılarına gireceğim. Belki sorunları konuşurken neden ev eksenli çalıştıklarına ilişkin 
de bazı ipuçları elde etmiş olabiliriz. Çoğunlukla kadınlar ev dışında çalışmalarına izin verilmediği 
için ya da dışarıda çalışma fikri gelişmediği için evde çalışıyorlar. Sabahki konuşmalarda şu konudaki 
bazı düşüncelere itiraz etmiştim anımsarsanız. TEPAV tarafından Amasya‘da yapılan çalışmanın 
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sonuçları kadının toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı olarak çalışma yaşamına katılmak 
istemediğini gösterdiği için çok önemli ve gerçekçi bir örnektir. Kadınlar genellikle dışarıda çalışma 
işini kocalarına, babalarına, ağabeylerine vermiş durumdalar. Evet toplumsal cinsiyet rollerinden 
kaynaklı bu. Çünkü yıllardır gördükleri rol bu biçimde sürüyor. Ama bu konuda farkındalık 
yarattığınız zaman dışarıda çalışma rolünü kendilerinde ancak görebiliyorlar. Yoksa yaşamlarını iyi 
bir eş ya da baba geliri ile götürmeye devam eden, eve hapsolmuş olarak kalma durumları söz 
konusu olmakta, tek gördükleri ve bildikleri örnek bu olduğu için. Farkındalık çalışmaları bunun için 
çok çok önemli, ayna tutma çalışmaları bunlar. Amasya’daki çalışmaların büyük bir kısmında ben de 
bulundum. Gerçekten kadınların hiçbirisinde dışarıda çalışma fikri gelişkin değildi. Ama bu güçlenme 
eğitimlerinden ve farkındalık çalışmalarından sonra çoğunda dışarıda ben de çalışabilirim, benim de 
evin kazancına ortak olmam ve ekonomik bağımsızlığımı kazamam gerekiyor fikri gelişmiş oldu. 
Bunu çok önemli buluyorum ve altını çiziyorum. Bakım hizmetlerinden arkadaşlarım sabah da söz 
ettiler. Gerçekten bakım hizmetleri kadının kendisine yapışmış, çoğu kadının da yine yüzyıllardır bu 
konumdaki annelerini, kayınvalidelerini, komşu kadınları gördükleri için yapmak zorunda hissedip 
vermek istemediği hizmetler. Alanda çalışma yaparken örneğin daha çok boşanma olduğunda bir 
bakarsınız ki boşanmaya karar vermiş kadın, beş tane çocuğu da kendisi alıp gelmiş baba evine. 
Peki, çocuklar neden sizde? Neden eşinizde kalmasını istemediniz? Dediğinizde “hocam ben 
kadınım, anneyim çocuklar benimle birlikte kalacak” diye yanıt veriyorlar. Hangi gelirinle bakımını 
sağlayacaksın? dediğimizde gelir yok. Çünkü toplum gerçekten onun öncelikle iyi bir anne olmasını 
bekliyor. Dolayısıyla kadınların bu yapışmış rollerinden sıyrılmalarını büyük sorun olarak görüyorum. 
Devletin açacağı bakım kurumlarının olmasını çok önemsiyorum ama yanında toplumsal cinsiyet 
farkındalığı eğitimlerinin de yaygınlaştırılması gerekiyor. Kadınlar en azından belli bir yaşa kadar 
çocuğuna bakmak zorunda hissediyor kendilerini. Kadın çalışmalarında bu konuyu önemsememiz 
ve dikkat etmemiz gerekiyor. Kadının birey olarak kendisini öncelemesi için de bu roller konusunda 
farkındalık kazanmasını önemsiyorum.
 
 Evet, tekrar dönelim konumuza kadınlar neden ev eksenli çalışıyorlar? Zaten işsizlik çok yoğun, 
bu nedenle de parça başı işe razı oluyorlar, ikili iş yükleri nedeniyle dışarının işini tercih etmiyorlar. 
Çünkü dışarıda işte çalışırken beşte de eve gelse, altıda yedide de gelse evdeki temizlik, yemek,  
bulaşık gibi tüm işler yine onu bekliyor. Yani bunu çalışan doktor arkadaşlarımda da gördüm. 
Karı koca doktor, eve geldiklerinde erkek doktor kusura bakmasın, ama elinde zaplayacak bir 
kumandayla televizyonun başına geçerken kadın doktor mutfakta o günün yemeğini hazırlayıp, 
kendisi bakmasa bile çocuk bakımını ayarlayıp, ev işini kendisi yapmasa bile mutlaka onu planlamak, 
ayarlamak zorunda. Yani hem yardımcısını bulmak hem hangi malzemeler kullanılacak onları 
ayarlamak durumunda. Bu çok önemli. Onun için dışarıda çalışarak para kazanan kadınlar olarak 
da biz kendimize bakmak durumundayız. Bu çok önemli bir sorun diye düşünüyorum. Az önce 
de söyledim bu işleri kendimize yapıştırdık ve çıkarmak istemiyoruz. Kadınlar neden ev eksenli 
çalışıyor, son olarak şunu söyleyebilirim: İşler güvencesiz, ücret garantisi yok. Bu nedenlerle evde 
çalışmayı tercih ediyorlar.

 Ev eksenli çalışmak son yıllarda çok konuşulur oldu. Akademik alanda ilgi yüksek, tezler yapılıyor. 
Somut sonuçları çok fazla görmedik ama kamudan da birazcık ilgi var. Ben bunu şuna bağlıyorum. 
Burada kamudan arkadaşlarım da var, kendileriyle konuştuğumda da söylüyorum, kamuda çalışan 
arkadaşlarımızın kişisel ilgisi ve çabası nedeniyle biraz daha bu ilginin arttığını düşünüyorum. İŞKUR, 
TUİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KOSGEB, KSGM bunların arasında ama yeterli mi? 
sonuçları değiştirdi mi? herhangi bir yolumuzu açtı mı bu ilgi? Hayır. Sabah Amasya İş-Kur dan 
gelen arkadaşımız kadınlara uyguladıkları projelerde günlük 15 er lira vererek iş kursu açtıklarını 
söyledi. Bence bu uygulamalar günümüzde yaygın ama çok iyi sonuçlar vermedi, daha doğrusu 
kötü bile oldu. Çünkü yoksulluğun yoğun olduğu ülkemizde kadınlar bu 15 lirayı almak için kurslara 
katılıyorlar. Ayrıca kurslar genellikle beceri geliştirme çerçevesinde yapılan kurslar, bazıları istihdam 
garantili bile olsa çalışmaları ancak üç ay sürdü. Ankara’da da yapıldı çünkü bu kurslar. üç ay 
istihdamı garanti edildi kadının daha sonra güle güle dendi ve evine yollandı. Bu nedenle bence o 
projelerin uygulamadan kaldırılması çok daha anlamlı olur. Bir de daha çok kadınların geleneksel 
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rollere doğru itilmesini, pekiştirilmesine neden olan kurslar oldu. İşte halıcılık kursu, dikiş nakış 
kursu vb. Teknolojik anlamda kadını geliştiren ve yetişmesini sağlayan çok az kurs var. Bu nedenle 
ben kursların çok başarılı olduğunu üzgünüm ama söyleyemiyorum. Belki kadınlara teknolojik 
gelişmelere uygun istihdam garantili meslek edindirme kursları açılsa daha uzun ömürlü işler bulma 
ve sürdürme şansları olabilir.

 Ev eksenli çalışma bütün dünyada yaygın, Türkiye’de de çok yaygın. Ürünler ortada ama 
üretenler görünmez, yoklar. Çalışanlar çoğunlukla yoksullar. Yoksulluğu sadece belirli bir gelir 
düzeyinin altında olmak olarak anlamayalım. Eğitim olanaklarından yoksunlar, örgütsüzler, sağlık 
olanaklarından yoksunlar, sosyal güvenceleri yok, çevresel koşulları uygun olmayan semtlerde 
yaşamak zorundalar, sinema tiyatro gibi kültürel olanaklardan da yararlanamıyorlar. Yani insan 
olarak yaşama koşullarını yerine getiremeyenler, zorunlu güç edenler, plansız yer değiştirenler 
yoksul sınıfında değerlendirilebilir.   Biliyorsunuz kadınlaşmış bir çalışma türü ev eksenli çalışma. 
Çalışanların %85-90’ından fazlasının kadın olduğunu görüyoruz. Yasal korunmadan yoksun, 
sigortasız, güvencesiz bir iş. Örgütlenme yok, sendikaların ilgisi de çok fazla yok. Birkaç yıl önce 
örneğin, büyük bir konfederasyonun yaptığı kadın emeği ile ilgili güzel bir çalışma vardı. Orada 
biz çok zorladık ev eksenli çalışmaya ilişkin bir bakış açısı için ama maalesef ilgi geliştiremedik. 
Sayıları belirsiz ama hep afakî konuşuyoruz. Gerçek sayıyı bilmiyoruz. Dolayısıyla gerçek sayının 
ortaya çıkması için mutlaka TUİK’in yaptığı araştırmalarda doğru yanıtlar alabilmemiz için formlara 
iyi sorular koymak gerekir. Çünkü size başında da söyledim, kadın kendisini çalışan olarak görmediği 
için soru sorulduğunda da “ben çalışanım “demiyor zaten. Geçici bir işte çalışıyor, çok fazla önemli 
değil, onun hayatını çok fazla değiştiren bir para kazanmadığı için “Hayır ben çalışmıyorum“ diye 
cevap veriyor. Dolayısıyla yapılan sayımların sonuçları bize eksik gelebilir. Bu nedenle belki sorulacak 
soruları birlikte planlayıp bu sorunun doru yanıtını almayı deneyebiliriz. Bir de vergilendirilmeden 
endişe ettiği için de kadın çekinebilir, doğru yanıt vermeyebilir.

 Sorunların en başında aracılar tarafından sömürülen emekleri de söylemek gerek. Bu sömürüyü 
kendilerinin fark etmesi bile zaman alıyor. Bunun için yine bir farkındalık çalışması, atölye çalışmaları 
yapmak gerekiyor. İşler devamlı kesintiye uğruyor. Kendi yakınları bile onu çalışan olarak görmüyor. 
Çoğunlukla ev eksenli çalışan kadınlarda şu yakınmayı duyarız. Çevrelerinden kendilerine” Zaten 
oturduğun yerden yapıyorsun nasıl olsa bir tane de bana verebilirsin, yapabilirsin”gibi hediye beklenen 
bir durum söz konusu. Yine ev içinde söz konusu olacak herhangi bir hastalık, ölüm ya da düğün 
olayı da çalışmayı durdurabilir, erteleyebilir. Ya da doğum olduğunda kadın çocuğunu belli bir yaşa 
getirene dek işini durdurma, askıya alma, kararı alabilir. Ev eksenli çalışma böyle bir çalışma. Ürün 
geliştirme konusunda, bu açıdan da yine alandan deneyimlerim sonucu rahatlıkla söyleyebilirim, çok 
sorun var. Ev eksenli çalışan kadın kendi yaptığı oyanın, dantelin en iyisi olduğunu düşünüyor. Fakat 
modaya uygun değil, bu nedenle satılmasında pazarlanmasında problem olacağı için mutlaka ürün 
geliştirme konusunda bir destek almaları gerekiyor. Ürünler genellikle birebirlerinden gördükleri 
ve sadece renk değiştirdikleri ayni türden ürünler oluyor; patikler, hırkalar, lifler... Herkesin yaptığı 
ürünü kime satacaklar? Kim alacak?

 Pazarlama, pazar bulma, pazara ulaşma, varolan pazarları sürdürme konusunda, tanıtım 
konusunda da sorun var. Çünkü yukarıda uzun uzun söz ettiğimiz öncelikli işleri onların bazen pazara 
girmelerine de engel olabiliyor, evden izin alamamaları, bazen başka işleri nedeniyle gidişlerini 
sekteye uğratabiliyor. Ayrıca fiyat belirleme konusunda da yaşanan sorunlar var. Genellikle pazarlık 
sırasında masraflar hesaplanıp hemen emekten vazgeçilebilir. Ürününü yaparken üç günlük emek 
vermiştir, malzeme parsını koyar, emeğini de ekler, pahalı bulunup pazarlık edilirken hemen kendi 
emeğinden vazgeçebilir. Malzeme alımında sıkıntılar var. Toplu malzeme alamıyorlar. O kadar paraları 
hiç olmuyor. Ayrıca senet imzalama konusunda da sorun yaşanıyor, güvence veremedikleri için 
malzemeyi perakendecilerden daha pahalıya almak zorunda kalıyorlar. Ayrıca bu alanda çalışırken 
meslek hastalığı dediğimiz türden hastalıklar çok yoğun rastladığımız sorunlar. Görmede sorunlar, 
boyun, bel ağrıları ve yakınmaları sıklıkla görülebiliyor. Deneyim paylaşımı konusunda da sıkıntılar 
var. Dolayısıyla yapılan bir yanlışı, hatayı iletişimde bulunamadıkları için diğerinin de yapması zaman 



53

kaybına neden oluyor. Birlikte iş yapma ve görev bölüşümü konusunda da sıkıntılar görüyoruz. 
Yine toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı örneğin, pazarda görünmek istememek gibi kadının 
yakınlarınca konulan ya da kadının kendisine koyduğu kısıtlamalar olabiliyor. Bu nedenle görev 
paylaşımında da problem çıkabiliyor. Örgütlendikten sonra yasal destek ya da korunma eksikliği söz 
konusu. Örneğin, bir yapı kooperatifi ile bir kadın kooperatifinin yasalar karşısında yükümlülükleri, 
vergilendirilmeleri aynı. Olacak iş değil. Bu sorun bakanlık elemanlarının da katıldığı kooperatifler 
toplantılarında çok dile getiriliyor. Ama üzgünüm herhangi bir önlem şimdiye kadar alınmadı. Mali, 
teknik ve hukuki anlamda bilgi açısından yetersizlikler söz konusu. Kurulan bu örgütler bu bilgilerin 
yetersizliği, danışmanların yokluğu nedeniyle cezalarla, mahkemelerle uğraşmak zorunda kalabiliyor. 
İkili iş yüklerinden bahsetmiştik. Özetleyecek olursak sorunları; görünmezlik, örgütlenme eksikliği, 
sosyal güvenlikten yoksun olmak başta olmak üzere, yasal haklar da dâhil kamu politikalarının 
olmaması, düzenlenmemiş olması diyebiliriz. 

 Nedir bizim çözüm önerilerimiz? Kamuda bu alana ilişkin görünürlük sağlanmalı, gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmalı. Bakanlıklarda, kadın bakış açılı bütçeleme yapılmalı. Tüm Türkiye’de 
atölye çalışmaları, farkındalık ve güçlendirme çalışmaları mutlaka programlanmalı, bunun da 
öncülüğünü ilgili kamu birimleri yapmalı. Altını tekrar çizmek istiyorum Devletin bu çalışmalar için 
bütçeden pay ayırması ve planlama yapması olmazsa olmazların başında gelmektedir. Yoksa diğer 
birçok çalışmada olduğu gibi sadece STK’ların projeleri ve bulabildikleri paralarla yapılacakları iş 
değil bu saydıklarımız. Çünkü biliyoruz ki Van’dan Edirne’ye varıncaya kadar tüm illerde, ilçelerde 
ve köylerde ev eksenli çalışma çok yaygın. Kurulan örgütlerle de kamu politikalarında gerekli 
düzenlemelerin yapılması için baskı unsuru olunmalı, asgari ücretten yararlanma, emeklilik, hastalık, 
analık vb. sosyal ve ekonomik haklar, ulusal ve uluslararası deneyim paylaşımları ve sosyal ilişkilerin 
geliştirilmesi, diğer kadın örgütleri ve karma örgütlerle ilişkilerin geliştirilmesi ve bakım hizmetleri 
açısından yüklerini alacak kurumların kurulmasını da öncelikli ele alınması gereken konular arasında 
görüyorum. Örgütlenmelerden sonra, bunu AB Türkiye Delegasyonunun yaptığı toplantılarında 
ve diğer katıldığım çalışmalarda da söyledim, mutlaka danışmanlık kurumları kurulmalıdır. Mali 
konularda, hukuki açıdan, teknik konularda destek verecek ve kadınların her istediklerinde kolayca 
ulaşabilecekleri, danışmanlık alabilecekleri destek mekanizmalarının kurulması gerekiyor.
 
 Son olarak yine önemsediğim bir noktaya da değinerek konuşmamı bitirmek istiyorum. 
Kadınlarla son 25-30 yıldır her alanda çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Fakat ben erkek çalışmalarını 
hiç göremiyorum, bir iki ufak istisna dışında. Dolayısıyla erkeklerle de mutlaka, özellikle toplumsal 
cinsiyet rolleri ve kadınların ikili iş yükleri konusunda farkındalık çalışması yapılması gerekiyor. Ama 
biz kadın çalışmaları yapan kadınlar olarak bu çalışmaların erkeklerin kendileri tarafından sorun 
alanı olarak tanımlanıp yapılmasından yanayız. Kadınlar bu çalışmalarda ancak planlama ve ihtiyaç 
analizi çerçevesinde destek vererek dışarıdan katkıyla yeralabilirler. Sorunun çözümünün ancak bu 
biçimde daha sancısız ve daha kısa sürede gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Özür dilerim süremi 
aştım sanırım.

 Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
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 Karşılıksız Bakım Emeği ve Kadın İstihdamına Etkisi
 Yard.Doç.Dr. Melda Yaman Öztürk, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi

 Giriş

 Ataerkil toplumsal ilişkiler her toplumsal yapıda kendine özgü norm ve kabulleri yarattığı gibi, 
kendine özgü toplumsal dili de oluşturmaktadır. Günümüz toplumunda “çalışan kadın” denilince 
ücretli bir işte çalışan kadın düşünülür. Bu us yürütmesine göre ev içinde emek harcayan, çocuklara 
yaşlılara ve hastalara bakan, evin temizliğini, yemekleri yapan, yani gün boyu çalışan kadınlar 
“çalışmamaktadır”.

 Çalışmanın ücretli iş ile eş tutulması ataerkil kapitalizmin yarattığı bir sonuçtur. Bir kere ücretli 
iş kapitalist üretime özgü bir kategoridir; kapitalist üretim ilişkileri emek gücünü metalaştırarak 
ücretli işi zorunlu hale getirmiştir. İkincisi ücretsiz ev işi ücretli erkek işi karşısında değersizleştirilerek 
çalışma olarak görülmemektedir. Ücretli “erkek işi” ile ücretsiz “kadın işi”nin bu şekilde kategorik 
ve hiyerarşik olarak ayrılması, tarihi binlerce yıl öncesine uzanan cinsiyetçi iş bölümünün günümüz 
kapitalist toplumunda aldığı biçimi ortaya koymaktadır. 

