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ÖNSÖZ

Yeni Hakikat
Rejimine Direnmek…
“Bir kadın, ne zaman kendisi için ayağa kalksa, tüm kadınlar için de ayağa kalkar”
Maya Angelon
Temel bir gerçekliğe dikkat çekmek gerekmektedir. Dünyada otoriter-muhafazakâr
sistemler sürekli bir biçimde güçlenmekte ve bu durum en çok kadınları olumsuz
etkilemektedir. Ülkemizde de tanıklık ettiğimiz üzere, kadını sosyal ve siyasal yaşamdan
uzaklaştırmaya dönük sistemli bir tavır söz konusu. Öte yandan son yıllarda yaşam hakkı
ihlali başta olmak üzere her alanda ve sürekli bir biçimde artan kadına yönelik şiddet bu
siyasetin yansımasıdır. Ülkemizde kadınların tarihte hiç olmadığı kadar şiddete, baskıya
ve dışlanmaya tabi tutulması, sistemin aslında en çok kimden çekindiğini de ortaya
koymaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki Cumhuriyet, en çok kadınlar için bir devrimdir
ve kadınlar Cumhuriyet’e her zaman sahip çıkmışlardır. Bir iktidar, bir sistem değişiminde
kadınlar her zaman öncü ve pekiştirici rol oynar. Cumhuriyetimizin kazanımlarını hala
koruyabiliyorsak bu en çok kadınlar sayesindedir. Bu sebepledir ki kadınlar üzerinden yeni
bir konumlandırma çabası söz konusu. Mevcut iktidar yeni bir hakikat rejimi inşa etmekte
ve bu çerçevede kadınlara yeni roller tanımlamaktadır. Bu roller elbette ki ikincildir, talidir
ve öznelikten uzaklaştırma şeklindedir. Kadının indirgendiği siyasal ya da sosyal konum onu
yaşamdan uzak tutma çabasının bir sonucudur.
Bugün kadınların temsil edilme biçimlerine, konumlandırmalarına karşı bir çıkışın, meydan
okumanın zorunlu olduğunu düşünmekteyim. Bu nedenle Çankaya’da kadınların sesi hiç
çıkmadığı kadar gür bir biçimde çıkmakta ve kadınlar hiç olmadığı kadar güçlü bir biçimde
örgütlenmekteler. Bize düşen; eşitlik inancıyla, kadınların üreteceği, paylaşacağı zeminler
yaratmaktır. Bu anlayışla çok önemli etkinlikler gerçekleştiriyor ve kadınların yan yana
gelmesini sağlıyoruz. Biliyoruz ki bir kadının ayağa kalkması bütün kadınların ayağa kalkması
için bir imkândır ve daha eşit, özgür bir düzen de ancak bu şekilde kurulabilir. Bu yüzyıla
kadınların mücadelesi damgasını vuracak ve kadınlar haklarından asla vazgeçmeyeceklerdir…
Alper Taşdelen
Çankaya Belediye Başkanı
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Ekonomik kalkınmanın adresi:

Kadın istihdamını
artırmak
Pek çok şirket
ve ülke hâlâ
kadın-erkek eşitliğine
yatırım yapmaktan
uzak duruyor, bunu
“lüzumsuz bir
harcama” olarak
görüyor. Oysa kadınerkek eşitliğine
yatırım aynı zamanda
ekonomik kalkınma
anlamına geliyor.

K

adın istihdamının ve şirketlerin yönetim
organlarındaki kadın varlığının artırılmasının
çok farklı getirileri var. Örneğin, farklı fikir, bakış
açısı ve tarzların bir araya gelmesi şirketlerde
performans artışına yol açıyor. Kurumlarda
kadın oranının dengeli olması, şirketlerin
müşteri odaklılığına katkıda bulunuyor. Başlayan
Dördüncü Sanayi Devrimi koşullarında yepyeni
teknolojik gelişmeler yaşanıyor. Meslek tanımları
değişirken teknoloji, kas gücü gerektiren her
yerde, kadının eşitlendiği ortamı da beraberinde
getiriyor. Kadınlar için fırsatların çoğaldığı çok

