Önsöz
Birleþmiþ Milletler Ortak Programýnýn uygulandýðý altý þehirde kadýnlarýnýn
durumunu, ihtiyaçlarýný ve taleplerini belirlemek üzere yapýlan kamuoyu
araþtýrmasýnýn sonuçlarýný sizlerle paylaþmaktan memnuniyet duyuyorum.
Birleþmiþ Milletler Türkiye Temsilciliði kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn haklarýnýn
geliþtirilmesi ve korunmasýna iliþkin taahhüte derinden baðlýlýðýný sürdürmektedir.
Bu baðlamda, BM Ortak Programý -ki kamuoyu araþtýrmalarý bu program
kapsamýnda yapýlmýþtýr- Türkiyede kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn haklarýnýn
korunmasý ve geliþtirilmesi üzerinde yoðunlaþan ilk ve tek en kapsamlý kalkýnma
projesidir. Program, geniþ bir yelpazeye yayýlan yerli ve yabancý ortaklarýn
desteði sayesinde hayata geçirilebilmiþtir.
Kamuoyu araþtýrmalarýnýn sonuçlarý, son yýllarda Türkiyede yasal düzenlemeler
çerçevesinde atýlan olumlu adýmlara raðmen kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn
haklarý üzerinde durulmasýnýn neden hala büyük önem taþýdýðýný açýkca ortaya
koymaktadýr. Örneðin, araþtýrma sonuçlarýna göre bir çok erkek kamusal alanda
kadýn erkek eþitliðini kabul ederken, bir kocanýn karýsýný aldatmasýný veya bazý
durumlarda kadýnlara þiddet uygulanmasýný açýkça hoþ karþýlayabilmektedir.
Diðer bir taraftan ise artan sayýda kadýn erkeklerle eþit deðere sahip olarak
yaþamayý kabul ve talep etmekte, hem özel alanda hem kamusal alanda karar
verme mekanizmalarý içinde daha etkin bir rol oynamayý istemektedir. Kadýnlar
genel olarak kendilerine saðlanabilecek hizmetlerden haberdar deðillerdir ve
siyaset ve istihdama katýlabilmek amacýyla edinilmesi gerekebilecek becerileri
elde etme imkanýndan mahrumdurlar.
BM Ortak Programý þehirlere bu zorluklarý aþabilmeleri amacýyla stratejik
programlar ve eylem planlarý geliþtirmeleri konusunda yardýmcý olmaktadýr.
BM Ortak Programý, ülkenin çeþitli bölgelerinde yer alan altý þehirde siyasi
karar mekanizmalarýyla kadýnlar arasýnda diyalog oluþturulmasýný amaçlayan
siyasi içerikli bir programdýr. Bu program sayesinde siyasetçiler ve üst düzey
yöneticiler seçmenlerin yüzde ellisine ulaþabilecek ve yerel yönetimlerin bu
yüzde ellilik bölümün haklarýnýn geliþtirilmesi ve korunmasý yönünde ellerinden
geleni yapmalarý garanti altýna alýnabilecektir.
Raporda yer alan araþtýrma sonuçlarý çalýþmalarýmýzý baþlatabileceðimiz önemli
bir mihenk taþýný oluþturmaktadýr. BM Ortak Programýnýn tamamlanmasý ile
birlikte yürütülmekte olduðu altý ilde kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn haklarý
konusunda bilincin artmýþ olduðunu, bu haklara daha fazla saygý gösterildiðini
ve söz konusu haklarýn daha etkin bir þekilde hayata geçiriliyor olduðunu
görmeyi arzuluyoruz. Dahasý, bu þehirlerin Türkiyede tüm vatandaþlar için
daha iyi bir gelecek saðlanabilmesi amacýyla kadýnlar ve kýz çocuklarýna öncelik
verilmesinin savunucularý ve en güzel örnekleri olmalarýný ümit ediyoruz.