 Cinsiyetçi iş bölümü uyarınca erkekler evin ihtiyaçlarını karşılayacak gelir getiren bir işte çalışırlar. 
Ataerkil kapitalist üretim ilişkileri yığınlar için ücretli işi zorunlu hale getirirken, ücretli işçinin 
cinsiyetini de belirlemiştir: Ücretli iş erkek işidir. Cinsiyetçi işbölümünün kadınlar için yarattığı sonuç 
ise yeniden üretim işleridir: kadınların başlıca toplumsal görevi bebekler ve çocukların bakımını 
üstlenmek; yakın akraba yaşlı ve hastaların bakım ihtiyaçlarını yerine getirip, bu işleri düzenlemek; 
kocanın yemek ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılayarak, yoğun ve stresli iş gününün ardından ona 
konfor ve rahatlık sağlamaktır. Demek ki kadınlar da ev içinde uzun saatler boyunca yoğun biçimde 
çalışmaktadır.

 Ancak kadın işinin erkek işinden önemli bir farkı, ücretsiz olmasıdır. Üstelik kadınların bakım 
işi yükü ücretli bir iş edinmelerinin önündeki en büyük engeldir. Bakım işinin “kadın işi” olarak 
süregitmesi, aynı zamanda, kadınların toplumsal kaynaklara erişimini sınırlayan ve erkeklerin 
kadınların bedenleri ve emekleri üzerinde tahakküm kurması demek olan eşitsiz ataerkil ilişkilerin 
devamlılığını da garanti altına almaktadır. 

 Bu çalışmada karşılıksız bakım emeğinin kadınların istihdamına etkileri ile kadınların yaşamında 
yarattığı olumsuzluklar incelenmektedir. İlk bölümde bakım yükünün istihdama etkileri, ikinci 
bölümde ise bakım emeğinin içeriği ele alınmaktadır. 

 Cinsiyetçi İşbölümü ve Kadın İstihdamı: Kadınların Bakım İşi Yükü

 Kadınların istihdama katılımı her dönemde sorunlu olmuştur. Kapitalizmin erken dönemlerinde 
kadınların ucuz işgücü olarak istihdama çekilmesi erkek işçiler tarafından tehdit olarak görülmüş 
ve kadınlar sendikalara kabul edilmemiştir. İkinci Dünya Savaşı boyunca savaş gerisinde başlıca 
işgücünü oluşturan kadınlar savaş sonrasında erkekler cepheden dönünce evlerine gönderilmiştir.
 
 Kadınların istihdama katılımı kapitalist ekonominin işleyişini araştıran bilim adamları tarafından 
da bir sorun olarak tarif edilegelmiştir. İktisatçılar kadınların işgücüne katılımını ekonomiye katkı 
olarak görmek yerine, ulusal refah ve “ev işleri” bakımından ciddi olumsuz sonuçlar doğuran bir 
sorun olarak değerlendirmiştir. Örneğin A. Marshall ve W.S. Jevons kadınların istihdama katılımını 
kadınların ev içi “yükümlülükleri” ile bebek ölümü oranlarına etkisiyle ele almıştır. Jevons “Married 
Women in Factories” (Fabrikalarda Evli Kadınlar) adlı yapıtında Birmingham’da erkeklerin çalıştığı 
bir fabrikada evli kadınlar istihdam edildiğinde on iki bebekten onunun doğduktan birkaç hafta 
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sonra hayatını kaybettiğini ileri sürmekte ve kadınları ücretli işe katıldığında sorumluluklarını yerine 
getirmedikleri iddiasıyla suçlamaktadır (Jevons, 1883: 166). Beşeri sermaye kavramını geliştiren 
Gary S. Becker ise “A Theory Of Marriage” (Bir Evlilik Teorisi) başlıklı yapıtında kadınların besleme 
ve büyütmede karşılaştırmalı üstünlük taşıdığını ileri sürmüştür. Becker kadınların piyasa dışı işlerde 
erkeklerden daha yüksek emek verimliliğine sahip olduğunu savunmaktadır (Becker, 1973: 828). 
Becker’e göre kadınlar bakım işleri ile başkalarının beşeri sermayesinin gelişimine katkıda bulunurlar. 

 Bakım işleri kadınların istihdama katılmasında belirleyicidir

 “İkinci vardiya” terimini feminist literatüre kazandıran Arlie Russell Hochschild (1989) The 
Second Shift (İkinci Vardiya) başlıklı yapıtında kadınların erkeklerden daha fazla ev işi ve çocuk 
bakımı yaptığını göstermektedir. Bu yapıtta 1960 ve 1970’lerin zaman kullanımı çalışmalarının, 
ücretli işe ev işi ve çocuk bakımı zamanı eklendiğinde kadınların haftada erkeklerden onbeş saat 
daha fazla çalıştığını ortaya koymaktadır. Demek ki kadınlar erkeklerden günlük 24 saatten yılda 1 
ay fazla mesai yapmaktadır. Pek çok kadın ofiste ya da fabrikada bir vardiya, evde ikinci vardiya 
çalışmaktadır (Hochschild ve Machung, 2003: 4).

 Bu çalışma kadınların erkeklerden daha çok ev işi yaptığını ve çocuklara baktığını ortaya 
koymaktadır; bunun yanısıra bakım yükü kadınların ücretli işte erkeklerden daha az zaman 
ayırabilmesine neden olmaktadır (Sayer vd., 2009: 523).

 Kadınların istihdama katılımında ev işlerinin belirleyici olduğu pek çok çalışmada ortaya konmuştur. 
Örneğin Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan bir araştırmanın 
sonuçlarına göre ev işleri ve çocukların bakımı ile erkeklerin evde kadınlardan hizmet beklemesi, 
kadının çalışma yaşamına katılımına “izin verme”de tayin edici olmaktadır (Eyüboğlu vd., 2000: 
149). Ayrıca çocuklu kadınların ücretli işte çalışma kararını verebilmesi, çocuğu bırakacak yuva, 
anneanne/babaanne, bakıcı ya da komşu teyze bulunmasına bağlıdır. Kadınlar ücretli işe katılma 
kararı verirken çocuklarının bakım işini düzenlemek zorunda kalmaktadır. Örneğin, kadının ücretli 
işte elde edeceği gelir, ev işleri ile çocuk bakımı masraflarını karşılamıyorsa, işgücüne katılmaktan 
vazgeçmektedir (Ecevit, 2000: 157). Bir diğer çalışmanın ortaya koyduğu sonuca göre 2006 yılı 
TÜİK verilerine göre de Türkiye’de kadınların işgücüne katılmama nedenlerinin başında (yüzde 65 
oranla) ev işleri gelmektedir (Karadeniz ve Yılmaz, 2007: 26). 

 Kadınların ev içi yükleri emek piyasasına erişimlerini sınırlayan başlıca etken olduğundan, Shelly 
Coverman kadınların istihdamla ilişkisini “zayıf bağ” (looser attachment) olarak nitelendirmektedir 
(1983: 624).

 Kadınlar işgücüne katıldığında ev işleri yükünde iş yerinde harcadıkları zamanla orantılı 
azalma olmamakta; kadınlar ücretli işe katıldıklarında erkekler de ev işlerine harcadıkları zamanı 
artırmamaktadır. 1990 Kanada verileri kadın ve erkeğin çalıştığı bir ailede ev işinin kadınlara 
yüklendiğini ortaya koymaktadır. Çiftlerden sadece yüzde 10’unda erkekler kadınlarla eşit iş 
yapmaktadır. Bakım işlerinin sürmesi kadınların emek piyasasında erkeklerle rekabet etmesini 
güçleştirmekte ve ücret eşitsizliğinin sürmesine yol açmaktadır (MacDonald vd., 2005: 65). 

 Bakım işleri kadınların istihdama katılımını engelleyici bir faktör olmasının yanında, kadınların 
istihdamdan çekilmesinin da başlıca nedenini oluşturmaktadır. Doğum, çocuk bakımı, evde bakıma 
muhtaç yaşlı ya da hastanın bulunması kadınların işten ayrılmasına neden olabilmektedir. Bir araştırma 
Türkiye’de evlilik ve doğumun, kadın işçilerin işten ayrılma nedenlerinin yüzde 70’ini, işverenin 
işten çıkarma nedenlerinin de yüzde 20’sini oluşturduğunu ortaya koymaktadır (Karakoyun, 2007: 
37). Çin’de de ücretli işte çalışan kadınların yaşlı bakımı nedeniyle işten ayrıldığı görülmektedir. Son 
dönemde uygulamaya sokulan sağlık reformları çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminin nüfusun 
önemli bir bölümünü içermemesi yaşlı bakımını önemli bir sorun haline getirmiştir. Evli çiftler “dört 
yaşlının” bakımından sorumlu olmaktadır. Erkekler bakım işlerinde görev ve sorumluluk almaya 
yanaşmadıkları için, bakım işi kadınlara yüklenmektedir. Pek çok kadın anne-babalara bakmak için 
işten ayrılmak zorunda kalmıştır (Chen ve Standing, 2007: 204).
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 Türkiye’de bakım kurumlarının yetersiz olması kadınların bakım yükünü ağırlaştırarak onları 
istihdam dışında tutan etkenlerden biridir. Kamu ve özel işyerlerinde bebek ve çocuk bakım 
kurumlarının çok sınırlı olması kadınların istihdamını engelleyici rol oynamaktadır. Okul öncesi 
eğitim oranlarına baktığımızda Fransa’da bu oranın yüzde 100, İtalya’da yüzde 98 olmasına 
karşılık, Türkiye’de yüzde 10 olması da ayrıca düşündürücüdür (TÜSİAD, 2008). Sosyal hizmetler 
kapsamında yaşlı bakım kurumları verileri de hayli düşüktür. 2010 yılında, SHÇEK’e ait 8214 kişilik 
kapasiteye sahip toplam 82 huzurevi bulunmaktadır. Ayrıca, dernek ve vakıflar ile azınlıklara ait, 
toplam 8507 kişi kapasiteli 153, bakanlıklar ve belediyelerin bünyesinde 4578 kapasiteli 28 huzurevi 
vardır (SHÇEK, 2010). Kurumsal yetersizlik kadın emeğiyle kapatılmaya çalışılmaktadır. Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün 2003 tarihinde yaptığı Nüfus ve Sağlık Araştırması, her on 
yaşlıdan yedisinin ya çocukları ile aynı evde ya da çocukları ile aynı binada, sokakta veya mahallede 
oturduklarını göstermektedir (aktaran TÜSİAD, 2008: 164).

 Yaşlı bakımı “gelişmiş” ülkelerde de aile üyeleri ve esas olarak kadınlar tarafından 
gerçekleştirilmektedir. S.C.Eaton’un aktardığına göre 2002 yılında ABD’de yaşlı bakımının yüzde 85’i 
ücretsiz olarak aile üyeleri ve yakınlarca sağlanmıştır. Bakım sağlayan aile üyelerinin yüzde 73’ünü, 
büyük çoğunluğunun ücretli bir işte çalışan olduğu kadınların oluşturduğu tahmin edilmektedir 
(Eaton, 2005 : 38).

 Günümüz Türkiye’sinde de kadın istihdamını artırmayı hedefleyen çeşitli öneriler ve projeler 
tartışılırken, kadın istihdamına bakışa ataerkil kabullerden kaynaklanan bir tedirginlik eşlik etmektedir. 
Bu tedirginliğin başlıca nedeni kadınların ücretli işe katılmasıyla ev işi ve bakım işlerini aksatacağı 
endişesidir. Esnek işlerin “kadın işi” olarak tarif edilmesi bu tedirginlikte temellenmektedir. Örneğin 
son dönemde ısrarla savunulan esnek çalışma biçimleri ile kadınların “... çalışırken eş olma ve/veya 
annelik görevini de daha iyi yerine getirebilece[ği]” (Karakoyun, 2007: 123) hesap edilmektedir. 
Dolayısıyla kadınların esnek istihdama çekilmesi sermayeye üretim sürecinde çalışma süresi, çalışma 
yeri, çalışan sayısı, ücret bakımından serbesti kazandırmasının yanı sıra, toplumsal cinsiyete bağlı 
rollerin devamlılığını sağlayarak ataerkil ilişkilere de güvence getirmektedir.

 Bakım işleri kadınların sosyal güvenlik sistemine erişimini engellemektedir

 Günlük ev işleri, çocuk ya da evde bakım bekleyen yaşlı ya da hastanın olması istihdama katılıp 
katılmamasını belirlediği için, kadınların sosyal güvenlik sistemine erişimi, bakım yüküyle dolaysızca 
bağlantılıdır.

 Kadınların büyük çoğunluğunun sosyal güvenlik sisteminden dışlanmasının nedeni, sosyal 
güvenlik sisteminin çalışma esasına dayanmasıdır. Yukarıda değinildiği üzere sadece ücretli işin 
“çalışma” olarak tarif edilmesiyle kadınların ev içinde ücretsiz çalışması sosyal güvenlik sistemince 
içerilmemektedir. Dolayısıyla bakım yükümlülüğü kadınların sosyal güvenlik sistemine erişiminde iki 
temel engel yaratmaktadır: Birincisi bakım işleri kadınların istihdama katılımını engelleyerek sosyal 
güvenlik sistemi dışına itmektedir. İkincisi, ücretli bir işte çalışmayan ya da çalışan kadınların ev 
içinde aile üyelerine, hasta ve yaşlılara karşılıksız olarak sağladığı bakım hizmeti sosyal güvenlik 
sistemine dâhil edilmemektedir. Sonuç olarak kadınlar çocuk, hasta ve yaşlılara bakmalarının cezası 
olarak ücretli işe katılamadıkları gibi, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı “gelecek ücreti”nden de 
faydalanamamaktadır (MacDonald, 1998: 9). 

 Ayrıca ücretli bir işte çalışan kadınların büyük bölümünün enformel ve esnek işlerde çalışması, 
kadınları sosyal güvenlik sistemi dışında tutmaktadır. Genellikle küçük üretim atölyelerinde kayıt 
dışı istihdam edilen ya da ev eksenli işlerde çalışan kadınlar da sosyal güvenlik sisteminin dışında 
kalmaktalar. 
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 Böyle olunca kadınlar sadece kocaları ya da babaları sosyal güvenlik sistemine dahilse, onlara bağlı 
olarak sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanabilmektedir. KEİG’in aktardığına göre Türkiye’de 15 
yaş üzerindeki 25 milyon civarındaki kadın nüfusunun 17-18 milyonluk kesimi koca, baba (çok 
daha küçük bir oranla anne) ya da belirli sınırlılıklarla oğul-kız üzerinden sosyal güvenlik sistemine 
erişebilmektedir (KEİG, 2008: 17). Türkiye’de yaşlı erkek nüfusun yüzde 46’sının ana geliri emekli 
maaşı iken, kadınlar için bu oranın sadece yüzde 6 olması da ayrıca düşündürücüdür (Ünlütürk 
Ulutaş, 2008: 33-34).

 Bakım işleri kadınların ücretli işinin içeriğini belirlemektedir

 Kadınların ev işi yükünün, kadınların ev dışındaki hayatlarında da sonuçları bulunmaktadır. 
Cinsiyetçi işbölümünün kadınlara yüklediği roller, kadınların emek piyasasındaki yerini de 
belirlemektedir (Glazer’den aktaran Coverman, 1983: 623).
 
 Pek çok çalışmada tekrarlandığı üzere, hosteslikten hemşireliğe, öğretmenlikten temizlik işlerine, 
ev eksenli işlerden tekstil üretimine ücretli işler kadın emeğinin yoğunluklu olduğu işlerdir. 

 Çeşitli kamu kurumları ile sivil toplum örgütleri tarafından açılan ve kadınların istihdamını 
artırmayı amaçlayan meslek içi eğitimlerin de genellikle kadınların toplumsal cinsiyet rolleriyle 
bağlantılı işlerde, örneğin dikiş nakış işlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

 Öğretmenlik, hemşirelik gibi mesleklerde işin gerektirdiği vasıflar arasında yoğunluklu olarak yer 
alan bakım hizmetiyle ilişkili işlere, sevecenlik, anne şevkati, güven yaratma gibi duygusal emek eşlik 
etmektedir. Örneğin uçaklarda kadın hosteslerin işi ikram servisi ve yolculara yardımcı olmakla sınırlı 
değildir. Hostesler güler yüzlü, bakımlı, nezaketli olmalıdır. Hatta, iniş ve kalkışlarda anonslar kadın 
hosteslere yaptırılarak, uçakta tedirginlik yaşayan yolcuları anne sesini anıştıran bir sesle rahatlatmak 
amaçlanmaktadır.
 
 Hochschild bir grup hava hostesiyle çalışmış ve hava hosteslerinin işinin yazılı ve yazılı olmayan 
bir dizi havayolu kuralıyla karakterize olduğunu görmüştür. Hosteslerin, kızgın oldukları durumda 
bile, yolculara güler yüzlü ve iyi davranmaları gerekmektedir. Hochschild hava yollarının duygusal 
emeği diğer emek biçimleri gibi metalaştırdığını ve satılan ürünün bir parçasına dönüştürdüğünü 
göstermektedir (Hochschild, 2003).  

 Bakım işleri kadınların terfisini de engellemektedir

 İstihdama katılan kadınların iş tanımları, işe yerleşme ve terfi bakımından ayrımcılık gördüğü 
bilinmektedir. Çalışan kadınların sadece yüzde 5’i “kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve 
müdürler” grubunda yer almaktadır. 

 Kadın istihdamının toplam istihdamın yaklaşık yarısını oluşturduğu eğitim alanında kadınlar 
yönetsel düzeyde çok düşük oranlarda temsil edilmektedir. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
müsteşar ve müsteşar yardımcıları arasında hiç kadın yoktur. 16 genel müdürden sadece biri, 79 
daire başkanından sadece 9’u kadındır. Yani, kadın genel müdür oranı yüzde 11, kadın daire başkanı 
oranı yüzde 6’dır. Bakanlığın şube müdürlerinin yüzde 80’den fazlası da erkektir (TÜSİAD, 2008).
Bir diğer örnek olarak, kadın istihdamının yüksek olduğu bankacılık sektöründe de kadınların 
üst düzey müdürler seviyesinde temsili çok düşüktür. 2004 yılında 49 banka içinde sadece dört 
tanesinin genel müdürü kadındır (bkz. Yaman Öztürk ve Ergüneş, 2009).

