
Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımı Çalıştayı-3  
 

 
 
Güneydoğum Derneği tarafından yürütülmekte olan “Türkiye’de Kadının İşgücüne 
Katılım” çalıştaylarının 3. sü, 13 Ocak 2012 günü gerçekleştirildi. Çalıştaya, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ev sahipliği yaptı. 
 
Daha önce 2 çalıştay 1 de panel yapılan bu konuda, çalıştay grubu olarak belirlenen ve belli 
aralarla toplanan grup, süreklilik arz etmektedir. Çeşitli kesimlerin temsilcilerini bu çalışma 
için bir araya getiren Güneydoğum Derneği, Güneydoğu’ya dönük toplumsal sorunların 
çözümü yönünde öncülük ederken, kadının istihdamı konusuna Türkiye çapında eğilmiştir.  
 
Türkiye’de kadının işgücüne katılımı kötü bir tablo sergilemektedir. 1980’lerden bu yana 
giderek düşüş tirendi içinde olan rakamlar bugün ortalama olarak 4’e 1 düzeyindedir. Yani 
işgücüne dahil olan 4 kişiden 1 kişi kadındır. 
Bu kötü gidişatı gündemine alan, çalışmaları arasına katan Güneydoğum Derneği, bu 
konuda daha önce Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde 2 çalıştay 1 de panel gerçekleştirdi. 
3. Çalıştay ise TOBB’un ev sahipliğinde yapıldı. 
 
3. çalıştay için bir araya gelen çalıştay grubu, çalıştay sürecini kısa tutarak, aynı gün iki 
Bakan ziyaretinde bulundu, çözümü yönünde sahiplendiği konunun takipçisi olduklarını, bu 
konuda iyileştirmeler yapılmasını istediklerini Bakanlara iletti. 
 
Kamu Kurumlarından bürokratlar, birçok siyasi parti temsilcileri, değişik üniversitelerden 
akademisyenler, çeşitli kadın sivil toplum kuruluşlarının başkan ya da temsilcilerinin ve 
gönüllü katılımcıların bir araya gelmesiyle oluşan grup, hoşgörü anlayışı içerisinde ve gönüllü 



olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kendilerine bir de internet ortamında mail grubu kurarak 
bu konudaki paylaşımlarını grupça yapmaktadırlar. 
 
Kadının işgücüne katılımı çalıştaylarının 3. sünde, Bartın ve Aksaray’dan gelen kadın 
girişimciler de gruba dahil olmuşlar, Bartın ve Aksaray, grup tarafından kadın dostu iller 
kabul edilmiştir.  
 
Bir süre salonda grup çalışmasını sürdüren çalıştay ekibi, önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanını sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını ziyaret etti. Her iki Bakan da, kalabalık 
olması vesilesiyle, grubu toplantı salonlarında kabul ettiler. 
 
Salon toplantısında hemfikir olunan ve Bakanlara iletilmek üzere özetlenen konular şu 
şekilde idi: 
-Toplumsal cinsiyet politikasının değiştirilmesi gerekir 
-Pozitif ayrımcılık şarttır 
-Eğitim destekli istihdam projeleri geliştirilmelidir 
-Yoksulluk ve cehaletin giderilmesi gereklidir 
-Engellerin önemli kısmı kentli kadına ait 
-Kentlerdeki göçmen (kırsaldan gelen) kadınların dönüşümü önemlidir 
-Kreş ve huzurevlerinin önemsenmesi, sorun olmaktan çıkarılması sağlanmalıdır 
-Kadın-erkek eşitliği sağlanmalıdır 
-Bakanlığın adı Kadın ve Aile Bakanlığı olmalı, Bakanlık adından kaldırılan Kadın sözcüğü 
tekrar verilmelidir 
-İllerde kadın istihdamı konusunda ticaret odaları inisiyatif almalı, mevcut projeler erkeklere 
dönüktür 
-Kadını girişimci yapmak lazım, kalkınmaya sokmak lazım, yerel yönetimler, kalkınma 
ajansları kadının yanında olmalı, esas adres Kalkınma Bakanlığıdır 
-Kooperatifçiliği çözmeden eğitimli kadını bile evde oturmaktan kurtarmak mümkün olmaz 
-İstihdam eğitimle doğru orantılıdır, eğitimli kadın eğitimsiz kadına göre daha fazla istihdam 
edilmektedir,  dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı da ilgili Bakanlıklar arasındadır. 
 
Ana hatlarıyla belirlenen bu konular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e iletilmiştir. Her iki Bakan da grupla uzun uzun 
sohbet ederek tespit ve önerileri dinlemiş, grubun çalışmalarını devam ettirmeleri gerektiğini, 
kendilerinin de desteklerini sürdüreceklerini belirtmiştirler.  
 
******  
Çalışma Grubunda bulunan kurum ve kişiler: 
 
Kamu Kurumları:  
Aslıhan MOĞULKOÇ (Çalışma Bak.)  
Selin DÜNDAR (GAP İdaresi)  
Gökhan GÜDER (DPT)  
 
Üniversiteler: 
Yrd. Doç. Dr. Belma TOKUROĞLU (Gazi).  
Ramazan DOĞRU (Gazi)  
Sevgi Balcı (Başkent)  
Yrd. Doç. Dr. Gökşen ARAS (Atılım).  
Yrd. Doç. Dr. M. Murat YÜCEŞAHİN (AÜDTCF) (Nüfusbilim Derneği Başkan Yrd.)    
Prof. Dr. Mine TEKELİ (Gazi)   
Yrd. Doç. Dr. Seher Nur SÜLKÜ (Gazi) 
Beyhan YENİ (AÜSBF) 
 
 



Siyasi Partiler: 
AK Parti - Selva ÇAM – Kadın Kolları  
CHP –  Zühal SAMLI – PM Üyesi 
            Meliha SELMANPAKOĞLU – Kadın Kol. MYK Üyesi   
DSP – Müzeyyen OKUR – Genel Sek. Yrd.  
MHP - Refika GÜNDÜZ – MYK Üyesi  
TP – Sema BATIRBEK – Kadın K. Bşk.  
         Mualla KORKMAZ – Kadın kol. 
BBP – Şule DEMİRKALE – Kadın K.  Bşk  
DP- Ayşegül Dalkır KAHVECİ – Kadın K.Bşk.  
       Aygül BAŞGELEN – Kadın Kolları  
 
Sivil Toplum: 
Cumhuriyet Kadınları Der. – Ayten Timuroğlu   
                                                Şenel İke   
Mikro Kredi – Abdul METİN  
                     - Esat AKGÜL  
Kagider – Birten GÖKYAY   
Angikad – Emine BİLGİN  
 
Gönüllü katılımcılar: 
Filiz POYRAZ  -  Avukat  
Serpil ERTEKİN – Öğretmen  
Sadberk DAŞAR – Avukat 
Mehmet GÜNIŞIK – Eğitimci 
 

TOBB Üyesi Girişimci Kadınlar: 
Bartın   
Nurten Şahiner, Çiğdem Bayraktar, Gülsüm Karakaş, Ceylan Akçay, Süheyla Balık, Zerrin 
Turna, Benian Fırıncıoğlu, Ümran Bayraktar, Selin Akçay, Türkan Aydın, Elif Demirkol  
Aksaray  - Hatice Şahin  
 
 
 
 
 