taze bir döneme giriyoruz. Bütün bunlar hem
devletleri hem de kurumları kadın istihdamını
artırmak için önlemler almaya yöneltiyor.
Bu değişikliklere politikacıların da ayak uydurması
gerekiyor. Çalışan kadınlar artık küçük bir pazar
değil. Hem yerel hem de çokuluslu şirketler bu
muazzam potansiyelin farkına vardı. Birçoğu
kadın çalışan sayısını artırmak ve var olanları
elinde tutabilmek için çeşitli stratejiler ve bu
yönde uygulamalar geliştiriyor. Ayrıca kendi
parasını kazanan kadınların tüketim biçimlerinin,
geleneksel rolleri benimsemiş kadınların dolaylı
4
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“15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde istihdam oranı
erkeklerde yüzde 65,8 olmasına rağmen kadınlarda bu oran
yüzde 29,3 seviyesinde kalıyor. Tüm eğitim düzeylerinde
kadınlar erkeklere oranla daha düşük ücret alıyor.”
tüketim alışkanlıklarından çok farklı olduğunun
bilincindeler. Bu yeni pazar için ürün ve hizmetler
tasarlıyorlar. Hükümetler de artık giderek büyüyen
kadın çalışan, işveren, vergi mükellefi ve tüketici
gerçeğini görüp özellikle finans, ulaşım ve teknoloji
alanında ulaşılabilirliği artırmak, kadın girişimciliğini
desteklemek ve kadınların işgücüne katılımını
sağlamak için çeşitli teşvikler uygulamalı.

STEM Eğitiminde Türkiye Önde
Örneğin STEM eğitimi… STEM kadınların Dördüncü
Sanayi Devrimi’ne dahil olmasını sağlayacak
disiplinlerarası bir öğrenim yaklaşımıdır. Science
(Fen), Technology (Teknoloji), Engineering
(Mühendislik) ve Mathematics (Matematik)
alanlarının baş harflerinden oluşan ve bu alanların
birbirine entegre edilmesiyle ortaya çıkan bir
kavram... Farklı bir bakış açısıyla STEM; teorik
bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi, yani yeni bir ürün
ortaya koyulmasıdır. Birçok ülkede kadınlar kod
yazma ve diğer bilimlerde ustalaşma konusunda
küçük bir azınlığı oluşturuyor. Türkiye bu bakımdan
pek çok ülkenin ilerisinde yer alıyor. Türkiye’de bu
oran 37.11, İngiltere’de yüzde 36, ABD’de yüzde
30’dur.

Türkiye açısından STEM konusunda iyi olan
istatistikler genel kadın istihdamı verilerine
bakıldığında ne yazık ki o kadar parlak değil… TÜİK
Kasım 2017 Temel İşgücü Göstergeleri veritabanına
göre ülkede 15 yaş ve üzeri toplam nüfus 60 milyon
223 bin. Bu nüfusun 30 milyon 399 bini kadınlar
ve 29 milyon 824 bini de erkeklerden oluşuyor.
İşgücü olarak nitelendirilen nüfus ise 31 milyon 790
bin; bu sayının 10 milyon 287 binini kadınlar ve 21
milyon 503 binini erkekler oluşturuyor. İstihdam
edilen nüfus içerisinde ise toplam 8 milyon 904
bin kadın ve 19 milyon 612 bin erkek var. Bu sayıları
oransal olarak değerlendirdiğimizde büyük bir
eşitsizlik gözümüze çarpıyor; çünkü 15 yaşın
üzerindeki toplam nüfus içerisinde istihdam oranı
erkeklerde yüzde 65,8 olmasına rağmen kadınlarda
bu oran yüzde 29,3 seviyesinde kalıyor. Tüm eğitim
düzeylerinde kadınlar erkeklere oranla daha düşük
ücret alıyor.
Ayrıca konu, iş ve aileyi dengelemeye geldiğinde
yükün büyük bölümü hâlâ kadınların sırtında.
Bugün Türkiye’nin şehirlerindeki pek çok orta sınıf
genç çiftin evdeki işbölümü konusunda kendi
ebeveynlerine oranla Londra, New York ya da Hong
Kong’daki benzerleriyle çok daha fazla ortak yanı
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var, fakat yine de bakım ve ücretlendirilmeyen ev
işleri hâlâ büyük ölçüde kadının sorumluluğunda…
Örneğin Türkiye’de ev işleri için kadınlar
erkeklerden üç kat fazla zaman harcıyor.