 Kadınların yönetsel aşamalarda düşük temsil edilmesinin temel iki nedeni erkek dayanışması 
ve kadınların bakım işi yükümlülükleridir. Kendileri de erkek olan müdür ve şefler terfilerde, 
kadın çalışanlar yönetici olmak için gerekli donanıma hatta erkeklerden daha fazla birikime ve 
tecrübeye sahip olsa bile, erkeklere öncelik vermekte ve erkeklerle çalışmayı tercih etmektedir. 
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Ayrıca işyerlerine sinmiş olan ataerkil normlar uyarınca erkek çalışanlar kadın yönetici yerine erkek 
yöneticiyi tercih etmektedir. Ek olarak, pek çok iş kolunda terfi ve yükselmeler çalışma saatleri dışında 
şeflerle ve müşterilerle dışarıda toplantı ve yemekleri gerektirmektedir. Pek çok kadın bu toplantılara 
katılamamakta, hatta dışlanabilmektedir. Bu eğilimler kapitalist işyerlerinde erkek dayanışmasının 
varlığını gözler önüne sermektedir. 

 İkinci olarak evlilik ve doğum, terfi ve yükselmelerde de kadınların karşısına engel olarak 
çıkmaktadır. Yöneticiler evliliği, doğumu, çocuk yetiştirmeyi kadın çalışanın performansı ve 
verimliliği önünde engel olarak görmektedir. Öbür yandan kadınlar terfi öncesi gerekli eğitimleri 
almada erkeklerle eşit şansa sahip olamamaktadır. Kadınların büyük çoğunluğu çalışma saatleri 
dışına taşan, hafta sonlarına uzanan meslek içi ya da geliştirici eğitimlere, ev içi yükümlülükleri 
nedeniyle katılamamaktadır. 

 Sonuç olarak bakım yükü kadınların istihdama katılmasının, sosyal güvenlik sisteminde dolaysızca 
yer bulmasının, iş yerinde terfi elde etmesinin başlıca engelidir. Bakım hizmeti, kadınların kariyer 
gelişimlerini engeller, emeklilik ya da benzeri sosyal güvenlikle ilgili birikimlerini sınırlayarak 
emekliliklerini tehlikeye sokar (Aktaran, Bittman vd., 2004: 81). Bakım işleri kadınların istihdam 
biçimini belirlemesinin yanı sıra kadınların istihdamdan çekilmesinin başlıca nedenlerinden birini 
de oluşturmaktadır. Kadınların istihdamında çok katmanlı etkileri olan karşılıksız bakım emeği 
daha yakından incelenmeyi hak etmektedir. Sonraki bölümde bakım emeğinin içeriği, toplumsal 
ilişkilerde taşıdığı işlev ve kadınların hayatında yarattığı olumsuzluklar ele alınacaktır.

 Cinsiyetçi İşbölümü ve Karşılıksız Bakım Emeği 

 Karşılıksız ev içi emek, bireylerin fiziksel bakımını ve sermaye birikimini, kâr yaratımını ve nihai 
olarak da üretim sisteminin süregitmesini sağlamak için gereken düşünce yapılarının ve yaşam 
biçimlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar (Fernandez-Kelly, 1994, s.154)

 Kadınlar ev içinde toplumun varlığını sürdürmesi için temel olan çocuk, yaşlı ve hasta bakımını 
sağlarlar. Bu yanıyla kadınların karşılıksız bakım emeği toplumun yeniden üretiminin temelini 
oluşturmaktadır. Ancak ne var ki karşılıksız bakım emeği ücretli iş karşısında değersiz bulunur ve 
“iş”ten sayılmaz. Öte yandan bakım işi uzun zaman alır, yorucu ve bıktırıcı olabilmektedir. Kadınların 
türlü etkinliklere katılmasını engelleyerek yaşamlarını daraltır, kişisel gelişimlerini sınırlar. Bütün bu 
olumsuzluklara karşın kadınların işlerini sevgiyle aşkla yapması beklenir.

 Bakım emeği toplumsal yeniden üretiminin sağlayıcısıdır 

 Kadınların ev içinde yakınlarına verdiği bakım hizmeti toplumun yeniden üretiminde hayati 
önem taşır. Neslin üremesi, yaşlı ve hastaların bakımı, işçinin gündelik ihtiyaçlarının karşılanması… 
bütün bu işler toplumun varlığı için temel oluşturur. Bir toplum otomobil üretmeyebilir ya da çikolata 
üretmese de olur; ancak neslin üretimi toplumun devamlılığı için esastır. Yine yaşlılara ve hastalara 
bakım işi bir toplumun asli görevini oluşturur. Cinsiyetçi işbölümü toplumun en ağır ve zor işini 
kadınlara yüklemiştir. 

 Bu işler kadınların hayli zamanını alır. Kadınlar özellikle çocuklarının bakımı için uzun zaman 
harcarlar. Örneğin, ABD’de yapılan bir araştırma yeni bir bebeğin kadınların hayatına ek 5 saatlik 
bakım yükü getirirken, erkekler için bu sürenin sadece 0.5 saat olduğunu ortaya koymuştur (Aktaran, 
Smeeding ve Marchand, 2004: 38).

 “Bütün bu işleri neden kadınlar yapar?’’ sorusunun yanıtı, ataerkil toplumsal ilişkilerle açıklanabilir. 
Toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlara yüklediği “yükümlülükler” dışında, çocuk, yaşlı ve hasta 
bakımının “kadın işi” olmasını gerektiren bir neden bulunmamaktadır. Ne biyolojik, ne genetik, ne 
de fiziksel özellikleri bakımından kadınların bu işleri yapması gerektiğini söylemek olanaklı değildir. 
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Çocuk bakım işini ele alalım; dokuz aylık gebelik dönemi ve bir yıla uzayabilen emzirme dışındaki 
diğer bütün bakım işlerini erkekler de yapabilir: Bebeğin ya da çocuğun beslenme, temizlik, 
okul ödevi, hastalık bakımı vb. işleri erkeklerin yapamamasını gerektiren bir neden yoktur. Bu 
nedenle anneliğin yüceltilmesinde olduğu gibi bakım işinin kadınların yapmasını doğallaştıran ve 
sıradanlaştıran ideolojik mekanizmalar devreye sokulmaktadır. 

 Dünya geneline bakıldığında yaşam standardının yükseldiği ve ailelerin küçüldüğü “modern 
hayatta” kadınların çocuklarıyla geçirdiği zamanın arttığı görülmektedir. Avustralya’da zaman serisi 
analizleri annelerin babalardan daha fazla çocuklarla birlikte boş zaman etkinliği yaptığını ortaya 
koymaktadır (Aktaran, Buding ve Folbre, 2004: 69). Çocuk bakımına katkı sunan babalar söz konusu 
olduğunda, babaların daha çok keyifli işlerde görev aldığı bulgulanmıştır: Çocukla birlikte parka ya 
da sinemaya gitmek, oyun oynamak gibi. 

 Kadınlar bakım gereksinimlerini kendi başına karşılayamayan çocuk, yaşlı ve hastaların yanı 
sıra, öz bakımını yapabilecek durumda olan kocaların bakım ihtiyacını da karşılarlar. Erkeklerin 
beslenme, temizlik gereksinimleri ile duygusal ihtiyaçlarına karşılık verirler. Kadının bakım emeği 
erkek emekçi söz konusu olduğunda kapitalist üretim ilişkileri için de işlevseldir: Kadın erkek emek 
gücünü karşılıksız bir biçimde ertesi güne hazırlamaktadır.
  
 Bir TV evlenme programında erkek aday idealindeki kadını şöyle tarif etmişti: “Akşam yorgun eve 
geldiğimde beni güleryüzle kapıda karşılasın, başka bir şey istemiyorum.” Gündelik hayatımızın her 
bir hücresine sinmiş olan ataerkil normlar uyarınca bu sözler bize hiç de yabancı gelmemektedir. 
Aile içinde, komşularımızdan, arkadaşlarımızdan yahut bir film karesinde ya da bir roman sayfasında 
erkeklerin arzularını benzer biçimde dile getirdiklerine tanıklık etmekteyiz. Ancak bu sıradan ve ilk 
bakışta “masumene” görülen sözler ataerkil sistemin devasa yükünü taşımaktadır. Bir kere erkek 
kendini işe, kadını eve yerleştirmiştir. İkincisi, eve geldiğinde kapının açılmasından öte kapıda 
karşılanmak arzusundadır. Ve üçüncüsü bütün gün işte yorulmuştur ve karısının kendisini güleryüzle 
karşılamasını arzulamaktadır. Bu üç olgu erkeklerle kadınlar arasındaki eşitsiz ilişkinin üç öğesinin 
ipuçlarını ortaya koymaktadır: Cinsiyetçi iş bölümü, erkeğe itaat (hiyerarşik ilişki), erkeğin kadının 
bedeni ve cinselliği üzerindeki tahakkümünün zeminini kuran duygusal emek.

 Bakım emeği yorucu, bıktırıcı ve kısıtlayıcıdır 

 On yıldan fazla bir süredir ekonomik gelişme kadınların hayatında ters bir etki yaratmaktadır. 
Kadınlar daha çok çalışmakta, daha az serbest zaman geçirmektedir. Ücretli işte çalıştıkları zamana 
ev içinde çocuk bakımı süresi de eklenince, kadınların son on yıldır çalışma sürelerinin uzadığı 
görülmektedir (Bittman, 2004: 157).

 Kadınların ev içinde sağladığı bakım hizmeti yoğun ve yorucu bir emek süreci gerektirir; tatil 
olmadığı gibi gece vardiyasına uzanan neredeyse sınırsız bir zamanı kaplar. Bütün güne yayılan 
yemek hazırlama, temizlik, alışveriş, evde tedavi, çocuk bakımı, arkadaşlarla ve akrabalarla 
görüşmelerin ayarlanması, misafirlerin ağırlanması gibi işlerin fiili olarak yapıldığı sürenin yanında 
bu işlerin planlanması için geçen süre de epey uzundur. 

 Bakım işleri serbest zaman harcama bakımından kadınların hayatında başlıca iki olumsuzluk 
yaratır:  Birincisi kadınlar her gün yinelenen bu işlerden sıkılır, yorulur ve bıkarlar. Zamanla rutinleşen 
bu işlerin kadınların kişisel gelişimine katkısı çok sınırlı olduğu gibi, tersine stres kaynağıdır (Bkz. 
MacDonald, 2005). 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada bakıma muhtaç 
yaşlısı bulunan 543 aile ile bu durumda olmayan 2957 aile ile görüşülmüş ve bakıma muhtaç hastası 
bulunan ailelerin diğerlerine göre 5.7 kat fazla ruhsal sorunlarla karşı karşıya kaldığı, toplumsal 
çevreden 4 kat daha fazla soyutlandığı tespit edilmiştir (Tüm gazeteler, 2008). 
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 İkinci olarak bakım işleri kadınların serbest zaman kullanımını kısıtlar. Kadınlar toplumsal 
etkinliklere, kişisel gelişim kurslarına, sendika ve sivil toplum örgütlerinin toplantılarına katılmalarını 
engeller. Ayrıca kişisel bakımlarına harcayacakları zamanı düşürür (Yaman Öztürk, 2011). 

 Özetle diyebiliriz ki bakım işi kadın olmanın doğal bir sonucu olarak kabul edildiği içindir ki, 
kadının bakım emeği doğallaştırılmakta ve kolayca değersizleştirilmektedir. Oysa bakım yükü 
kadınların toplumsal kaynaklar, üretken ve/veya toplumsal etkinlikler, serbest zamanla birlikte 
istihdama erişiminin önündeki başlıca engeldir. Üstelik bakım işi duygusal emek harcamayı gerektirir; 
yarattığı olumsuzluklara rağmen kadınların bakım hizmetlerini ilgiyle, sevgiyle, aşkla sunmaları 
beklenir. Açıktır ki kadınların ücretli bir iş edinmesinin, erkeklerle eşit olanaklara kavuşmasının, 
özgürleşmesinin koşulu, ev işi ve bakım işinden özgürleşmektir.

 Sonuç Yerine

 2000’ler boyunca Türkiye’nin kaydettiği ekonomik gelişme kadınların istihdama katılımını ve 
toplumsal konumunu iyileştirmedi. Tersine, büyümenin “istihdam yaratmayan büyüme” olduğu 
konusunda araştırmacılar hemfikirdir. Ayrıca, pek çok sektörde emek süreçleri üzerindeki baskıların 
yoğunlaşması ücretli işte çalışan kadınların daha uzun saatler çalışması sonucunu doğurdu. 

 Son on yıldır hayata geçirilen sosyal politikaların da ev içi yüklerini azaltarak, kadınları istihdama 
çekmeyi hedefleyen politikalar olmadığı görülmektedir. Örneğin İş Yasası’na göre kreş açma 
zorunluluğu 150’den fazla kadın işçi çalıştıran işyerlerine getirilmiştir. Türkiye’de iş yeri ölçeklerinin 
küçüklüğü ve kadın çalışan oranları düşünüldüğünde ancak az sayıda çok büyük işletmenin işyerinde 
kreş açmak zorunda olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer örnek Torba Yasa ile gündeme gelen kamu 
çalışanlarına yapılan çocuk yardımı ödemesinde iki çocuk sınırlamasının kaldırılmasıdır. Çocuk 
doğurmayı teşvik eden bu uygulama son dönem sosyal politikalara sinmiş olan muhafazarkarlığı 
işaret etmekte; kadınları istihdama yöneltmek yerine eve kapatmayı hedeflemektedir. Yine son 
dönemde ev içinde hasta ve engelli bakımı için ailelere para yardımı yapılmaktadır. Kadının emeğini 
ücretlendirdiği için ilk bakışta olumlu gibi görünen bu uygulama birçok olumsuzluk barındırmaktadır. 
Öncelikle devlet başlıca sorumluluklarından biri olan hasta ve engelli bakımı işinden çekilmiş, 
profesyonel bakımı ortadan kaldırmış olmaktadır. İkincisi, kadının emeğini ücretlendirmiş görünse 
de, eve giren paranın kadının tasarrufunda olacağını beklemek zordur. Üçüncü ve daha önemli 
sorun ise bu uygulamanın kadını eve, bakım işlerine hapsetmesidir. 

 Kadınların bakım yüklerini ortadan kaldırmadan erkeklerle eşit bir biçimde istihdama 
katılmalarını beklemek olanaklı değildir. Bu çalışmada gösterilmeye çalışıldığı gibi, bakım yükü 
kadınların istihdama katılma, istihdamdan çekilme, meslek içi eğitimlere katılma, iş yerinde terfi, 
sosyal güvenlik sistemine erişimini belirlediği gibi, hangi işi yapacağını da belirlemektedir. Esnek 
işler gibi, kadınların bakım işlerini aksatmadan istihdamını öngörmek, kadınları kesinlikle ev işinden 
özgürleştirmeyecek, tersine kadının ikincil, tabi konumunu sürdürmesine neden olacaktır. 

 O halde kadınların eğitim olanaklarına kavuşmasını; emek piyasasında eşit işe eşit ücretle erkeklerle 
eşit şartlarda katılmasını; kadınların emek etkinliklerinin sosyal güvenlik çatısı altına alınmasını ve 
kadınları ev işlerinden özgürleştirecek sosyal politikalara ihtiyaç vardır. Feminist politikalar, eşit işe 
eşit ücret, devredilemez babalık izni, işyerinde kreş ve çocuk bakım odası, işyerlerinde ve toplumsal 
örgütlerde kota vb. gibi uygulamaları hedeflemelidir.
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 ÜÇÜNCÜ OTURUM: MERKEZİ HÜKÜMET VE YEREL YÖNETİMLERİN 
KADIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN UYGULADIKLARI POLİTİKALAR
 Oturum Başkanı: Nilgün Arısan Eralp, TEPAV AB Enstitüsü Direktörü

 Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Kadın İstihdamı13 

 Yard. Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edilmesiyle başlayan süreçte, cinsiyet eşitliği 
politikaları alanında ciddi adımlar atılmıştır. 2001 ve 2004 yıllarında yapılan Anayasa değişiklikleri, 
eşitlik ilkesini sağlamakta devleti görevli ilan ediyor. Bununla beraber hem Medeni Kanun’da hem 
de Ceza Kanununda kadınlara karşı ayrımcılığın yok edilmesine ilişkin ciddi değişiklikler yapılmıştır. 
Örneğin, aile reisliği kavramının kaldırılması, eşlerin eşit hak ve yükümlülüklerinin güvence altına 
alınması, evlilik birliği sırasında edinilmiş malların eşit paylaşılması gibi alanlarda kadınlar lehine 
düzenlemeler getirilmiştir. 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu ile işgücü piyasalarında kadın erkek 
eşitliğini destekleyen AB direktiflerine uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Bu politikalar sosyal güvenlik 
ve sağlık gibi alanlara yansımış ve bu reformların kadınlara ilişkin algıda bir paradigma kayması 
yarattığı ve kadınların konumunun bağımlı vatandaştan bağımsız vatandaşa doğru kaydığı yönünde 
analizlere yol açmıştır. 

 Ataerkil  normlar ve bu normlar etrafında şekillenen kurumsal ve kültürel yapılar kadınları 
erkekler karşında ikincil konuma itmekte ve cinsiyetçi iş bölümünün sonucu olan ev işi ve annelik 
rolleri kadınların omuzlarına binmektedir. Sosyal politika ve refah devleti uygulamaları kadınların 
bu ikincil konumlarından kurtulmaları ve toplumsal katkılarının karşılık bulması anlamında önemli 
politika araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsiyet eşitliği politikaları da bu anlamda önemli 
araçlardan biridir. Bu yazının amacı, Türkiye özelinde cinsiyet eşitliği politikaları ve kadın istihdamı 
arasındaki ilişkiyi sorgulamak ve bu politikaların Türkiye’de OECD ortalamasına göre gayet düşük 
olan kadın istihdamını arttırma potansiyelini incelemektir. 

 Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Kadın İstihdamı

 Cinsiyet eşitliğinin kavramsal çerçevesinin ve AB uygulama sürecinin kısa özeti, cinsiyet eşitliğine 
ilişkin tartışmalar tarihinin eşitlik ve farklılık kavramsallaştırmaları üzerinde yükseldiğidir. Çalışan  
erkeğin, ideal vatandaş olarak kurgulanması, kadınların bu sistemden dışlanmasını beraberinde 
getirmiştir. Kadınların sisteme hangi şartlarda ekleneceği ise eşitlik tartışmalarının farklı kollarında 
devam etmektedir. Bu anlamda, kadınlar ya erkeklerle aynı şartlarda vatandaş kabul edilmiş, yani 
kadın ve erkeğin aynılığı ilkesi üzerinden tanımlanan vatandaşlık ya da kadın ve erkeğin farklılığı 
üzerinden tanımlanan vatandaşlık ele alınmıştır.
  