Anne-Birgitte Albrectsen
BM Nüfus Fonu Temsilcisi
BM Toplumsal Cinsiyet Çalýþma Grubu Eþbaþkaný

Sunuþ
Kadýnýn insan haklarýnýn geliþtirilmesi için yapýlacak programa esas olmak
üzere yapýlan araþtýrmanýn sonuçlarýnýn deðerlendirilmesini sunuyoruz. Bildiðiniz
gibi sorularýn ve örneklemin oluþturulmasý, araþtýrmanýn uygulanmasýnda ve
verilerin temel bilgisayar analizinde ekibimiz yer almamýþtýr. Bizim
deðerlendirmemiz BM ve ANAR tarafýndan oluþturulup uygulanan sorular
üzerinden yapýlmýþtýr.
Araþtýrma Raporu üç temel bölümden oluþmaktadýr. Birinci kýsýmda her il için
ayrý ayrý bir deðerlendirme yapýlmýþtýr. Ýkinci kýsýmda karþýlaþtýrmalý sonuçlar
ve temel deðerlendirmeler yer almaktadýr. Üçüncü olarak bu araþtýrmalarýnýn
sonuçlarýndan çýkarak getirilen uygulama önerileri söz konusudur.
Raporun ikinci ve üçüncü kýsmý, her il için olan raporu tamamlayýcý þekilde
düþünülmüþtür. Herhangi bir ildeki paydaþlar, kendi illerinin raporunu okuduktan
sonra kendi illerini karþýlaþtýrmalý olarak görebilecek ve ortak önerileri
öðreneceklerdir. Bu nedenle il raporlarý baðýmsýz olarak hazýrlanmýþtýr ama
resmin bütünü ancak bu ikinci ve üçüncü kýsýmla birlikte anlamlanacak þekilde
yazýlmýþtýr.
Raporlar yazýlýrken içerikler mümkün olduðu kadar programýn esas temalarýyla
iliþkilendirilerek oluþturulmuþtur. Bu çerçevede kapsamlý olmakla birlikte,
hedefe yönelik olmaya dikkat edilmiþtir.

Prof. Dr. Ayþe Güneþ AYATA
Yrd. Doç. Dr. Aykan ERDEMÝR
Yrd. Doç. Dr. Ayça ERGUN ÖZBOLAT
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Karþýlaþtýrmalý Ýl Sonuçlarý
Kadýnlarýn Ýnsan haklarý

(%13.2), ikinci grupta ise Ýzmir (%5), Trabzon
(%6.3) ve Nevþehir (%7.8) yer almaktadýr. Ýki

Kadýnlarýn insan haklarý Türkiyede Anayasa ve
kanunlarla güvence altýna alýnmýþtýr. Kadýnlarýn
erkeklerle eþit vatandaþ olduklarýný belirten
yasalar hakkýnda bilgi sahibi olanlar bütün iller
dikkate alýndýðýnda % 80in üzerinde bir oran

grup il arasýndaki bu ayrým hukuki platformda
kadýnlarýn insan haklarýna iliþkin eþit miras hakký,
eþit ücret gibi diðer alanlarda da karþýmýza
çýkmaktadýr.
Þanlýurfa dýþýnda bütün illerde, kadýnlar %90
oranýnda Türkiyede kadýn haklarý sorunu

oluþturmaktadýr. Diðer yandan bilgi sahibi

olduðunu belirtmekte, ve yine kadýnlar ayný

olmadýðýný belirten kadýnlar bakýmýndan illerimiz

yüksek orana ulaþacak düzeyde bu sorunlarýn

iki ana grupta toplamak mümkündür. Birinci

çözülmesi için politikalar geliþtirilerek kadýn

grupta Þanlýurfa (%16.2), Van (%14) ve Kars

erkek eþitliðinin saðlanmasýný talep etmektedir.

BU BÖLÜMDE PROJENÝN GENEL AMAÇLARI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK
ÝLLERDEN GELEN SONUÇLAR KARÞILAÞTIRILMAKTADIR.
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Þanlýurfada kadýnlar eþitlik talep etmekte ve

kadýnlarýn haklarýný öðrenmek konusunda ciddi

sorunlarýný gidermekte diðer illere göre geride

sorunlarla karþý karþýya olduðunu ortaya

kalmaktadýr. Bu noktada Þanlýurfadaki

koymaktadýr. Burada kadýnlar, fakat onlardan

örneklemde kadýnlarýn %38.4ünün okur-yazar
olmadýðýný belirtmeliyiz.

daha fazla oranda da erkekler için doðru olan bir
olguya da dikkat çekmek isteriz. Genelde eþitlikçi