Kadın İstihdamını Artırmak Uluslararası
Bir Sorumluluk
Türkiye’nin de mensubu bulunduğu G20
ülkelerinin 2014’te Avustralya’nın Brisbane
kentinde yapılan zirvesinde kabul edilen
eylem planında, “Kadınların işgücü piyasasına
katılımının desteklenmesi ve istihdam
koşullarının iyileştirilmesi daha güçlü ve daha
kapsayıcı bir büyümeye katkıda bulunacaktır”
deniyordu. Eylem planında bir de; “Kadın ve
erkekler arasındaki işgücüne katılım uçurumunu,
ülkelerin ulusal koşulları da dikkate alınarak,
2025’e kadar yüzde 25 azaltma konusunda
anlaştık. Bu, 100 milyondan fazla kadını işgücüne
katacak, küresel büyümeyi önemli ölçüde
artıracak ve yoksulluk ile eşitsizliği azaltacaktır.
Bu yükümlülüğün önemini anlıyoruz ve
Uluslararası Çalışma Örgütü ile OECD tarafından
yönlendirilen uluslararası örgütlerin desteğine
başvuracağız” şeklinde yükümlülük üstlenildi.
G20 ülkeleri arasında ilk kez 2015 Türkiye
zirvesinde bir kadın ağı (W20) oluşturuldu.
Oybirliğiyle kabul edilen W20 Zirve Sonuç
Bildirisinde G20 ülkeleri, kadınların
güçlendirilmesi için çalışmaya davet edildi.
Eğitim, istihdam ve girişimcilik arasındaki
bağlantının güçlendirilmesi, iş ve özel
hayat dengesinin desteklenmesi, yönetici
pozisyonlardaki kadınların sayısının artırılması,
kadınların finans kaynaklarına erişiminin
sağlanması, işyerlerindeki ayrımcılığın ortadan
kaldırılması, kadın ağlarının ve kadınlara ait
işletmelerin desteklenmesi, yeterli sosyal koruma
imkânları sağlanması ve sürdürülebilirliğe katkıda
bulunulması öne çıkan taleplerdi.
Bu bağlamda Türkiye, kadınların eğitime,
ekonomik fırsatlara ve üretken girdilere erkeklerle
aynı düzeyde erişebilmesini önleyen engelleri

Şirketlerde neler
yapılabilir?
McKinsey’in dört yıldır sürdürdüğü
ve LeanIn.Org işbirliği ile yürüttüğü
İşyerinde Kadın 2018 araştırması çarpıcı
gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. 64
binden fazla çalışan üzerinde yapılan
araştırma sonucu bize şunu gösteriyor:
Her ne kadar şirketler cinsiyet çeşitliliği
konusunda hassas olduklarını ve
çeşitliliği sağlamak adına harekete
geçtiklerini söyleseler de, şirketlerin bu
iyi niyeti ne yazık ki somut eylemlere
dönüşmemiş. McKinsey raporunda,
şirketlerde cinsiyet eşitliğini sağlamak
üzere neler yapılabileceği üç ana başlık
altında toplanmış:
Stratejik Öncelik: Cinsiyet eşitliğini
şirketin ilk beş önceliğinden birisi
yapmak ve bu önceliği şirketin tüm diğer
öncelik kademelerinde vurgulamak…
Bütünsel Değişim Programı: Bütünsel
bir değişim programı oluşturarak buna
odaklı çalışmalar yapmak.
İstikrar: Yapılan çalışmaları düzenli ve
tutarlı bir iletişimle uzun süre gündemde
tutmak ve en az üç beş sene istikrarlı
şekilde uygulamak.

kaldıracak politikalara hız verebilir. Kadınların
statülerini iyileştirmek üzere eylem programları
hazırlayabilir ve bunların uygulanmasında
istikrar sağlayabilir. Kadınlarla erkeklerin sosyal
açıdan aktifleşmesi, karar almada ve politikaları
şekillendirmede eşit şansa sahip oldukları
bir toplumsal ortam oluşturması için çaba
gösterebilir. Bu konularda hem sivil toplum
kuruluşlarının hem de şirketlerin desteği büyük
önem taşıyor.
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