 Genel olarak bakıldığında cinsiyet eşitliğine ilişkin üç farklı kavramlaştırma olduğunu görüyoruz. 
Bunlardan ilki, kadın ve erkeğin aynı olduğu varsayımı üzerinden oluşturulan eşitlik kavramıdır. Bu 
anlamda eşitlik, kadınlara erkek gibi davranmayı gerekli kılmaktadır. Yaklaşımın eleştiricileri, cinsiyet 
eşitliğini bu şekilde kavramlaştırmanın erkekliği norm olarak ele aldığına dikkat çekmektedir. Bu 
eleştiriden hareketle kadın ve erkek arasındaki farklılığa vurgu yapan kavramlaştırma ise, kadınların 
farklı olarak değerlendirilmesi gerektiğini çünkü kadınların erkeklerden farklı olduklarını ileri 
sürmektedirler. Diğer bir deyişle, kadınların ve erkeklerin farklı katkıları eşit olarak değerlendirilmelidir. 
Cinsiyet eşitliğinin kavramsallaştırmasına ilişkin üçüncü yaklaşım ise, var olan toplumsal cinsiyet 
ilişkilerinin dönüştürülmesidir (Rees 1998; Verloo 2005; Walby 2005). Bu tartışmaların sosyal 

13	 Yazıyı	okuyup	öneri	ve	eleştirilerini	paylaşan	Melda	Yaman	Öztürk’e	çok	teşekkür	ederim.	Eksik	ve	hatalar	bana	ait.	
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politikaya yansıması üçlü bir kategori ortaya çıkarmaktadır. Booth ve Bennett ‘‘eşit davranma 
perspektifi’’, ‘‘kadınların perspektifi’’ ve ‘‘toplumsal cinsiyet perspektifi’’ olarak adlandırdıkları bu 
üçlü modeli ulaşılması gereken son hedef değil, bir strateji ve bir süreç olarak yorumlamaktadır 
(2002). Bu farklı yaklaşımlar birbirinden ayrı olan değil aksine ‘üçlü bir sacayağı’ olarak birbirini 
tamamlayan ve birbirine gerekli olan yaklaşımlardır.

 Avrupa Birliği uygulamalarında ise bu sıralamanın belli biçimde takip edildiğini görüyoruz. 1957 
yılı Roma Anlaşmasında, kadın-erkek eşitliği belirtilmiştir. Bu bağlamda eşitlik, çalışan kadına da 
çalışan erkeğe davranıldığı gibi davranılması gerektiği anlamına geliyordu. Yıllar içinde Birliğin, 
eşitlik anlayışının aynılık ilkesinden aile-iş yaşamının uyumlaştırılması ve toplumsal cinsiyetin ana 
akımlaştırılmasına (gender mainstreaming) doğru kaydığını görüyoruz. Son yıllarda ise daha çok 
fırsat eşitliği ve farklı boyuttaki eşitsizliklerin birbirine geçtiği durumları vurgulayan intersectionality 
gözde kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. 

 Bu politikaların nasıl uygulandığını incelediğimizde ise, AB’nin kuruluş yılları ve daha sonraki 
yıllarda, cinsiyet eşitliği daha çok kadın ve erkeğin aynılığı üzerine kurulmuşken, daha sonraki 
yıllarda aile ve iş yaşamının uyumlaştırılmasına ve cinsiyet politikalarının ana akımlaştırılmasına doğru 
bir kayış gözlenmektedir. Eşit davranma her zaman AB’nin temel politikası olarak kalsa bile, son 
yıllarda AB’nin bakım izinleri yerine bakım hizmetlerini kullanmayı tercih ettiği ileri sürülmektedir 
(Lewis vd. 2008). Feminist yazarlar bu perspektif içinde gelişen cinsiyet eşitliği politikalarının 
AB’nin neo-liberal ajandasının bir parçası olduğunu ve erkeklerin davranışlarını değiştirme 
hedefinin ufuktan kaybolduğunu işaret etmektedirler (Lewis 2006:429). Baachi (1999) ise, aile ve 
iş yaşamını uyumlaştırma politikalarının cinsiyet rollerini değiştirmekten çok kadınların istihdama 
girişlerini sağlayan bir araç olduğunu göstermektedir. Refah devleti üzerindeki yükü hafifletmek 
ve ekonomik büyüme sonrası artan işgücü talebini karşılamak için kadınların istidama girmelerinin 
desteklenmesi, çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir. Young (2000) ise İngiltere’de 
sosyal harcamaların kısıtlanması ile cinsiyet eşitliği politikalarının uygulanmasının aynı zamana denk 
geldiğini belirtmiştir. Cinsiyet eşitliği politikaları özellikle emeklilik yaşının uzatılması ve kadınlarla 
erkeklerin emeklilik yaşlarının eşitlenmesi için kullanılmıştır. 
 
 Feminist yazarlar eşitlik politikalarının AB genelinde uygulanmasını kritik bir açıdan ele almakta, 
neo-liberal politikaların aracı olduğunun altını çizmektedirler. Bu aşamada, bu politikaların 
toplumsal cinsiyet üzerine etkileri nedir diye sormak gerekiyor. Bu soru, cinsiyet eşitliği politikalarının 
Türkiye’de kadın istihdamı üzerine potansiyel etkilerini anlamak açısından önemli. İşte bu noktada, 
Walby’nin (2004) analizi önemli bir kavramsal çerçeve sunuyor ve üç farklı çerçevede toplumsal 
cinsiyet rejimlerinin özelden kamusala dönüştüğünü gösteriyor:

Devlet merkezli dönüşüm (welfare state-led), İskandinav model devlet eliyle sağlanan bakım 
hizmeti desteği kadınların işgücü piyasasına katılımını sağlamıştır.

Piyasa merkezli dönüşüm (market-led), Amerikan modele vurgu, kadınların işgücüne katılımı 
daha çok piyasa mekanizması tarafından sağlanan hizmetler ile mümkün kılınmaktadır.

Düzenleyici politika merkezli dönüşüm (regulatory policy-led route), bu modelin AB tarafından 
geliştirildiği, ayrımcılığa ilişkin yasal düzenlemelerin kaldırılması ve çalışma saatlerinin 
uyumlaştırılması ile kadınların zamanın hem bakım hem de çalışma için ayarlanması ve sosyal 
içerilme politikalarının uygulanması olarak dile getirilmektedir.
 

 Walby’nin analizi daha çok Batılı Avrupa toplumlarını analiz etmek amacıyla geliştirilmiş 
olduğundan, Türkiye’yi açıklamak için tam bir analiz çerçevesi sunmakta yetersiz kalmaktadır. Fakat 
Moulineux’ün pratik ve stratejik toplumsal cinsiyet çıkarları üzerine bir kavramsallaştırması var ki, 
bu Batı dışı toplumlarda toplumsal cinsiyet rejimlerinde ortaya çıkan değişimleri anlamak için daha 
etkin bir analiz birimi sağlamaktadır. Pratik toplumsal cinsiyet çıkarları, kadınların günlük yaşam 
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ihtiyaçlarını karşılayan araçlar olarak tanımlanabilir, çocuk bakımı ve sağlık hizmetleri, istihdam vb.. 
Pratik toplumsal çıkarlar, toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünü değiştirmezler ya da kadınların 
özgürleşmesi gibi hedefleri yoktur. Stratejik toplumsal cinsiyet çıkarları ise, cinsiyetçi işbölümünü 
yok etmeyi, ev içi hizmetlerdeki ve çocuk bakımındaki rollerini değiştirerek kadınların özgürleşmesi 
için eşitliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. 

 Şimdi bu çerçevelerden hangisi analiz aracı olarak kullanırsa kullanılsın, cinsiyet eşitliği 
politikalarının kadın istihdamı üzerinde potansiyel etkilerini anlamak için bu politikaların nasıl 
bir toplumsal cinsiyet rejimi içinde uygulandığını ele almak gerekmektedir. Bu ise, Türkiye’de 
sosyal devlet yapısı ve toplumsal cinsiyet etkileşiminin nasıl bir yapı oluşturduğunu ele almayı 
gerektirmektedir. 

 Türkiye’de Refah Devleti ve Toplumsal Cinsiyet

 Türkiye’nin refah devlet yapısı Güney Avrupa ülkelerininkiyle benzer nitelikler taşıdığından bu 
ülkelerle birlikte sınıflandırılmaktadır. Güney Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de refah 
rejimini hayli parçalı ve hiyerarşik bir yapı olarak özetleyebiliriz. Sağlık ve emeklilik sistemine giriş 
genellikle formel istihdam alanında çalışan ve prim ödeyen kişiler ve aileleri için düzenlenmiştir 
(Buğra ve Keyder 2003). Bu tür bir sosyal devletin, enformel çalışmanın, kendi adına çalışanların 
ve ücretsiz aile işçilerinin egemen olduğu bir istihdam yapısı içinde var olduğunu göz önünde 
bulundurursak, hem formel yapının hem de sosyal güvenlik sisteminin nüfusun büyük çoğunluğu 
için güvence sağlamaktan uzak olduğunu söylemek yanlış olmaz (Buğra ve Keyder 2006:212). 

 Türkiye’de refah devleti yapısına ve bu yapının oluşumuna ilişkin temellere vurgu yapan Meryem 
Koray’a göre, sosyal devletin sınırlı kalmasının arkasında geç endüstrileşmeden paternalist devlet 
anlayışına ve sosyal tarafların etkisinin sınırlı tutulmasına kadar birçok neden vardır. Fakat son yıllarda 
dönüşümün asıl yönü ‘‘baba devletten seyirciliğe’’ doğru yaşanmaktadır (Koray 2005:180).1980 
sonrası uygulamaya konan neo-liberal politikalar ile devlet koruyuculuktan ve dengeleyici rolünden 
feragat ederek, daha çok seyirci denebilecek bir yapıya kavuşmuştur. Bu süreçte zaten sınırlı olan 
sosyal devlet yardım ve hizmetleri daha da kısıtlı ve sınırlı bir hale gelmiştir.
 
 Sosyal yardım ve hizmetlerin evrensel olmaktan çok uzak ve yetersiz olduğunu, yoksul ve 
muhtaçlara sağlanan sosyal yardımlara bakıldığında ise, yardımların daha çok hibe ve ayni şekilde 
yapıldığını, sosyal hizmet ve yardımların sosyal haklar çerçevesinde düzenlenmediğini görmekteyiz. 
Sosyal devletin sınırlılığını Buğra ve Keyder şöyle dile getirmektedirler:

 Yakın zamanlara kadar Türkiye’de sosyal politika önlemleri, fırsat eşitliği amacını sağlamaya 
yönelik bir uygulama olan zorunlu ve bedelsiz eğitim dışında, çalışma akdini düzenleyen yasalarla 
emeklilik koşullarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına ilişkin sosyal güvenlik sistemi ile 
sınırlı kaldı (Buğra ve Keyder 2003: 18). 

 Kapsayıcı bir sosyal güvenlik ve yardım sisteminin yokluğunda, aile ve akrabalık bağları birçok 
kişi için sosyal devletin sağladığı güvenlik ve yardımın yerini almaktadır. Toplumsal yapının 
devamlılığında ve yeniden üretilmesinde ailenin böyle merkezi bir konumda olması, hiç kuşkusuz 
kadınların toplum içindeki başat rollerinin eş ve anne olması ile sonuçlanmaktadır. Kadınların toplum 
içindeki konumları ise yine anne ve eş olma rolleri üzerinden kurulurken aynı zamanda bu roller 
aracılığı ile toplumun önemli bir kesimi için güvenlik ve dayanışma sağlayan ailenin devamlılığını 
sağlamaktadırlar. Kadınların sistem içindeki rolleri sadece ev içi hizmetleri ve çocuk/yaşlı bakımı ile 
sınırlı kalmamakta, ailenin içinde bulunduğu akrabalık ve hemşehrilik üzerinden kurulan dayanışma 
ağlarının devamı anlamında da önemli görevleri içermektedir. İşte bu sistemin olası sonucu olarak 
kadınların ekonomik yaşama katılımı çok düşük kalmakta ya da bu katılım enformel ve ev eksenli 
çalışma biçiminde gerçekleşmektedir.



66

 Buğra (2012) erkeğin asıl gelir kazanan aile reisi olarak tanımlandığı bir sistem yanında devletin 
AKP döneminde uyguladığı politikaların bu modeli daha da güçlendirdiğini ileri sürmektedir. Tarıma 
yapılan gelir desteği politikaları ve gecekondular aracılığı yaratılan rant erkek egemen modelin 
devamına dolaylı olarak katkıda bulunmuştur. Tarımın ticarileşmesi ve ülkenin güney doğusunda 
devam eden askeri-çatışma hem kente göçü tetiklemiş hem de var olan sistemin baş edemeyeceği 
boyutlarda bir yoksulluğun ortaya çıkması, çalışma biçimlerinin esnekleşmemsi ve enformalleşmesi 
ile katmerleşmiştir. Buğra’ya göre, AKP hükümeti döneminde sosyal politika, neoliberal politika 
ve İslamcı sosyal dayanışmanın eklemlenmesi sonucu oluşmuştur. Politika yapıcılar, mali disiplini 
kontrol altında tutarken, aile bağlarını güçlendirmiş ve sosyal yardım ve hizmetlerde İslamcı bir 
anlayışı yaygınlaştıran sadaka yöntemi ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bu çerçeve içinde, kadınların 
ev içi hizmetlerde üstlendikleri roller güçlenerek devam etmektedir. İşte bundan dolayı, kadın 
istihdamını arttırmak gibi hedefler hep sorgulanır olarak kalmakta, hayata geçememektedir.
 
 Aslında kadın sorunu Türk modernleşmesinin mihenk taşı olagelmiştir. Kemalist reformlar 
kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanırken, kanun önünde eşit vatandaşlık hakları Cumhuriyetin 
kuruluşunun erken yıllarında sağlanmıştır. Bu reformların önemini vurgulamakla beraber Kandiyoti, 
Kemalist reformların kadınları özgürleştirse bile bağımsız kılmadığını vurgulamaktadır. Kadın ve 
erkek eşitsizliklerini işaret etmekte eksik kalmanın yanı sıra, Kemalist reformlar sadece üst sınıf 
kadınlara ulaşılabilir olmuştur. Bu anlayış içinde eşitsizliklerin özel alanda çözüleceği ya da kalkınma/ 
modernleşme yoluyla yok edileceği savunulmuştur (Acar ve Altunok 2009). Reformlar kadınlara 
belli haklar tanımış ve eğitim olanakları geniş bir toplumsal alana yayılmış olsa bile, Türkiye’nin 
refah devleti anlayışı normatif bir aile modeline dayanmaktadır. Erkek aile reisi iken, kadınlar ev 
kadını ve anne rolleri ile tanımlanmıştır. Kadınların bu bağımlı vatandaşlık halleri birçok yasaya ve 
uygulamada yansıtılmış biçimde idi, örneğin Medeni Kanun erkeği aile reisi olarak tanımlarken, 
kadınların iş sahibi olmaları için eşlerinden izin almaları şartı koşulmuştu. 

 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edilmesiyle başlayan süreçte, cinsiyet eşitliği 
politikaları alanında ciddi adımlar atılmıştır. 2001 ve 2004 yıllarında yapılan Anayasal değişiklik, 
eşitlik ilkesini sağlamakta devleti görevli ilan ediyor. Bu değişiklerle beraber hem medeni kanun hem 
de ceza kanununda kadınlara karşı ayrımcılığım yok edilmesine ilişkin ciddi değişiklikler yapılmıştır. 
Örneğin, aile reisliği kavramının kaldırılması, eşlerin eşit hak ve yükümlülüklerinin güvence altına 
alınması, evlilik birliği sırasında edinilmiş malların boşanma sırasında eşit paylaşılması gibi alanlarda 
kadınlar lehine düzenlemeler getirilmiştir. 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu ile işgücü piyasalarında 
kadın erkek eşitliğini destekleyen AB direktiflerine uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Bu politikalar sosyal 
güvenlik ve sağlık gibi alanlara yansımış ve bu reformların kadınlara ilişkin algıda bir paradigma 
kayması yarattığı ve kadınların konumunun bağımlı vatandaştan bağımsız vatandaşa doğru kaydığı 
yönünde analizlere yol açmıştır (Kılıç 2008)

 İşte bu yazı yapılan bu yasal değişimleri uygulama konusunda AKP hükümetinin ciddi adımlar 
atmadığını, kadın istihdamı ve çocuk bakım hizmetleri alanında uygulanan politikalar aracılığı ile 
ele almaktadır. Şimdi, Türkiye’de kadın istihdamı ve çocuk bakım hizmetleri alanındaki politikalara 
kısaca değinelim.

 Kadın İstihdam Politikaları

 Türkiye’de kadın istihdamının genel özellikleri, düşük katılım oranları, enformel istihdamın 
yaygınlığı ve çalışır yaşta önemli bir kadın nüfusunun etkinlik dışı kalıyor olması olarak sıralanabilir. 
Çalışan kadınların çoğu tarımsal alanlarda ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta, son yıllarda kentsel 
alanlarda da kadınların enformel servis sektör işlerinden yoğunlaştığı tespit edilmektedir. Özellikle 
2008 yılında yaşanan krizle beraber kentsel işsizlik oranlarının kadınlar için daha hızlı yükseldiği 
tespit edilmiştir (Toksöz 2007).
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 Kadın istihdamının arttırılması ve işgücü piyasalarında cinsiyet eşitliğinin sağlanması AKP hükümeti 
için özellikle uluslararası kurumlarla kurduğu ilişkilerde başat sorun alanı olarak belirmektedir. Bu 
nedenle AB’ye uyum sürecinde İş Kanunu’nda cinsiyet eşitliğini sağlayan uyumlaştırmada ileri 
adımlar atılmıştır. 4857 nolu İş Kanunu’n 5. maddesi ile cinsiyete dayalı ayrımcılık yasaklanmış, eşit 
davranma ve aynı veya eşit değerdeki bir iş için eşit ücret ilkesi benimsenmiştir. Elbette bu ilkeler 
evrensel cinsiyet eşitliği politikaları ve AB direktifleri ile uyum içindedir; fakat Türkiye’de yaşanan 
koşullara baktığımızda, bu ilkelerin eşitliği sağlamaktan uzak olduğunu görüyoruz. Öncelikle İş 
Kanunu’nun kapsamı sanıldığının aksine çok dardır. Geçici ve yevmiyeli, ev hizmetlerinde ve ev-
eksenli çalışanları -ki bunların çoğunluğu kadındır- kapsamamaktadır. Kanun maddesinde eşitlik 
ilkesi tanım olarak dardır ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek bakımından önem taşıyan 
işe alım aşamasını ve meslek içi eğitimi ve işte yükseltme aşamalarını kapsamamaktadır (Kadın 
Örgütleri Basın Açıklaması, 2006). 