Birinci grupta yer alan illere iliþkin araþtýrma
verilerini incelediðimizde Þanlýurfa, Van ve
Karsýn okur yazarlýk düzeyi ve ilkokul altý eðitim

görünen kavrayýþ ve eðilimler aile ve kiþisel
hayata yaklaþtýkça daha az eþitlikçi olabilmektedir.
Yani kadýn-erkek eþitliðine ait deðerler kamusal

oraný bakýmýndan en düþük deðerlere sahip iller

bir doðru olarak bilinse bile bizzat kendi ailelerine

olduðunu görmekteyiz. Gerek dil engeli gerekse

yaklaþtýkça deðiþmekte, geleneksel yargýlara ve

okur yazar olmama ve düþük eðitim düzeyi

deðerlere dönüþmektedir.

ERKEKLER, KAMUSAL EÞÝTLÝK SÖYLEMÝNÝ KABUL ETMEKLE BÝRLÝKTE
ÖZEL YAÞAMDA EÞÝTLÝKÇÝ DEÐERLERÝ DAHA AZ SAVUNMAKTADIRLAR.
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Þiddet ve Þiddetten Korunma
Bu bölümde þiddet konusu iki ana baþlýk altýnda

baðlantý dikkat çekicidir. Daha da çarpýcý olaný

incelenmektedir; ülkemizde yaygýn ama oldukça

Þanlýurfada kadýnlarýn %26,8 ve erkeklerin %

yöre temelli bir sorun olarak karþýmýza çýkan töre

30,5inin törenin gereði olan cezayý

cinayetleri ile gündelik yaþamda ve ailede þiddet.

onaylamalarýdýr. Bu ölçüde yüksek olmamakla
birlikte Van ilinde onaylama oranlarý kadýnlar

Þanlýurfa örnekleminde yer alanlar dýþýndaki tüm

arasýnda %13,5 ve erkekler arasýnda %23,1e

kadýnlar töre cinayetlerini % 90ý geçen oranlarda

kadar ulaþmaktadýr.

insanlýk suçu olarak nitelemiþlerdir. Buna karþýlýk
Þanlýurfada erkeklerin % 61i ve kadýnlarýn

Diðer yandan Þanlýurfada erkeklerin %41,3 ve

ancak % 73ü bu deðerlendirmeye katýlmýþtýr.

kadýnlarýn %32,5i kendi ailesi konusunda fikir

Töre cinayetlerinin yaygýn olduðu bu yörede,

beyan etmemektedir (Vanda bu oranlar sýrasýyla

töre cinayetlerini insanlýk suçu olarak niteleyen

%22,4 ve %16dýr): söz konusu kesim töre

kiþilerin oraný düþüktür. Bu iki olgu arasýndaki

cinayetinin kamusal anlamda bir suç olduðunu

GEREK KADINLAR GEREKSE DE ERKEKLER TÖRE CÝNAYETLERÝNÝN BÝR ÝNSANLIK
SUÇU OLDUÐU DÜÞÜNCESÝNE KATILMAKTADIRLAR. ANCAK ERKEKLERÝN (%17,4)
KADINLARA (YÜZDE 8,5) ORANLA TÖRE CÝNAYETLERÝNÝ DAHA FAZLA
ONAYLADIKLARINI BELÝRTMEK GEREKLÝDÝR.
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bildiðini söylemesine karþýn kendi ailesinden bir

deðiþmekte, ayný il içinde kadýn ve erkek

kiþinin töreyi çiðnemesi durumunda nasýl

farklýklarý daha önemsiz düzeylerde kalmaktadýr.

cezalandýrýlmasý gerektiði sorulduðunda

Örneðin Þanlýurfa, þiddet algýsýnýn en düþük

susmakta, açýk bir yanýt vermemektedir. Araþtýrma

olduðu ildir. Bu bize baþka illerde baský ve þiddet

ortaya koymuþtur ki ülkemizde oldukça yaygýn

olarak algýlanan, örneðin aþaðýlama, çalýþmanýn

bir kesim aile namusu kavramýna büyük önem

engellenmesi gibi davranýþlarýn Þanlýurfada

vermektedir. Bununla birlikte, diðer illerde ve

gündelik yaþamýn olaðan bir parçasý gibi

özellikle kadýnlar arasýnda maðdur olana yardým

algýlandýðýný gösterir. Bu ildeki þiddet algýsýnýn

etme oldukça yaygýndýr. Buna paralel olarak

düþüklüðü ile töre cinayetlerine kadar uzanan

erkekler arasýnda iliþkiyi kesmekle birlikte töresel

þiddet eylemlerinin yaygýnlýðý arasýnda bir bað

ceza yoluna gitmeme eðilimi güç kazanmaktadýr.

olduðunu düþünülebilir.