 Türkiye’de işe alınmada cinsiyete dayalı ayrımcılıkla çok yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Hatta 
Uçan Süpürge’nin CEDAW’a verdiği 4. ve 5. Gölge Rapor da Türkiye pratiklerinde özellikle erkek 
egemen sektörlerde (mühendislik, inşaat ve madencilik vb.) cinsiyete dayalı ayrımcılığın çok yaygın 
olduğunu ve bankacılık gibi kadın yoğun sektörlerde bile işe alınmadan önce kadınların evlilik ve 
çocuk sahibi olma niyetleri hakkında sorgulandıklarını göstermektedir. Bu eleştirileri takiben 2004 
yılında ‘‘Başbakanlık Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi’’ adında bir genelge 
yayınlayarak, kamuda personel alımında cinsiyet eşitliğinin gözetilmesini istemiştir. Eşit değerde işe 
eşit ücret ilkesine gelince, kadın örgütlerinin 2006 yılında yaptığı basın açıklamasından öğreniyoruz 
ki, Türkiye genelinde kadınlar erkeklerin kazancının yaklaşık %46’sını kazanmaktadır. Cinsler 
arasındaki gelir farklılığının bu kadar büyük olması, kadınların gelirinin hala ailenin temel geçim 
kaynağı değil bir ek gelir olarak algılandığının da göstergesidir. Elbette bu %46 rakamı her sektörde 
ve iş kolundaki durumu yansıtmasa bile, kadınların ve erkeklerin yaptıkları işlerin birbirinden 
köklü bir şekilde ayrılmış olduğunu doğrulamakta, eşit işe eşit ücret prensibinin uygulanmasını 
zorlaştırmaktadır (Toksöz 2007).

 İşgücü piyasalarında kadın ve erkeğin eşitliğini sağlamaya çalışan politikaları incelerken, bu alanda 
Türkiye’de var olan ve kadın ve erkek arasında kesin ayrımcılık yapan bazı yasa ve uygulamalara 
dikkat çekmek gerekmektedir. Örneğin, İş Kanunu’nda kıdem tazminatı ile ilgili madde hala evlilik 
sonrası kadınların işten ayrılmalarını teşvik edici nitelikte olup, kendi istekleri ile evlilik tarihinden 
itibaren bir yıl içinde işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı hakkını tanımaktadır. Fakat aynı 
Madde erkekler için geçerli değildir. Yine Sosyal Güvenlik Yasası’nda, dul ve yetim aylığına hak 
kazanımında ve kullanımında erkekler ve kadınlar arasında ciddi farklar vardır. Erkekler 18 yaşına ya 
da yüksek eğitim durumunda 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirken, kadınların evlenene kadar ya 
da sigortalı bir işte çalışana kadar yetim aylığı almaya hakları vardır. Bu iki uygulama göstermektedir 
ki, toplumsal kabulün yanı sıra yasal düzenlemeler de kadınların asli görevlerinin ev içinde anne ve 
eş olmak olduğu ve kadınların ancak bu alanda korunması ideolojisi üzerine kurulmuştur. Bu yasal 
düzenlemeler kadınları istihdam dışına itmede ve onların istihdam dışında kalmalarını teşvik edici 
niteliktedir.

 AKP hükümetinin kadın istihdamını arttırmak için aldığı en etkin politika ise ilk defa çalışacak bir 
kadını çalıştıran işverenlere vergi indirimi sağlanmasıdır. Bu vergi indirimi üç yıl boyunca sağlanmakta 
ve ilk defa çalışan bütün kadınlar ile 19 ve 20 yaş arasındaki gençleri kapsamaktadır. Bu politika 
hükümetin kadın istihdamını teşvik etmeyi tamamen piyasa mekanizmasına bıraktığına, yukarıdaki 
teorik tartışmaların sunduğu kadınların çalışmasını teşvik eden kamusal bakım hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması gibi etkin politikalarının olmadığına dikkat çekmektedir. Kadınların çalışmasını 
destekleyen etkin politikalar geliştirmekte isteksiz davranan hükümet yasal ve düzenleyici metin 
üretme konusunda ise son derece isteklidir. Son olarak 25 Mayıs 2010 tarihinde kadın istihdamının 
arttırılmasını sağlamak için Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştır. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması 
hükümet için sadece uluslararası ajandasında bir görev olarak durmakta, uluslararası sorumluluklar 
sadece yasal mevzuatın değiştirilmesi ya da genelge yayınlanmakla tatmin edilmeye çalışılmaktadır. 
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 Çocuk Bakım Hizmetleri

 Toplumlarda varolan cinsiyetçi işbölümü bakım hizmetlerinin nasıl sağlandığını belirlerken, bu 
belirleniş kadın erkek rolleri üzerinden ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bakım genellikle evde, hiçbir 
maddi karşılığı olmadan genellikle kadınları tarafından yapılır. Bakım hizmetinin piyasadan para 
karşılığı satın alınması daha çok kadınlar işgücüne katıldıklarında ortaya çıkmakta. İşgücüne katılan 
kadınların bazıları ise para karşılığı yapılan bakım işlerini üstlenirler. Her iki durumda da kadınların 
emekleri ya ev kadını olarak hiç ödenmeyerek ya da düşük ücretler ödenen bakım işçileri olarak 
maddi olarak karşılık bulmamaktadır (England 2005). Türkiye’de de, bakım hizmetleri büyük ölçüde 
evde kadınlar tarafından yapılmaktadır. Özellikle çocuk bakımı14  okul yaşı olan yedi yaşına kadar 
evde kadınlar tarafından üstlenilmektedir. Çocuk bakımı alanında kurumsal hizmetlerin düşüklüğü 
aslında Türkiye’de kadın istihdam oranlarındaki düşüklüğü açıklayan en önemli nedenlerden biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Avrupa genelinde çocuk bakım hizmetlerinin arttırılması için, AB’nin bu doğrultuda aldığı 
bir kararla, 2010 yılına kadar 3 yaş üstü çocukların %90’ının bakım hizmetinden faydalanması 
öngörülmektedir.  Türkiye’de okul öncesi çocuk bakımına ilişkin sistematik bir politika olmadığı 
gibi bu alanda varolan hizmetler çok dağınık ve sınırlıdır. Okul öncesi çocukların eğitimine ilişkin 
çalışmalar çok sınırlı olmakla beraber, Türkiye genelinde okul öncesi eğitimde olan 4 ve 5 yaş 
çocukların ancak %16’sı anaokulları ve ana sınıflarından yararlanmaktadırlar (Ecevit 2011). Son 
yıllarda çıkarılan ve okul öncesi ana sınıfı eğitimini zorunlu hale getiren yasal düzenlemeden sonra 4 
ile 7 yaş arasında okullaşma 2009-2010 yıllarında yüzde 39’a çıkmıştır (Ecevit 2011:99). Bu eğitimin 
%90’dan fazlası kamu kurumları tarafından verilirken, ancak %7’lik bir oran özel kreşler tarafından 
sağlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitimi sağlayan temel kuruluştur ve anaokulları ve ana 
sınıfları ile 4-6 yaş grubu çocuklara hizmet vermekte ve 3 yaş altı çocukların bakım hizmetlerine 
ilişkin veri bulunmadığından bu alanda büyük bir boşluk vardır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
2007). Fakat bu yaş grubunda okullaşma oranın çok daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. 

 4857 sayılı İş Kanunu’na da 88. maddesi gereği hazırlanan Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma 
Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik ise kadın işçi çalıştıran 
işyerlerinde okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için eğitim kurumları ve kreşler açılmasını 
düzenleyen hükümler içermektedir. Bu yönetmeliğe göre, 100 ile 150 kadın işçisi olan işyerleri bakım 
odaları kurmak, 150’den fazla işçisi olanlar ise kreş açmak zorundadır. Yasal düzenleme çocukları 
sadece kadınların bakımına tabiymiş gibi görmekte, erkeklerin çocuk bakımı sorumluluklarını 
göz ardı etmektedir, işte bu bakış açısının işletmeleri kadın çalışanı işe almakta caydırıcı bir yanı 
olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca kadın çalışan sayısının yeterli olduğu işletmelerde bile bu hizmetlerin 
sağlanmadığı, işletmelerin herhangi bir teftiş halinde kendilerine verilecek cezayı ödemeyi tercih 
ettikleri vurgulanmaktadır. Hatta 2008’de yürürlüğe giren İstihdam Yasası ile işyerlerinin kreş ve 
emzirme odaları açma yükümlülükleri kaldırılarak bu hizmetleri özel sektörden satın almasına 
imkan tanınmıştır. İşyerinin ve kreşin birbirinden ayrı mekanlarda olması kadınların gün içinde gidip 
çocuklarını görmesine engel olacağı gibi, işyerine gelmeden kreşe gitmek ve çocuklarını bırakmak ve 
gün bitiminde de almak kadınların zaten kısıtlı olan zamanları üzerine ayrı bir baskı yaratacaktır. Bu 
alandaki düzenlemelerin kadınların çalışma hayatında varlıklarını ciddi bir biçimde etkileyeceğinin 
bir diğer göstergesi ise Türkiye’de işletmelerin büyük çoğunluğunun 9’dan az işçi çalıştırıyor olmaları 
ve kadın çalışanların genel olarak bu küçük ölçekli işletmelerde çalışmalarıdır. Bu çalışanların büyük 
çoğunluğu ise kayıt dışı işlerde çalıştırılmaktadır.

14	 Kadınların	bakım	emeğindeki	rolü	elbette	sadece	çocuk	bakımı	ile	sınırlı	değil,	evde	yaşlı,	hasta	ve	özürlü	bakımını	da	içermektedir.	Hatta
	 bakım	hizmetlerine	kadınların	ev	içinde	yaptıkları	yemek,	temizlik	ve	diğer	işleri	de	eklemek	gerekmektedir.	Son	dönemde	AKP	hükümeti
	 evde	özürlü	ve	hasta	bakımı	için	finansal	olarak	desteklenmesine	yönelik	politikalar	uygulamaya	koymuştur.	Bu	konuda	daha	detaylı	bir	
	 tartışma	için	bkz,	Melda	Yaman	Öztürk	(2010).	Bu	yazıda	ise,	tartışma	sadece	çocuk	bakım	hizmetleri	ile	sınırlı	tutulmuştur.	
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 Türkiye’de izinlere bakıldığında bakım hizmetlerini gerçekleştirmeye yönelik sadece doğum 
izinlerinin mevcut olduğu görülmektedir. Kadın çalışanlar doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 
hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli doğum izni ve kamu sektöründe bir yıl, özel sektörde 
ise altı aylık ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Bu süreler AB’nin direktifleri ile uyum sağlamış 
durumdayken, 2005 yılında KSGM tarafından taslak olarak Meclis’e sunulan ebeveyn iznine ilişkin 
yasa tasarısı genel kurula gelmeden gündemden çekilmiştir. Tasarıda ebeveyn izinlerinin çalışan 
kadın ve erkek tarafından 6 aylık ücretsiz izin dilimleri halinde eşit olarak kullanılması ve toplam 
bir yıl olması öngörülmekteydi. Özellikle işveren tarafından gelen güçlü tepki nedeniyle meclis 
gündemine gelmeyen yasa tasarısına ilişkin olarak TİSK’in hazırladığı raporda, ebeveyn izinlerinin 
Avrupa’daki sosyal yaşamın yarattığı özel bir durum olduğu, Türkiye’de erkeklere çocuk bakımı için 
izin verilse bile, bu zamanın çocuk bakımı için harcanmayacağı iddia edilmektedir. Son çıkan torba 
yasa ile bir anlamda ebeveyn izni, kadınların doğum sonrası iki yıl ücretsiz izin alarak çocuk bakması 
şeklinde yasalaşmıştır. 

 Kadınlara özel izinler sağlayan bu tür düzenlemeler kadınların formal istihdam kanallarından 
dışlanmasına neden olmakta, işverenlerin zaten oldukça dar olan işgücü taleplerini genç ve ucuz 
erkek istihdamı için kullanmaları sonucunu doğurmaktadır (Buğra 2010). İşte bu nedenle, kadın 
istihdamı ve çocuk bakım hizmetleri arasındaki ilişki Türkiye’nin özgül koşulları dikkate alınarak 
incelenmeli ve kadın istihdamını teşvik edecek alternatif çocuk bakım hizmetleri geliştirilmelidir. 

 Sonuçlar

 Peki, bütün bunlardan sonra, Türkiye’deki cinsiyet eşitliği politikalarının kadın istihdamının 
etkilemesi üzerine neler söylenebilir? Türkiye’de cinsiyet eşitliği politikalarının kadın istihdamını 
etkileme potansiyeline, Walby’nin analizi ile baktığımızda piyasa temelli dönüşüm ve düzenleyici 
politika temelli dönüşümün karma bir versiyonu yaşanıyor olduğu söylenebilir. Çünkü, hem bakım 
hizmetlerinin sağlanması hem de istihdam artışını destekleyecek politikalar piyasaya terk edilmiş 
durumdadır. Yasal çerçevede cinsiyet eşitliği politikaları belli bir standarda ulaşmış olduğundan 
düzenleyici politikanın ağırlığı olduğu görünmektedir.  Molyneux’un stratejik ve pratik cinsiyet 
ihtiyaçları açısından bakıldığında, stratejik toplumsal cinsiyet çıkarları kanunlar aracılığı ile garanti 
altına alınmış olmasına karşın, pratik cinsiyet ihtiyaçları karşılanmaktan çok uzaktır. Çocuk bakım 
hizmetlerinin zayıflığı bunun en güçlü göstergesidir. İşte bu alanda, kadınların istihdama katılımlarını 
teşvik edecek pratik uygulamalara ihtiyaç bulunmaktadır.

 Peki, son olarak; bu neoliberal ajandanın bir aracı olan cinsiyet politikaları, kadın istihdamını 
arttırmak için bir araç olabilir mi acaba? Avrupa’da kadın emeğine olan talebin artmasıyla beraber 
bu politikaların bir sağlayıcı rolü olduğunu söylenebilir, fakat Türkiye’de kadın emeği talebinde ciddi 
bir katılık var ve sadece kanuni metinler üzerinde değişiklik yapılarak kadın istihdamını teşvik etmek 
mümkün olmamaktadır. Kadınların çalışabileceği sektörlerin istihdam yaratma kapasitesi sınırlı iken, 
kadınların bakım hizmetlerinde kullandıkları emek zamanını azaltıcı politikalar da bulunmamaktadır 
Türkiye özelinde bir kısır döngüden ve kadınların annelik ve eşlik rollerinin devamlılığını besleyen 
hem özel hem de kurumsal ataerkil bir yapıdan bahsetmek mümkün. Peki, bu tablo karşısında 
kadınlar için nasıl politikalar üretilebilir? Kadınların işgücüne katılımlarının arttırılması ve güvenceli 
işlerde istihdamı, kadınların özgürleşmesi ve güçlenmesi üzerinde ciddi etkisi vardır. Fakat kadın 
istihdamının arttırılmasının yanı sıra kadınların toplumsal konumlarının iyileştirmesini destekleyecek 
ve toplumsal cinsiyet ideolojisini dönüştürecek politikalara ihtiyaç vardır. Kadın istihdamını arttırmak 
ve teşvik etmek için daha pratik ve etkin politikaların gündeme gelmesi sağlamanın yanı sıra, kadının 
ev içindeki karşılıksız emeğinin değerlenmesinin yollarını bulmak gerekiyor. Sosyal politika ve refah 
devleti uygulamaları bu alanda önemli araçlardır. Vergi ve sosyal güvenlik sistemlerinin kadınların 
ev içi emeğinin değerini yansıtacak şekilde düzeltilmesi, ciddi bir feminist talep olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
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 Aktif İşgücü Politikalarının Kadın İstihdamı Üzerindeki Etkisi

 Ayşen Karakulak, İŞKUR Şube Müdürü

 Cumhuriyet’in ilk yıllarında çalışan kadınların çalışma yaşamının neresinde olduğuna, 
hangi mesleklerde nerelerde çalıştığına ilişkin genel bir yorum yapabilmek ve hafızalarımızı 
tazelemek amacıyla o yıllarda çekilmiş fotoğraflarla başlıyorum sunumuma. Fotoğraflar Alptekin 
Müderrisoğlu’nun  “Cumhuriyetin Kurulduğu Yıl Türkiye Ekonomisi” adlı eserinden ve İ. Zafer 
Karakulak’ın arşivinden Alınmıştır.

 1922 yıllarında çekilen fotoğraflarda kadın tüfek mermisi hazırlıyor, pamuk tarlasında çalışıyor, 
haşhaş tarlasında çalışıyor, ipekçilik ve ipek böceği üretiminde çalışıyor bu hem ev eksenli bir 
çalışma örneği,  hem de daha sonra da dokuma fabrikalarının kurulmasıyla yavaş yavaş kadının 
sanayi sektöründe çalışmasına olanak sağlayan faaliyetler.  Anlaşılıyor ki Bursa ipekçiliğinde kadın 
önemli bir yer tutmuş. Yine ipek böceği kozası üretiminde çalışan kadınların,  belli ki ipek dokuma 
sanayine hammadde sağlamak üzere büyük katkıları olmuş. Zeytin toplamada kadın, tarımda 
kadın, hayvancılıkta kadın, dokumacılıkta kadın. Tekstil sektöründe kadın,  dokuma faaliyetinin 
birçok aşamasında dokuma sanayine hazırlık yapan, hammadde üreten, iplik temizleyen, nakışlarını 
işleyen olarak yer almış. Evindeki dokuma tezgâhında kadın, dokuma sektörü için iplik hazırlayan 
kadın, halı tezgâhında çalışan kadın, bir Alman firmasının kurmuş olduğu fabrikada çalışan kadınlar 
iplik boyuyorlar. Halı dokuma tezgâhında kadın. O yıllarda, Anadolu’dan dışarıya halı ihraç etmek 
üzere Avrupalılar tarafından Türk kadınlarına tezgâh verilerek, halı dokumaları sağlanıyor. Seramik 
işçiliğinde kadın, gezici kadın terzisi; gezici berberleri, gezici hallaç atan erkekleri, biliyorum ama 
gezici kadın terzisi bana ilginç geldi, yol yapım ve onarımında kadın. 2001 de çekilmiş tütün dizen 
yaşlı kadın resmiyle tekrar 1925 yıllarına, tütün sektöründe çalışan kadınlara geçiş yapıyoruz. 
Biliyorsunuzdur,  1882 yılından itibaren Osmanlıda faaliyet gösteren Reji İdaresi 1925 yılında TC. 
Hükümeti’ne geçiyor ve Tütün İnhisar İdaresi kuruluyor. Bu idarelerde büyük oranda kadın istihdam 
ediliyor. Bu tablodaki İdarenin 4 fabrikası ve atölyelerinde çalışan kadın oranı  %66 ya yaklaşıyor. 
Bunun dışındaki tütün imalathanelerinde çalışan 5000 işçinin büyük kısmı da kadın.

 İdarede kadınlar, tütün ambarında çalışmış, tütün ambarı yemekhanesindeki kadınların fotoğrafını 
görüyorsunuz, arkada erkekler de var, hep beraberler. Tütün İnhisarı İdaresi İzmir Sigara Fabrikası’nda 
kadın. Yine kadın erkek hep bir arada, sigara fabrikası tefrik ameliyesinde kadınlar sigara fabrikası 
makinelerinde kadın, sigara fabrikası kutu imalatındaki kadınlar. Malatya Tütün İmalathanesi’ndeki 
kadınlar, bunlar 1925 ile 1932 arasında çekilmiş fotoğraflardır. 

 Bu yıllarda henüz İŞKUR diye bir Kamu İstihdam Kurumu yok, Aktif İstihdam Tedbirleri (AİT) diye 
bir kavram da yok.
 
 Çünkü AİT kavramı 1929 büyük krizi ile 1930’lu yıllarda oluşmaya başladı.

 1946 yılında kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun kuruluşunun ilk yıllarında basılan 1 no’lu 
yayınının “Mesleğe Yöneltme El Kitabı” olmasından, kuruluşuyla birlikte bu kavramın gerisinde 
kalınmadığı anlaşılıyor. İŞKUR diğer ülkelerdeki kamu istihdam kurumları gibi işe yerleştirme 
hizmetlerini aktif istihdam tedbirleri ile destekleyen bir kamu istihdam kurumudur.  Aktif istihdam 
tedbirleri ya da aktif işgücü politikaları deyimini çok kullanıyoruz, bu politikalar ne demek? AİT 
deyimini kısaca tanımlamak isterim. Bu politikalar işsizlikle mücadele edilmesine ve önlenmesine 
yönelik politikalardır. Yani iş arayanların istihdama geçişlerini farklı ve etkin uygulama ve alternatif 
çözüm seçenekleriyle destekleyen araçlardır ve pasif istihdam politikalarının tersine işsizliğin olumsuz 
yönlerini tazmin etmeye değil, işsizliği önlemeye yönelik tanımlar getirir. Sadece talep yönüyle değil 
arz yönüyle de uğraşan politikalardır. Bu politikalarda emeğin gelişmesine yönelik programlara önem 
verilir. Bunlar; fiziki, beşeri sermaye ve iş arama yardımlarını içerir. AİT’ler işgücü piyasasına erişmede 
fırsat eşitliğinin yakalanmasına hizmet eden araçlardır ki bunlar kadın istihdamının artırılmasında 
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ve geliştirilmesinde büyük rol oynar. Risk gruplar için farklı önlemler getirir. Yapısal değişime eşlik 
ederler, süreklilik arz ederler ya da etmeleri gerekir ve pasif istihdam tedbirleriyle yakın ilişkilidirler, 
çünkü birçok aktif istihdam tedbiri politikası pasif istihdam tedbirleriyle desteklenirler. Birey, toplum 
ve ekonominin koşulları dikkate alınarak hazırlanırlar. Bilginin yayılması ve işgücü mobilitesinin 
arttırılmasını da teşvik ederler.
 
 İŞKUR bu amaçlar çerçevesinde sizlerin de bildiği tanıdığı birçok aktif istihdam politikası uyguluyor. 
Bunların verimliliği, verimsizliği, sonuçları üzerinde çok durmayacağım, çünkü hepsi üzerinde tek tek 
konuşulması gerekir. İŞKUR tarafından uygulanan AİT’leri ana hatlarıyla tanıtacağım. Bunlar: İşgücü 
yetiştirme kursları, istihdam garantili kurslar, özürlülere verilen kurslar, işsizlik sigortası kapsamındaki 
kurslar, toplum yararına yapılan programlar, işbaşı eğitim programları, 1988 yılından beri ağırlıklı 
olarak uygulanmakta olan meslek kurslarıdır. Meslek kursları Kurum kaynakları ve Kuruma bağlı 
çeşitli fonlardan finanse edilmektedir. 2010 yılında açılan 11821 kursa katılan 211.627 kişinin 
97.306’sı kadındır (%46) Bu oran 2009 da %44, 2008 de %35 di.

 UMEM Beceri 10 Programı ile orta öğretim okullarında, belirlenen mesleklerde,  istihdam 
garantili beceri geliştirme eğitimleri verilmektedir. İşveren ilişkilerinin geliştirilerek daha fazla 
işgücü ve mesleki eğitim talebi alınması amaçlanır. İşveren ziyaretleri ve işe yerleştirme hizmetleri 
çerçevesinde, daha fazla iş arayanı işe yerleştirmek amacıyla işverenden daha fazla talep almak ve 
iş arayanların uygun işlere yönlendirilmesine aracılık etmek üzere işgücü piyasasının arz ve talep 
taraflarıyla görüşmeler yapılır.  e-İŞKUR iki yıldır devreye giren bir internet hizmetimiz, iş arayan ve 
işveren için günün her saatinde, 24 saat internet üzerinden İŞKUR hizmetlerine erişim imkânı sağlar.
İŞKUR hizmet noktaları, yerel yönetimler ile merkezi yönetimin işbirliği ile kurulmuştur ve 
vatandaşların en yakın noktadan hizmet almasını sağlamaktadır. Bu hizmetin yaygın bir şekilde 
uygulanabilmesi amacıyla 900’ün üzerinde belediye ile protokol imzalanmıştır.

 Sosyal yardım istihdam bağlantısı kurularak, sosyal yardım kurumlarına başvuran vatandaşların 
Kuruma kayıt olmaları ve İŞKUR hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır.Ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan sağlanan pilot projeler yanında, AB fonlarından yaralanılan hibe programları ile kadın 
istihdamının artırılmasına yönelik proje uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

 Zamanımız çok az olduğu için İŞKUR’un projeler bazında yaptıklarından örnekler ile devam 
etmek istiyorum. Uygulanan projelerin bazıları sadece kadınlara yönelik bazıları hem kadına hem 
erkeğe yönelik projeler ancak projelerin cinsiyet ayrımına göre değerlendirilmesi yapıldığından 
kadınlara yönelik verileri de değerlendirebiliriz.

 AB Mali Yardımlarından yararlanılan Önemli iki proje; AB 2002 yılı Katılım Öncesi Mali Yardım 
Programlaması kapsamında uygulanan ‘‘AİPP-1’’, 2003 yılında uygulanmış olup proje kapsamında 
kadınlara yönelik 30 kurs düzenlenmiş ve bu kurslardan 19.566 kadın yararlanmıştır. AB 2006 Mali 
İşbirliği Programlaması kapsamındaki AİPP 2-Projesinin bütçesi 20 milyon Avro olup 2008-2010 
dönemini kapsamıştır. Kapsamı: 25 ilde 101 proje ile sınırlandı. Bileşenleri: Kurumsal Gelişim ve 
Hibe Planı, Hedef Kitle: Gençler ve Kadınlar, 11.298 faydalanıcıdan 2.412 si kadın, 8.886 gençler 
oldu.

 Yetiştirme Yurtlarından İstihdama: Bu proje Kurum’un kadın istihdamında mesleki eğitim 
programları yanında güçlendirme eğitimlerinin de önemini vurgulaması bakımından ve dezavantajlı 
kadın gruplarının farklı önlemlerle ele alınmasının önemini vurgulaması açısından bir ilk ve önemli 
bir pilot proje uygulamasıdır. Bu proje İŞKUR’da ilk kez toplumsal cinsiyet üzerine odaklanılmış 
bir proje örneği oldu. İstihdama giriş ve istihdamın verimli bir şekilde devam ettirilmesinde, hedef 
grup olan kadınların, mesleki eğitim yanında toplumsal cinsiyet rollerinden yasal haklara, kamu 
ve insan ilişkilerinden sosyal ve kültürel gelişimlerine kadar güçlenmelerini sağlayan güçlendirme 
eğitimlerinin gerekliliğini ortaya koyan bir pilot proje uygulamasıdır. Şimdi Kurum’un yaptığı mesleki 
eğitim projelerinde güçlendirme eğitimlerine önem veriliyor ve eğitim programına dâhil edilmesi 
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öneriliyor. Bu proje şu anda Boyner gurubunun sosyal sorumluluk projeleri içinde Nar Taneleri 
olarak UNFPA ortaklığı ile devam ediyor.

 KOSGEP ile Girişimcilik Eğitimi Protokolü yapıldı. Kadın istihdamı için girişimcilik ne kadar 
önemli tartışılabilir. 

 Türkiye’de Kadınlar İçin İnsana Yakışır İş İmkânlarının Sağlanması Cinsiyet Eşitliğinin 
Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İstihdam Programları Projesi, ILO desteği ile gerçekleştirilmiştir.  
Ocak 2009 – Mart 2010 tarihlerinde uygulandı, Ankara, Gaziantep, Konya illerini kapsadı, hedef 
kitlesi 18-29 yaş arası kadınlardı. 

 Kadın İstihdamını Artırmaya Yönelik Strateji Geliştirme Projesi: British Council desteğiyle 
uygulanan bu projede İŞKUR personelinin toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin arttırılması ve 
kadınların istihdama katılımını arttırmaya yönelik eylem ve stratejik plan hazırlanması amaçlanmıştır. 
Proje çıktısı olarak bunların dışında Prof.Dr.Yıldız Ecevit tarafından “İşgücü Piyasasında Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği El Kitabı” hazırlandı ve tüm personele dağıtıldı. Böylece İŞKUR personelinin toplumsal 
cinsiyet konusunda duyarlılık kazanmasına destek verildi.
  
 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu, istihdam odaklı bütüncül bir yaklaşımla 
hazırlanmıştır. Operasyonun genel hedefi özellikle kadınların işgücü piyasasına girişlerini artırarak, 
daha çok kişiyi istihdama çekmek ve istihdamda tutmak amacına yönelik politikaları tasarlama, 
geliştirme ve uygulama konusunda mevcut kapasitenin iyileştirilmesidir. Söz konusu operasyonun 
en önemli sonuçlarından birisi de “Özellikle İŞKUR personeli ve ilgili paydaşlar arasında istihdam 
politikalarında cinsiyet eşitliğine yönelik duyarlılığın artırılması” ve “Kanaat önderleri, İŞKUR 
personeli ve ilgili paydaşlar arasında kadın istihdamı ile ilgili toplumsal duyarlılığın artırılması”nın 
sağlanmasıdır.

 Sayılan istihdam programları çerçevesinde İŞKUR ne tür önlemler aldı? İŞKUR’un 2011-2015 
stratejik planında kadın erkek eşitliği yaklaşımına yer verildi. Bu yıllar içerisinde İŞKUR’a kayıtlı 
olan kadın yüzdesinin ve işe yerleşmelerin arttırılması için bir hedef kondu. İŞKUR taleplerinde ve 
kurslarında cinsiyete dayalı bir ayrım yapılmaması için genelge çıktı. Bu Genelge ile talep alırken ya 
da mesleki kurslar verirken erkek kadın ayrımı yapılmaması istendi. Yürütülen projelerde toplumsal 
cinsiyet yaklaşımı benimsendi. Kurum istatistiklerinin cinsiyet temelli toplanması esas alındı,  81 ilde 
bulunan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nda kadın STK’ları ile işbirliği yapılmaya başlandı. 
Kurslarda mesleki eğitimler yanında güçlendirme eğitimlerinin de verilmesi destekleniyor. Çeşitli 
teşvik önlemleriyle de kadınlara yönelik önemli iyileştirmelerin yapıldığını görüyoruz. Alınan 
önlemlerin kadın istihdamına nasıl yansıdığı tek tek ele alınması ve analiz edilmesi gereken ayrı bir 
oturum konusu, ben sadece bu çalışmalar sonucu İŞKUR için işe yerleştirmelerde geçmiş yıllara göre 
artış sağlandığını, meslek eğitim kurslarında da daha önce %30-35 arasında olan kadınlar için katılım 
oranının %45 e yükseldiğini belirterek sunumumu bitiriyorum. 

 İlginize teşekkür ederim sağolun. 
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 Kadın İstihdamında Yerel Yönetimlerin Rolü, Görevleri ve Sorun Alanları 
 Ebru Hanbay Çakır, Sosyal Antropolog ve Kadın Dayanışma Vakfı Üyesi

 Bu sunumda yerel yönetimlerin kadın istihdamı alanındaki rol ve görevlerini ortaya koymayı, 
karşılaşılan sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini paylaşmayı amaçlıyorum.

 Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranı AB ülkelerinin yanı sıra ILO, Birleşmiş Milletler, OECD, 
Dünya Ekonomik Forumu gibi uluslar arası kurumların karşılaştırmalı çalışmalarında da sonlarda yer 
alıyor. Ülkemizde, 2010 Aralık döneminde erkeklerde işgücüne katılma oranı % 70,3, kadınlarda 
ise  % 27,2’dir (http://www.tuik.gov.tr). Bu rakamlar kadın istihdamı konusunda ülkemizin ne kadar 
geride olduğunu somut bir biçimde ortaya koymaktadır.
   
 Kadınların istihdamının bu kadar düşük olmasının pek çok sebebi vardır.  Toplumda var olan 
toplumsal cinsiyet algısının, kadınları yaşamlarının pek çok alanında eşitsizliğe mahkûm etmesi bu 
sebeplerin kaynağını oluşturmaktadır. Okula gönderilmemek, belli meslekleri seçmeye zorlanmak, 
çalışma yaşamına katılıma izin verilmemesi, ev ve bakım işleri nedeniyle çalışamamak, kadınların 
sosyal ve ekonomik yaşama katılımını sağlayacak politikaların oluşturulamaması, yasaların 
çıkartılmaması bu temel sorunun nedenleridir. 

 Bunun yanı sıra kırdan kente göç ve bu göçle beraber kadınların istihdamın dışında kalması, kente 
uyum sorunları, köyde ve kentteki iş alanlarının farklılığı ve bu alanların farklı beceriler gerektirmesi 
gibi nedenlerde kadınların istihdama katılımı önündeki diğer engelleri oluşturur.
 
 Kadınların istihdama katılımlarının düşük olması kadınların yaşamlarında bir sorun olduğu kadar 
sosyal kalkınmanın önünde de ciddi bir engeldir. Kadın istihdamının arttırılması ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın, toplumsal gelişmişliğin ve demokrasinin de gereği ve göstergesidir.
 
 Kadın istihdamının arttırılması için, bu alandaki engellerin ortadan kaldırılması, istihdamı 
arttırmaya yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması gereklidir. Bu sorumluluk 
ve görev ise merkezi ve yerel yönetimlere düşmektedir. Merkezi yönetimler sorunun çözümünde 
önemli bir aktördür ve çözüme ilişkin irade koyma açısından geniş bir yetki ve olanağa sahiptir.  
Ancak merkezi yönetimlerin durumunu bu sunumda bir kenara bırakarak konunun bir diğer 
muhatabı olan yerel yönetimler üzerinde duracağız.

 Yerel yönetimler konumları ve yapıları itibariyle bu sorumluluğun önemli taraflarından biridir. 
Çünkü “evden sokağa, işyerinden komşuluğa, okuldan yola, dinlenme-eğlence yelerinden acil 
durum anlarına, eğitimden hastalık ve sağlığa, evlenmeden ev kurmaya, içtiğimiz sudan yediğimiz 
meyveye  günlük hayatımızın her anında ve alanında yerel yönetimler vardır. Bu yanıyla, yerel siyaset 
genel siyasetten farklı olarak özel alanla kamusal alan arasındaki ayrımı ve mesafeyi de daraltır” 
(Mazlum,S.C., s.29, 2008). Yani bizler yerel yönetimlerle, merkezi yönetimlere kıyasla daha fazla 
ilişki kurar ve gündelik hayatımızda daha fazla karşılaşmalar yaşarız.

 Yerel yönetimler kavramı, Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, birlikler, muhtarlık 
gibi birimleri içerir. “Yerel Yönetimler, bir kentte yaşayan insanların mekânsal, toplumsal, sosyo-
kültürel, ekonomik ortak ihtiyaçlarını karşılar, sorunlarını çözer. Yani yerel yönetimler, güvenli ve 
sağlıklı çevrelerde yaşamamızı, çalışmamızı, konut edinmemizi, kentsel mekanları kullanabilmemizi 
ve bütün bunları yaparken o yerleşmeye ilişkin kararlara katılmamızı ve yapılanları denetlememizi 
sağlamakla yükümlüdür.”(Tokman,Y ve Kendirci,S.,2006 Aktaran Bora,A., s. 16, 2009).

 “Belediyeler hem görev ve yetkileri hem de yerel yaşamdaki rolleri açısından yerel yönetim 
sisteminin bel kemiğini oluşturur. 2007 istatistiklerine göre ülke nüfusunun %83’ünün belediye 
sınırları içinde yaşadığı göz önüne alınırsa; belediyelerin yönetim sistemi ve toplumsal yaşamdaki 
rolleri daha iyi anlaşılır” (Mazlum,S.C., s.66, 2008).
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  “5393 sayılı Belediye Kanunu Md. 3/a’ göre Belediye: Belde sakinlerinin mahalli müşterek 
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,… ifade eder” (www.migm.gov.tr).

 Belediyelerin hizmet götürdüğü kesimi anlatmak için kullanılan belde sakini, yerel halk, 
vatandaşlar, insanlar, hemşehriler gibi tanımlar geniş, soyut ve muğlak ifadelerdir. Bu kavramları 
kategorilere ayırmak ve özelliklerini tanımlamak bu muğlaklığı ve belirsizliği ortadan kaldırır. 
Böylelikle hizmet götürülen kesimlerin farklılıkları, ihtiyaçları, sorunları ve talepleri somutlaşır.  
Sözgelimi yaşlılar, çocuklar, yoksullar, engelliler, göçmenler, çalışanlar, çalışmayanlar, merkezde 
oturanlar, gecekondularda oturanlar yerel yönetimlerin hizmet götürdüğü herkesi oluşturan ayrı 
kategorilerdir. Her kesimin sorunları, ihtiyaçları ve talepleri farklıdır.  Yereli oluşturan çeşitli tanımlarla 
ifade ettiğimiz herkesi içine alan en büyük kategori ise cinsiyettir. Saydığımız her kesimin içinde 
kadın olmak meseleye ayrı bir bakış açısıyla bakmayı gerektirir. 
 