Ýkinci olarak þiddetin aile içinde ve gündelik

Kadýnlarýn yaklaþýk beþte biri (1/5) þiddete maruz

yaþamda yaygýn bir biçimde görüldüðünü

kaldýðýný söylemektedir. Þiddete maruz kalan

vurgulayabiliriz. Hangi tür davranýþlarýn þiddet

kadýnlarýn Ýzmirde %60, Þanlýurfada %85i

olarak algýlandýðý iller arasýnda önemli boyutlarda

kocasý tarafýndan þiddete maruz býrakýldýðýný

belirtmiþtir. Her ne kadar kadýnlar arasýndaki

da bu önlem töre cinayetlerini önlemede yeterince

genel eðilim kadýna yönelik þiddeti

etkin olmamaktadýr. Çünkü, bir kere aile kararý

meþrulaþtýrmama doðrultusunda ise de kadýna

aldýktan sonra maðdur koruma altýna alýnmazsa

yönelik þiddeti her durumda red edenler en düþük

fiili durumu sürdürecek baþka bir aile ferdi

Þanlýurfa (%32,7) ile en yüksek Kars (% 81,7)

çýkmaktadýr. Yasal önlemler baþka yönlerden de

arasýnda deðiþmektedir. Her iki þiddet

kadýnlarýn karþýlaþtýðý sorunlarý önlemekte yetersiz

olgusununun yaygýnlýðýný birlikte

kalmaktadýr. Bir kere þayet kadýn bir gelire sahip

düþündüðümüzde sýðýnma evleri kurmanýn önemi

deðilse erkeðin eve alýnmamasý durumunda ciddi

bir kere daha ortaya çýkmaktadýr. Nitekim

bir geçim sorunu ile karþýlaþmaktadýr. Tersine,

kadýnlarýn beþte dördü (en yüksek %95 ile

örneðin Þanlýurfa gibi bir ilde geniþ aile sayýsý

Þanlýurfa) sýðýnma evi açýlmasýný gerekli ve

oldukça kabarýktýr ve bu ortamda kadýn eve

önemli görmektedir. Her ne kadar aileyi koruma

alýnmayan erkeðin ailesi tarafýndan

kanunu þiddeti uygulayan tarafý ev dýþýna atýyorsa

cezalandýrýlmaktadýr.

KADINA ÞÝDDET UYGULAYANLAR SIRASIYLA EÞÝ (%73), ANNE-BABASI (%27) VE
AÐABEY VE KARDEÞLERÝDÝR (% 8.5). ERKEKLERDE KADINA KARÞI ÞÝDDETÝ BAZI
HALLERDE ONAYLAMA YAKLAÞIMI %23,3 ÝLE EN ÇOK ÜNÝVERSÝTE MEZUNLARI ARASINDA
GÖRÜLMEKTEDÝR. BU DURUM KADININ ÖZEL ALANDA DAHA BASKICI VE ÞÝDDETE
DAYALI EYLEMLERE MARUZ KALDIÐININ GÖSTERGESÝDÝR.
Ailemizden bir kýz/kadýn ailemizin namusunu zedeleyecek
bir davranýþýn içinde olursa töreler gereðince
cezalandýrýlmalýdýr diyen kadýnlar (%)
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Yerel Yönetimlerin ve Hizmetlerin Geliþtirilmesi
Kadýnlarýn yerel yönetimlerin kendilerine yönelik
sunduðu hizmetlerden haberdar olma düzeyi
oldukça düþüktür.
En yüksek oran Nevþehirdedir (%23,5). Ýkinci
grupta Ýzmir (%18,8) ve Þanlýurfa (%18) yer
almaktadýr. Diðer üç ilde ise hizmetlerden
haberdar olan kadýnlarýn oraný %10 veya onun
altýnda kalmaktadýr. Sunulan hizmetler arasýndan
en yaygýn olarak bilineni meslek kurslarýdýr
(Þanlýurfa %58,6, Nevþehir %71,2). Okuma
yazma bilmeyen nüfusun yüksek olduðu illerde
meslek kursu talebini okuma yazma kursu talebi
izlemektedir. Buna karþýlýk hizmetlerin oldukça
geliþmiþ ve çeþitlenmiþ olduðu Ýzmirde
hizmetlerin türü oldukça iyi bilinmektedir.
Kadýnlar genellikle belediyelerden doðrudan
(bizzat kendileri) talepte bulunmamaktadýr. En
yüksek oranda doðrudan talep Ýzmirli kadýnlar
(%18,8) arasýnda görülmekte, onlarý Þanlýurfalý
kadýnlar (%13,8) izlemektedir. En düþük düzeyde
baþvuruyu ise Nevþehirli kadýnlar (%5,4)