 Hizmet götürülen yereldeki nüfusun en az yarısını kadınların oluşturduğu düşünüldüğünde,  
kadınlara yönelik sorunların tespiti ve giderilmesinin yerel yönetimlere düşen önemli görevler 
olduğu aşikardır.
  
 Belediyelerin pek çok alanda görülen cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesi noktasında önemli bir 
rolü vardır. Çünkü cinsiyet eşitsizliklerinin kadınların gündelik hayatına tekabül eden yansımalarını 
en somut biçimde görebileceğimiz yer yerel alandır. 

 Yerel hizmetler, kadınların yaşamlarını kolaylaştırma ve konumlarını güçlendirmede büyük 
öneme sahiptir (Alkan, A. s. 38, 2006).

 Kadınların konumlarını güçlendiren en önemli faktörlerden birisi de istihdam alanıdır.

 Yerel düzeyde kadınların ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak ve cinsiyet eşitliğini sağlamaya 
yönelik olarak sunulan ya da tam tersi sunulamayan, pek çok hizmet kadınların istihdama katılımını 
belirleme açısından da önemlidir.
  
 Bunu anlamak için önce kadınların istihdama katılamama nedenlerine bir göz atıp sonra bu 
nedenlerin giderilmesi noktasında yerel yönetimlerce yerel düzeyde yapılabilecekler ile bir ilişki 
kuralım. 

 Nihal Şirin Pınarcıoğlu’nun 2006’da İzmit’te gerçekleştirdiği “Kentlerde Kadınların İşgücü ve 
İstihdama Katılım Sorunları” konulu tez çalışması (Kocaeli Üniversitesi) yerelde yaşayan kadınların 
bu alandaki sorunlarını ortaya koymak adına önemlidir. 

 Araştırma İzmit’in çeşitli semt ve mahallerinde yaşayan 15-65 yaş arası 300 kadınla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan kadınların %53’ü evli, %47’i bekardır. Araştırma kapsamındaki 
çocuklu kadınlar çoğunlukla 1-3 arası çocuğa sahiptir. Kadınların çoğunluğu ilkokul ve lise üstü 
eğitimi almışlardır. (%2 okur yazar olmayan, %27 ilkokul, %15 ortaokul, %27 lise, %6 meslek 
yüksekokulu, %16 üniversite, %8 lisans üstü).
 
 Araştırmaya katılan kadınların % 18’i çalışıyorken % 82’si çalışmamaktadır (evli kadınların %10’u 
çalışırken, bekar kadınların ise %26’sı çalışmaktadır). Çalışan kadınların %89’u bir ücret karşılığı 
çalışırken % 11’i herhangi bir ücret almadan çalışmaktadır. Ücret karşılığı çalışan kadınların % 56’sı 
işini değiştirmek istemektedir. Buna neden olarak yetersiz ücret, sigortasız çalışmak, iş arkadaşları ve 
üstlerle sorun yaşamak ve aile/eşin karşı çıkmasını göstermektedir.

 Daha önce çalışmış kadınlar, işten ayrılma nedeni olarak çoğunlukla ev içi iş yükü, düşük ücret, 
iş arkadaşları/üstlerle sorun yaşamayı göstermişlerdir. 
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 Araştırmaya katılan kadınların % 60’ı işsizdir ve iş aramaktadır. İş arayan kadınlar işsiz kalma nedeni 
olarak en çok aracı bulamamayı göstermişlerdir. Kadınlar diğer nedenleri ise şöyle sıralamışlardır;  
yetersiz eğitim, kadın olmak, evli olmak, deneyimsizlik, yaş, iş yaşamına ara vermiş olmak.

 Araştırmaya katılan kadınların %22’si çalışmayan ve çalışmak istemeyen kadınlardan oluşmaktadır. 
Buna neden olarak ev içi iş yükünü göstermişlerdir. Diğer nedenleri ise aile/eşin izin vermemesi, 
yetersiz eğitim, kendi tercihi, çalışmaktan yorulmak ve çalışma koşullarının ağır olması olarak 
belirtmişlerdir.

 Araştırmaya katılan kadınların en çok aradığı çalışma koşulları ise işin sigortalı olması ve iyi bir 
ücrettir. Bunu iş yerinin fiziki koşullarının iyi olması, iş arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurulması, çalışan 
erkeklerin mesafeli davranması, uzun çalışma saatlerinin olmaması, ofis içinde ve şehir dışı seyahat 
gerektirmeyen bir iş, çocuk bakımı ünitesinin bulunması gibi koşullar izlemektedir.

 Araştırmaya katılan kadınların iş ararken en çok kullandıkları yöntemin tanıdıklar vasıtasıyla iş 
arama olduğu görülmüştür. Diğer iş arama yöntemleri ise internet, gazete dergi ilanları ve İŞKUR 
olarak belirtilmiştir.

 İzmit’in çeşitli semt ve mahallerinde yapılan bu araştırma, farklılıklar görülse bile Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde yaşayan kadınların istihdam konusunda yaşadıkları ortak sorunları göz önüne 
sermektedir. 

 Bu ve benzeri araştırmalardan hareketle kadınların istihdama katılamama nedenlerini 
sıraladığımızda ortaya çıkan başlıklar şunlardır;

 Kadınların eğitim düzeylerinin düşük olması,

 Kadınların kazandıkları ücretin düşük olması,

 Kadınların yaşamlarını kolaylaştıracak destekleyici mekanizmaların bulunmaması ya da  
 yetersiz olması (kreş, yaşlı hasta engelli bakım merkezleri),

 Kadınların çalışmasına izin verilmemesi,

 Kadınların mesleki becerilerinin bulunmaması,

 Çalışma yaşamına katılımla ilgili bilgilerinin olmaması/yetersiz olması,

 Pazar ve pazarlama konusunda yaşanan sorunlar,

 Ulaşım ve aydınlatma sorunu,

 Vardiya saatleri sorunu,

 İş yerinde cinsel taciz.

 Ayrıca merkezi ve yerel yönetimlerin istihdama yönelik politika belirleme ve uygulamadaki 
eksiklikleri ile kadınların bu merkezi ve yerel karar organlarında yeterli temsil edilememeleri sorunun 
bir diğer tarafını oluşturuyor.
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 İstihdam Konusunda Kadınların Yaşadığı Sorunlar ve Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları

 Kadınların istihdama katılması önündeki problemleri daha açık bir şekilde tanımlamak ve yerel 
yönetimlerin bu sorunun çözümünde ki rollerini göstermek kadın istihdamı ve yerel yönetim 
ilişkisinin önemini göz önüne serecektir.

 Eğitim Sorunu 

 Kadınlar birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da cinsiyet eşitsizliği nedeniyle dezavantajlı 
bir konumdadır. Türkiye’de 2010 yılı itibariyle 6 yaş üstü okuma yazma istatistiklerine baktığımızda 
okuma yazma bilmeyen 700.400 erkeğe karşı kadınlarda bu sayı 3.125.244’dür, erkeklerin nerdeyse 
5 katıdır (http://www.tuik.gov.tr). Okullaşma oranında kadınlar erkeklerin gerisinde yer almaktadır.
Eğitimli olmak hayatın birçok alanında olduğu gibi istihdama katılım konusunda da kişiye avantaj 
sağlamaktadır.  Özellikle kurum, kuruluşlara yönelik iş başvurularında eğitim durumu işe alınma 
koşullarından birini oluşturmaktadır. Hatta pek çok iş ilanında lise ve yüksekokul mezunu olma şartı 
aranmaktadır. 
 
 Oysa ülkemizde kadınların bir bölümü için örgün eğitime başlama ve sürdürme şansı 
bulunmamaktadır. Kız olarak doğmuş olmak, ev işlerine yardımcı olmak, kardeşlerine bakmak, tarla/
bağ/bahçe işlerinde çalıştırılmak, annenin hastalığı ya da ölümü durumunda onun işlerini üstlenmek, 
erken yaşta evlendirilmek, kısıtlı aile kaynaklarının erkek çocuğa kullanılması gibi cinsiyete dayalı 
pek çok gerekçe nedeniyle kızlar okula gönderilmemekte, okuldan alınmakta ya da devam etmesine 
izin verilmemektedir. 

 Yine mesleki örgün eğitim kurumlarında özellikle kız çocuklarının gönderildiği pek çok alanın 
toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünün bir uzantısı olduğunu görürüz. Çocuk, hasta bakımı, nakış, 
dikiş, ev ekonomisi gibi alanlarda kız öğrencilerin sayısı fazlayken daha teknik ve idari alanlarda bu 
sayı erkeklerin lehinedir. 

 Tüm bu faktörler çocukluktan başlayarak gelecekte edineceğimiz mesleği, işi ve buna bağlı olarak 
toplumsal statümüzü belirler. Dolayısıyla eğitim ile istihdamın yakın bir ilişkisi vardır.

 Yerel yönetimler hizmet verdiği nüfusun yarısını oluşturan kadınların eğitim sorununun çözümüne 
yönelik de çeşitli çalışmalar yürütmektedir.  Bu çalışmalar okuma yazma kursları açmaktan, okulunu 
yarım bırakmış kadınların öğrenimlerini tamamlama kurslarından, üniversite hazırlık kursları açmaya 
kadar çeşitlilik gösterir. Yine kız çocuklarının okula gönderilmesine yönelik faaliyet ve proje yapma, 
bu alanda yapılan çalışmaları destekleme, kız çocuklarının eğitimlerine (özellikle bu sorunun 
görüldüğü yerellerde)  ekonomik destek vermek (burs vb), evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
vasıtasıyla bu işler nedeniyle (kardeş, hasta, engelli, yaşlı bakımı) okula gidemeyen kız çocuklarının 
eğitime devamlarını sağlama yerel yönetimlerin bu alanda yapabileceği çalışmalardır. 

 Yerel yönetimler kadınların örgün eğitimine yönelik bazı çalışmalar gerçekleştirseler de eğitim 
alanında en fazla varlık gösterdikleri alan yaygın eğitime yönelik mesleki kurslar ve faaliyetlerdir.
 
 Türkiye İstatistik Kurumu’nun, ülkemizde bakanlık ve bağlı kurum/kuruluş, üniversite, belediye, 
konfederasyon ve sendikalar tarafından gerçekleştirilen yaygın eğitim faaliyetleri hakkında bilgi 
edinmek amacı ile 2009 yılında yaptığı araştırmanın sonuçları bu durumu açık bir biçimde ortaya 
koymaktadır. Araştırmaya göre en fazla kurs, belediyeler tarafından düzenlenmiştir (11.726 kurs).

 Araştırma kapsamında bulunan kuruluşlar tarafından düzenlenen kursa katılanların %56,2’sini 
(677 459 kişi) kadınlar oluşturmaktadır. Buna karşılık kursu tamamlayanlar içerisinde kadınların 
oranı %50,2 (406.346 kişi)’dir. 
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 Yerel yönetimler özellikle meslek edindirmeye yönelik pek çok kurs ve faaliyet düzenlemektedir. 
Ancak bu kursların pek çoğu yine cinsiyete bağlı işbölümünün yansımalarını taşımaktadır. Kadınlara 
yönelik bu kursların çoğu takı tasarımı, ahşap boyama, nakış, dikiş, sekreterlik, hasta, yaşlı ve çocuk 
bakıcılığı, ev hizmetleri asistanlığı, telefon operatörlüğü, kuaförlük, cilt bakımı/manikür/pedikür, 
modelistlik, halkla ilişkiler, satış elemanı, bilgisayar v.b alanlarda açılmaktadır.
 
 Bu eğitimlere devam eden bazı kadınlar bu kurslara hobi olarak devam etmektedir. İstihdam 
amaçlı devam eden pek çok kadın bu kurslardan aldıkları eğitim sonucunda herhangi bir işe 
yerleşememekte, işe yerleşen kadınlardan çoğu ise yeterli ücreti kazanamadığı için bir süre sonra 
evine geri dönmektedir.
 
 Kursu bitiren kadınların işe yerleşebilme noktasında da karşılaştıkları sorunlar vardır.  İşe başvuru 
yapma, iş arama, iş görüşmesi gerçekleştirme, CV hazırlama gibi pek noktada kadınlar danışacakları 
kimseyi bulamamaktan ve bir destek mekanizması olmamasından şikayetçi olmaktadır.

 Yerelde yaşayan bazı kadınların ise kursa devam edeceği süre içinde hasta, yaşlı ya da çocuğuna 
bakacak kimse bulunmadığı için bu eğitimlere başlama şansı bile olmamaktadır.  Bu sorun aynı 
zamanda kadınların bu ve benzeri kursları tamamlayamama, işe başlayamama nedenleridir.  
Yine kurs yerinin uzak bir yer olması durumunda verilecek yol parası zaten genellikle ekonomik 
düzeyi düşük olan bu kadınların daha kursa başlamadan bu olanaktan yararlanamamasına neden 
olmaktadır.

 Hiç şüphesiz pek çok belediye bu tarz mesleki kurs ve faaliyetleri iyi niyetlerle düzenlemekte, 
bunlar için emek ve bütçe harcamaktadır. Ancak özellikle kadınların istihdamına yönelik olarak 
düzenlenen bu çalışmalarda iyi niyet yetersiz olmakta ve sorunun çözümüne katkı sunmamaktadır.

 Bu tarz çalışmaların verimli olabilmesi ve başarıya ulaşması, en başta belediyelerin tüm politika, 
strateji ve bütçelerine cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bakış açısını yansıtmakla mümkündür. Bu 
bakış açısı yerel yönetimlerin yerelde yapacağı her çalışmada göz önünde bulundurması gereken bir 
kriterdir.

 Yerel yönetimlerin mesleki kursları nasıl daha işlevsel ve verimli hale getireceğinden hareketle 
aslında yerelde kadın istihdamını arttırmaya yönelik geliştirilebilecek çözüm önerilerine göz atalım.

 Kadınlara yönelik yapılacak her işte kadınların görüşlerini almak

 Hangi kesime yönelik çalışma yapıyorsak, henüz o çalışmanın planlama aşamasında tarafları 
o çalışmaya dahil ederek,  konuya yönelik sorunlarını, taleplerini, görüş ve önerilerini almak ve 
çalışmayı bu şekilde gerçekleştirmek her iki kesim içinde faydalı olacaktır. 

 Yerel yönetimler düzenleyeceği faaliyet öncesi bir anket çalışması ile yerelde yaşayan kadınların 
sorun, talep ve önerilerini dikkate alabilir. Böylelikle yapılacak çalışmanın türü, saatleri, yeri, süresi, 
çalışmaya katılım ve devam noktasında kadınların diğer ihtiyaç ve taleplerinin tespiti yapılarak pek 
çok sorunun üstesinden gelinilebilir.

 Mesleki kurslar aracılığıyla cinsiyetçi işbölümünün yeniden üretilmesini önlemek

 Öncesinde de belirttiğimiz üzere mesleki kursların geleneksel olarak kadın işi olarak görülen 
alanlarla sınırlı tutulmayıp çeşitlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurularak 
düzenlenmesi önemlidir.

 Yerel yönetimler yereldeki sanayi, tarım, hizmet sektörü gibi kesimlerle işbirliği geliştirerek 
istihdam konusunda talep edilen ve piyasada geçerli alanları belirlemeli ve mesleki kurslarının 
düzenlenmesinde bu alanlara öncelik vermelidir.  
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 Böylelikle hem kadınların istihdam edilebilirliğine hem de cinsiyetçi işbölümünün önlenmesine 
yönelik adım atılmış olacaktır.

 Kurslara katılan kadınların yol ve benzeri giderlerinin karşılanması

 Yerel yönetimler düzenlediği mesleki kurslara katılacak kadınlar için bütçe oluşturarak onların yol 
parası ve kursa gelirken yaptıkları harcamaları karşılayabilir. Böylelikle düşük gelire sahip kadınların 
kurslara katılımı önündeki engellerden birini de kaldırmış ve kurslara katılım noktasında teşvik edici 
olmuş olur.  

 Ayrıca mesleki kursun gerektirdiği malzeme ve materyalleri ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi kadınlara 
sağlamakta yerel yönetimlerin bu alandaki faaliyetlerini planlarken dikkate almaları gereken bir diğer 
noktayı oluşturmaktadır.
 
 Bakım Hizmetleri Sorunu 

 Hane içinde yaşlı, hasta, engelli ve çocuk bakımı kadınların görevi olarak tanımlanır. Bu 
hizmeti yerine getiren de bu sebeple kadınlar ve kız çocuklarıdır. Bu iş büyük bir zaman ve emek 
gerektirdiğinden kadınların çoğu bu sebeple herhangi bir işte çalışamamakta, sosyal etkinlik ya da 
çeşitli meslek ve beceri kurslarına katılamamaktadırlar. 

 Çocuklara, yaşlılara ve engellilere yönelik kamusal hizmetlerin yetersiz oluşu çalışmak isteyen, 
çalışmak zorunda olan birçok kadının istihdama katılmasının önündeki en büyük engellerden biridir. 
Oysa bu kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi yerel yönetimlerinde sorumluluğundadır. 

 “bakım adını… bunu kendisi yapamayacak olan çocuk, hasta ve yaşlılar için harcanan emek 
olarak somutlaştırabiliriz. Böyle yaptığımızda bakım’ın toplumsal olarak gerekli, hiçbir zaman 
ortadan kalkmayacak, insanlar için anlamlı ve doyurucu olabilecek faaliyetleri kapsadığı ortaya çıkar. 
Dolayısıyla da bakım krizi, kadınların üzerindeki ev işi yüklerinden bir ölçüde ayrılarak ele alınması 
gereken bir sorundur” (Acar-Savran,G., s.65, 2004).

 Ancak kadınların yaptığı/yapmak zorunda olduğu bu işler genellikle yerel yönetimlerce de 
kamusal bir iş olarak görülmez dolayısıyla bu hizmetlerin sağlanabileceği kreşler, etüt merkezleri, 
yaşlı ve engelli bakımına yönelik birimler ya hiç yoktur, ya da sayıca çok yetersizdir. 

 Yerel yönetimler yoksul mahallelerde ücretsiz diğer yerlerde düşük ücretle bakım merkezleri 
açarak, yaygınlaştırarak ya da farklı hizmet modelleri geliştirerek, aslında kamusal bir hizmet olan 
ancak kadınların üstlenmek zorunda bırakıldığı önemli bir sorunu çözüme kavuşturabilir.

 Yerel yönetimlerin çocuk, yaşlı ve hastalara yönelik kamusal hizmetler sağlaması, bu gruplar için 
birimler ve merkezler açması; 

Kadınların cinsiyetçi işbölümüne ilişkin bu yüklerini omuzlarından kaldırarak cinsiyet eşitliğini 
sağlamaya yönelik bir adım olacaktır.

Kadınların iş yaşamına katılımı önündeki en önemli engellerden birini/birkaçını ortadan 
kaldıracaktır.

Kız çocuklarının okula gönderilmeme sebeplerinden birini/birkaçını önleyecektir.

Kadınların/kız çocuklarının bakımından sorumlu tutulduğu kişilerin (yaşlı, hasta, engelli, çocuk) 
daha iyi, profesyonel ve sağlıklı bakım görmelerini sağlayacaktır.



81

 Yerel yönetimler ayrıca bu tür kamusal hizmetleri sunan/sunmak isteyen kurum ya da STK’lara bu 
hizmetleri için arsa, bina sağlama ya da binaların bakım, onarımı gibi konularda da yardımcı olarak, 
işbirlikleri geliştirerek bu tür birimlerin yaygınlaştırılmasını sağlayabilirler.

 İş Danışmanlığı Sorunu
 
 Yerelde yaşayan kadınların istihdam konusunda yaşadıkları sorunlardan biri de iş bulmak, işe 
başvurmak ve sonrası süreçte yaşadıkları sıkıntılardır. 

 Yerel yönetimler iş bulmak, işe başvurmak, iş görüşmeleri gerçekleştirmek, cv hazırlamak, öz 
güven kazandırmak, iş yeri açmak, proje hazırlamak, girişimcilik v.b konularda iş danışmanlığı 
merkezleri açarak kadınların istihdama katılımlarına destek olabilirler. Kadınlara kendiişlerini 
kurmaları için mikro krediler temin etmek ya da bu olanaklara ulaşma konusunda danışmanlık 
sağlamak bu merkezler aracılığıyla sunulabilir. 

 Bu merkezler ayrıca kadınların evlerinde ürettikleri çeşitli ürünleri nasıl pazarlayacakları, 
kadınların bir araya gelerek kurabilecekleri üretim birimleri, kooperatifçilik v.b konularda kadınlara 
yol gösterici çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilir.

 Bu tür birimler kadınlara yönelik açılan diğer birimlerle (kadın danışma merkezleri, aile merkezleri, 
kurs merkezleri, spor merkezleri, lokaller v.b) bir arada bulunacak biçimde planlanırsa daha yararlı 
ve ulaşılabilir olur. 

 “Deneyimler, bu sayılan hizmetlerin ayrı ayrı binalarda ayrı ayrı düzenlenmesi yerine topluca 
örgütlenmesinin yeğlenmesinde yarar olduğunu gösterir. Bu tür bir örgütlenme:

 Sürekliliği sağlayacak;

 Gönüllü kadın örgütlerinin yanı sıra öteki kuruluşlarla etkileşim ve iletişimi kolaylaştıracak; 

 Belli bir amaçla gelen kadınların öteki etkinlik ve kolaylıklara yönelmelerini sağlayacak bir 
önlemdir.” (Alkan,A., s.58, 2006). 

 Yerel yönetimlerin mesleki eğitime yönelik açtıkları her kurs faaliyetini iş danışmanlığı hizmetlerini 
de ekleyerek planlaması kadınların bu alanda yaşadığı sorunların önlenmesi açısından yararlı 
olacaktır. 

 Pazar ve Pazarlama Sorunu

 İstihdam konusunda kadınların yaşadığı sorunlarından birisi de pazar ve pazarlama sorunlarıdır. 
Ürettikleri ürünleri satamamak, nasıl pazarlanacağını bilmemek, uygun pazar alanları bulamamak, 
kullanılan malzemeye yönelik sorunlar, dar bir alan dışına çıkamamak, ürettiklerinin karşılığını 
alamamak ve bu alanda yoğun bir emek sömürüsüne uğramak bireysel olarak ya da bir araya gelerek 
üretim yapan kadınların yaşadığı temel sorunlardır. 

 Yerelde yaşayan kadınların bir bölümü güvenceli iş imkânından yoksun, enformel alanda 
çalışmaktadır. Genellikle ev eksenli olarak çalışan bu kadınların çoğu hem emeklerinin karşılığını 
alamamakta hem de çalışıyor olarak görülmemektedir.

 Yerel yönetimler bu sorunların aşılması noktasında bir takım çözümler üreterek kadınların 
istihdama katılmalarına yardımcı olabilir. 
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 Bu çözümlerden bazıları kadınların ürettikleri ürünleri pazarlama konusunda onlara çeşitli 
pazarlarda, parklarda ya da sokaklarda yer göstererek, stantlar vererek ürünlerini satmalarına 
yardımcı olmak, belediye bünyesinde bir birim açarak kadınların ürettikleri ürünleri satacak bir 
mekân sağlamak, özellikle küçük yerlerde pazarın dar olduğu düşünüldüğünde bu ürünleri ulusal 
ve uluslar arası pazarlara taşıyacak yöntemleri kadınlarla birlikte geliştirmek, bu konuda danışmanlık 
yapmaktır. 

 Ürünlerin satış kapasitesini arttırmak için model, kalite, özgünlük, yerellik v.b standartlar 
konusunda kadınlara danışmanlık sağlamakta pazarlama açısından yarar sağlayacaktır.

 Yerel yönetimler farklı birimleri için dışarıdan aldığı çeşitli mal ve hizmetleri yerelde üretim yapan 
kadınlardan alarak onlara istihdam imkanı sunabilir (örneğin kreş, lokal vb. mekanlarda satılan pasta-
çörek gibi ürünleri yereldeki kadınlardan sağlamak). 

 Özellikle ev eksenli çalışan kadınların sorunlarını ve taleplerini dile getirecek ve onları 
buluşturacak zeminler yaratmak, bu alanda var olan yasal hak ve mevzuatları konusunda onları 
bilgilendirerek emeklerinin korunması noktasında destek sunmak, başarılı ulusal ve uluslar arası 
modelleri tanıtmak, Bu alanda çalışan kadın örgütleriyle işbirliği yapmak, yereldeki kadınlar ile bu 
örgütleri buluşturmakta yerel yönetimlerce bu konuda yapılabilecek diğer uygulamalardır.

 Ulaşım ve Aydınlatma Sorunu

 Kadınlar için yaşadıkları yerdeki aydınlatma ve ulaşım sorunu da gündelik hayatı planlama ve 
sürdürme açısından önemlidir.
 
 Bu sorun bazen kadınların çalışma yaşamına katılımları önünde ciddi bir engel oluşturabilir. 
Kadının eşi, ailesi bu sorunun var olduğu durumda çalışmasına izin vermeyebilir ya da kendisi 
çalışmak istemeyebilir. 

 Hava karardıktan sonra caddelerin, sokakların ve diğer kentsel mekânların (parklar, meydanlar) 
yeterli derecede aydınlatılmaması, kadınların kendilerini güvensiz ve tehdit altında hissetmelerine 
yol açar. Ailedeki erkekler içinde eşlerinin ya da kızlarının karanlık bir sokaktan geçecek olması, 
kadınların çalışmalarına izin vermemelerinin gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. Özellikle 
varoşlarda ve kenar mahallelerde aydınlatmanın olmaması ya da yetersiz oluşu kadınların istihdamı 
önünde bir engele dönüşebilir. Yereldeki mekânların ve sokak aralarının aydınlatılması, yerel 
yönetimlerce yapılan bir kent hizmeti olduğu kadar kadınların sosyal yaşama ve istihdama katılımları 
içinde yapılması gereken bir hizmettir. 

 Ulaşım sorunu da kadınların yaşamlarında önemli bir yer tutar. Kadınların istihdama katılması 
noktasında ulaşım meselesi de bu konuyu etkileyecek önemdedir. 

 Şöyle ki gideceği iş yerine direkt toplu taşım aracı bulunmayan birkaç araç değiştirerek işe ulaşan 
kadınlar için bu sorun fazladan zaman ve para harcamak demektir. Zaten çoğunlukla kadınların 
kazandıkları ücretlerin düşük, evde kendilerini bekleyen işler nedeniyle zamanlarının az olduğu 
düşünüldüğünde bu durum kadınların çalışmamasına ya da işten ayrılmasına yol açar.
 
 Yine ailedeki erkekler için de, bu sorunların varlığı, kadınların çalışmasına izin vermemek için 
ayrı bir neden oluşturur. Örneğin: ‘‘Aldığın 3 kuruşu da zaten yola veriyorsun, ev işlerini zamanında 
yapmıyorsun, çocuklarla ilgilenmiyorsun’’ gibi sözler kadınlarla çalışan uzmanların yaptıkları 
görüşmelerde sıkça duydukları, kadınların çalışma yaşamına katılmama gerekçelerinden bazılarıdır. 

 Durakların yerleşim yerlerine uzak olması, otobüs güzergâhlarının yerleşim alanlarının yakınından 
geçmemesi, yeterli sayıda sefer olamaması nedeniyle geç gelen ve giden toplu taşıma araçları 
kadınların işe gidip gelirken yaşadığı ulaşım sorunlarından bazılarıdır.  
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 Özel araçları kullananların çoğunluğunun erkekler olduğunu düşündüğümüzde kadınların 
toplu taşım araçlarını daha fazla kullandığını ve ulaşım meselesinin istihdamla ilişkisinin önemini 
görebiliriz.  

 Dolayısıyla yerel yönetimler, toplu taşım araçlarına yönelik planlama ve hizmetlerde bu durumları 
göz önünde bulundurarak, durakların yerleri, otobüs güzergâhları, saat düzenlemeleri, kadınların 
sık sık gidip gelmek zorunda olduğu semt pazarları, hastane, okul ve v.b yerlere konulabilecek ek 
seferler gibi konuları dikkate almalıdır. 

 Şiddet Sorunu
 
 Kadınların ekonomik, sosyal ve politik hayata katılımı önündeki önemli engellerden birisi de 
yaşamın birçok alanında ve genellikle aile içinde karşılaştıkları şiddettir. Kadına uygulanan şiddetin 
sadece o kadının sorunu olmadığı, bu meselenin toplumsal bir mesele olarak ele alınması gereği 
yerel yönetimlerin de bu konuya ilişkin politikalar, stratejiler ve hizmetler geliştirmesini ve sunmasını 
gerekli kılmaktadır.

 Kadına yönelik şiddet ile istihdam arasında ki ilişki ters orantılıdır. Şiddetin artması istihdamın 
düşmesine neden olur. Kadın istihdamının artmasının kadına yönelik şiddeti durdurmazsa bile, 
kadının şiddet ortamından kurtulması için avantaj sağladığı bilinmektedir.

 Şiddetin, iş piyasasına katılımın azalması, işte verimliliğin düşmesi, düşük kazanç, işe devam 
edememe, yatırım ve tasarrufta azalma gibi ekonomik çarpan etkileri bulunmaktadır (Kadın 
Dayanışma Vakfı,2008).

 İşyerinde cinsel tacizde kadınların istihdam alanında yaşadığı şiddetin başka bir boyutudur. Bu 
sebeple yine pek çok kadın işinden ayrılmakta ya da iş yaşamına katılmaktan çekinmektedir.

 Yerel yönetimler bu sorunun çözümü için kadınların hukuksal, ekonomik, psikolojik destek ve 
danışmanlık hizmeti alabilecekleri Kadın Danışma Merkezleri açabilirler. Şiddet mağduru kadınların 
çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri sığınmaevleri açmakta şiddetle mücadele mekanizmalarının 
sayısını arttırmak ve güçlendirmek bakımından önemlidir. 

 Yerel yönetimler bölgelerinde konuyla ilgili çalışma yapan, danışma merkezi, sığınmaevi açmak 
isteyen kadın STK’ların çalışmalarına destek olarak, maddi yardım sağlayarak şiddetle mücadele 
alanına katkı sunabilir.

 Sığınmaevinden ayrılan kadınlarında birçok ihtiyacı olmaktadır. Kadınların güçlenerek hayata 
tutunabilmeleri, yeniden şiddet ortamına dönmek zorunda kalmamaları için sığınmaevi sonrası 
destek hizmetleri konusunda yerel yönetimlere yine büyük görevler düşmektedir. Örneğin kadının iş 
bulması, mesleki kurslara gönderilmesi, işe giderken çocuklarını bırakabileceği kreşlerin olması, belli 
bir dönem maddi desteğe ihtiyaç duyması gibi konular yerel yönetimlerce sığınmaevi hizmetinin bir 
parçası gibi görülmelidir.

 Yine bu durumdaki kadınlara yerel yönetimlerin işe alımlarda belli bir kota ayırması ya da iş 
yaptığı, hizmet satın aldığı şirketlerden bu kadınlar için kota talep etmesi şiddetin önlenmesi ve 
kadınların istihdam edilmesi için uygulanacak yöntemler olacaktır.

 Temsil, Karar Mekanizmaları ve Kadınlar

 Kadınların sorunlarının ve gereksinimlerinin görünür kılınması, bunlara yönelik politika, proje 
ve stratejilerin geliştirilebilmesi, hizmetlerin sunulabilmesi, kadınların yerel yönetimlerin, karar ve 
katılım mekanizmaların da temsil edilmesi ile mümkündür. 



84

 Kadınların olmadığı ya da sayılarının düşük olduğu temsil mekanizmalarında, kadınları temsil 
edecek yerel aktörler olan kadın sivil toplum kuruluşlarının bu mekanizmalara katılımının sağlanması 
önemlidir.

 Kadınların ve kadın STK’ların, yerel yönetimlerin temsil mekanizmaları olan yerel meclisleri 
izlemesi, yerel ihtisas komisyonlarına katılması bu bağlamda önemlidir.

 “İl Özel İdareleri ile nüfusu 50.000’nin üzerinde olan belediyelerin stratejik plan yapması 
zorunludur. Stratejik planın varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili STK’ların görüşleri 
alınarak hazırlanıp İl Genel Meclisi/Belediye Meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe 
girmesi gerekmektedir (5302 md.31, 5393 md.41). Stratejik planların alınan görüşler doğrultusunda 
hazırlanması planlamada katılıma önem verileceği anlamına gelmektedir”(www.bmkadinhaklari.
org/unjp/...KadınHaklarıveYerelYönetimler, s.66).

 Yerel yönetimlerce hazırlanan stratejik planların oluşturulduğu süreçlere katılım, kent konseylerine 
katılım, bu konseyler bünyesinde kadın meclisleri, kadın komisyonları kurulması, yereldeki kadınların 
ve kadın STK’ların yerel hizmetlere gönüllü katılımı, yerel yönetimler bünyesinde kurulacak cinsiyet 
eşitliği komisyonları, kadından sorumlu birimler gibi mekanizmalara kadınların ve kadın STK’ların 
katılımı pek çok fayda sağlayacaktır. Bu faydalar;

 Kadınların ihtiyaçlarının ve taleplerinin bu mekanizmalarda dile getirilmesinin sağlanması,

 Taraflar arasındaki işbirliğini geliştirmesi,
 
 Yerel yönetimlerin cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik sorumluluklarını yerine getirmesine  
 katkı sağlamasıdır.

 Kadınların bu mekanizmalara katılımı yerel yönetimlerin oluşturdukları politika, strateji ve 
hizmetlere cinsiyet eşitliği bağlamında bakılmasını sağlayarak, kadınlar lehine pek çok kararın ve 
hizmetin çıkmasını sağlayacaktır. 

 Kadınların yerel yönetimlerde temsil edilmeleri, gerek yerel yönetimler içinde, gerekse yerel 
yönetimlerce yerellerde gerçekleştirilecek hizmetlerde kadın istihdamının artmasını sağlayacak, 
istihdama yönelik politikalar geliştirecek, cinsiyete duyarlı bütçelerin oluşturulmasını sağlayacak ve 
ayrımcılığa karşı verilen mücadeleyi güçlendirecektir.  

 Sonuç Olarak

 Kadınların istihdamı konusu çok boyutlu bir sorundur ve çözümü kararlı, uzun vadeli, süreklilik 
içeren politika ve stratejiler gerektirir. 

 Oysa bu sorunun çözüm taraflarından biri olan yerel yönetimler oyla, belirli bir süreliğine seçilen 
siyasi yapılardır. Kendi içinde bir özerkliğe sahip olmasına rağmen mensubu bulunduğu siyasi partiyle 
organik ilişkileri vardır ve bu ilişkiler çoğunlukla yapılan politika ve hizmetleri belirler. Yerel yönetimin 
mensubu bulunduğu partinin iktidar ya da muhalefette olması da bu politika ve hizmetlere yön verir 
ve yerel yönetimlerin merkezi yönetimden aldıkları bütçe ve desteği belirleyebilir. 

 Yerel yönetimlerin belli bir süreliğine seçilmiş olması, bazen gerekli, stratejik ve ideal olandan 
ziyade iktidar alanlarını korumak için oy almaya yönelik politika, hizmet ve yatırım gerçekleştirmesine 
neden olur. Bu ise planlanmış, uzun vadeli ve süreklilik içeren politika ve hizmetler yerine kısa 
vadeli, pratik, günü kurtaran, belli bir kesimin işine yarayan, popüler hizmet ve politikaları doğurur. 
Bazen bir yerel yönetimin başladığı bir hizmet gayet iyi devam ediyorken seçimle değişen yeni 
yönetim farklı gerekçelerle bu hizmeti değiştirebilir ya da sonlandırır.  Sürdürülebilirlik ve süreklilik 
açısından buna benzer sorunlarla yerel yönetimler cephesinde zaman zaman karşılaşılır.
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 Tüm bu saydığımız nedenler pek çok alanda olduğu gibi kadın istihdamı konusunda yerel 
yönetimler boyutunda yaşanan sıkıntıları ortaya koymaktadır. Kadın istihdamı, toplumsal, sosyal ve 
ekonomik kalkınma açısından önemli bir konudur aynı zamanda kadının insan hakları açısından 
baktığımızda merkezi ve yerel yönetimler ile birçok kurumun sorumluluğudur. 

 Kadın istihdamı önündeki engeller ile bunların ortadan kaldırılması için gerekli politika, strateji 
ve önlemler bugün artık nesnel bir biçimde birçok platformda ortaya koyulmaktadır. Pek çok farklı 
kesim bu nesnel gerçekler karşısında ortaklaşmıştır. Bu sebeple bu konunun artık güncel politik 
değişkenlerden etkilenmeden istikrarlı, kararlı, uzun vadeli ve ısrarlı bir şekilde ortaya konarak, 
gerekli politika, strateji ve icraatlar ışığında uygulanması gerekmektedir. Böyle bir iradenin varlığı, 
yerel yönetimlerinde kadın istihdamını uzun vadeli, kararlı ve stratejik bir iş olarak ele almasını 
sağlar.
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