yapmaktadýr. Doðrudan baþvuru düzeyi eðitimden
aile yapýsýna, mülk sahipliðinden hak arama
geleneðine kadar uzanan bir çok etken tarafýndan
belirlenmektedir.
Kadýnlarýn sadece dörtte bir (1/4) ile beþte biri
(1/5) arasýnda kalan bir azýnlýðý belediyelerin
kadýnlara yeterli hizmeti verdiði kanaatini
taþýmaktadýr. Nispeten olumlu görüþler Ýzmir,
Þanlýurfa ve Karsta ortaya çýkmaktadýr. Belediye
hizmetlerinin yetersizliðinden þikayet kadar
belediyelerden ve diðer kamu yöneticilerinden
talepler de çoktur. Okuma yazma kurslarýndan
kreþlere, semt pazarlarýndan spor alanlarýna,
kadýn doktorlardan yaþlý bakým evlerine deðin
çok sayýda hizmet talep edilmektedir. Bunun da
ötesinde kadýnlar bu taleplerinin karþýlanmasýný
kararlý biçimde ortaya koymakta ve aktif olarak
izlemektedir. Örneðin Trabzonda kadýnlar
(%11,8) erkeklerden (%17,3) daha düþük oranda
belediyeye herhangi bir konuda talepte
bulunmuþken, erkeklerden (%3,3) daha yüksek
oranda (% 4,9) taleplerinden sonuç almaktadýrlar.
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bakýmýndan kuþkusuz çok önemlidir. Kadýnlar
bu alanda daha fazla söz sahibi olmak
istemektedir. Diðer bir deyiþle bu hizmetler
kadýnlarýn yakýndan bildiði, fikir ve kanaat sahibi
olduðu alanlardýr. Kadýn yönetici ve çalýþanlar,
kadýnlarýn bu alanda hizmet talebini arttýracak
ve bu hizmetlerden yararlanmalarýný, hizmet
sunumuna katýlýmlarýný kolaylaþtýracaktýr.

Kadýnlar ve erkekler Nevþehir, Van, Kars ve
Trabzonda %85i geçen oranda belediye
yönetimlerinde kadýnlarýn da mutlaka yer almasý
gerektiðine inanmaktadýr. Bu görüþe katýlanlarýn
oraný Ýzmir (%70.5) ve Þanlýurfada (%52.6)
daha düþüktür. Kadýnlarýn yalnýzca üçte birinin
(1/3) kadýnýn yeri evidir görüþünde olduðu
Ýzmirde kadýnlar kamu yaþamýna açýktýr, onun
için muhtemelen erkek egemen alanlarda iþ
yapmaya alýþýktýrlar ve görece olarak yüksek
oranlarda (%18,8) belediyeden talepte
bulunmaktadýrlar. Kadýnlarýn %62,4ünün kadýnýn
yeri evidir görüþünde olduðu Þanlýurfada ise
tersine eve kapalý ve kamu yaþamýndan uzaktýr,
onun için belediyeyle zaten pek ilgilenmiyorlardýr.

Ýlginç bir bulgu Nevþehir, Van,Trabzon ve Karsta
kadýn seçmenin üçte ikisinden fazlasýnýn, Ýzmir
ve Þanlýurfada ise yaklaþýk yarýsýnýn kadýnlarýn
istek ve taleplerine duyarlý bir belediye
yönetimine, kendi desteklediði partiden olmasa
bile oy vereceðini belirtmesidir. Erkekler de
büyük ölçüde bu doðrultuda düþünmektedir.
Sonuç olarak þunu vurgulayabiliriz ki yerel
hizmetlerde kadýnlarýn isteklerini yerine getirmek
için özel çaba sarfetmek yerel yöneticiler için
önemli bir oy potansiyelini içermektedir.

Belediyelerde kadýn yönetici ve çalýþanlarýn
bulunmasý su, gaz, ulaþým, çöp toplama, sokak
temizliði gibi gündelik yaþamý doðrudan
ilgilendiren hizmetlerin daha etkin sunulmasý

ARAÞTIRMA, KADINLARIN (% 64,2) GEREKTÝÐÝNDE SÝYASÝ EÐÝLÝMLERÝNÝ BÝR YANA
BIRAKARAK KADIN KONULARINA DUYARLI BÝR PARTÝYE VEYA ADAYA OY VERME
EÐÝLÝMLERÝNÝN ERKEKLERE (% 53,8) NAZARAN DAHA FAZLA OLDUÐUNU BÝR KEZ
DAHA ORTAYA KOYMUÞTUR.

EN ÖZ HALÝYLE KADINLAR DEÐÝÞMEYE AÇIKTIR VE KADINLARI
DEÐÝÞTÝRMENÝN YOLU EÐÝTÝMDEN GEÇMEKTEDÝR.

Kadýnlarýný istek ve taleplerine duyarlý bir belediye yönetimine
destekledikleri partiden olmasa bile oy vereceklerini ifade edenler (%)

100,0
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Karar Alma Süreçlerine Katýlma
Bu araþtýrma çok sayýda benzeri gibi kadýnlarýn

Nevþehir ve Trabzonda bu oranlar Kars ve

oy kullanma oranlarýnýn çok yüksek olduðuna

Ýzmirin iki katýna kadar çýkmaktadýr. Genel

iþaret etmektedir. Türkiyenin en geliþmiþ

kanýnýn tersine, bütün illerde siyasete

illerinden birisi olan Ýzmirde kadýnlar %80

katýlmalarýnda eþim izin vermez veya aile

oranýnda oy kullandýklarýný belirtmiþlerdir.

sorumluluklarým var engelini gösterenlerin oraný

Kadýnlar daha yüksek bir oran oluþturmakla

oldukça düþüktür. Siyasete girmenin önünde ev

birlikte, illerde üçte iki ile dörtte üç arasýnda

iþlerinin engel olarak gösterilme oranýnýn en

deðiþen bir kesim þeçimlerde kadýn adaylara

yüksek olduðu il Nevþehir (%1,8), eþin izin

destek verebileceðini belirtmiþtir.

vermemesinin engel olarak gösterilme oranýnýn
en yüksek olduðu il ise Karstýr (%6,3). Siyasetten

Kuþkusuz bu olgular kadýnlarýn karar alma

uzak durmanýn en belirgin nedeninin eðitim

süreçlerine katkýda bulunma isteklerinin en önemli

yetersizliði olduðu anlaþýlmaktadýr.

göstergelerinden birisidir. Nitekim kadýnlarýn
üçte biri (1/3) ile beþte biri (1/5) arasýnda deðiþen

Kadýnlarýn siyasete katýlýmlarýnýn arttýrýlmasýnda

bir kesimi siyasete girmek isteyeceðini belirtmiþtir.

karþýlaþýlan engeller farklý biçimlerde

Yine de belirtmek gerekir ki siyasetten

algýlanmaktadýr. Bir kere iller arasýndaki farklar

hoþlanmýyorum diyenlerin oraný katýlmak

kadar, kadýn erkek farklýlýklarý da önemlidir. Van

isteyenlerinkinden fazladýr. Van, Þanlýurfa,

(%56) ve Ýzmir (%57,2) gibi bazý illerde

KADINLAR EÞÝTLÝKÇÝ DEÐERLERÝ KABUL ETMEYE,
KARAR ALMA SÜREÇLERÝNE KATILMAYA HAZIRDIR.

Seçimlerde kadýn adaylarý destekleyeceðini
ifade eden kadýnlar (%)

(%)
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erkeklerce erkek egemenliði faktörü açýklýkla

benzer kuruluþlarýn varlýðýndan haberdar olanlar

belirtilirken baþka illerde kadýnlarýn ilgisizliði

sýrasýyla %7 ve %9,6 oranýnda kalmaktadýr. Bu

(Trabzon %41,3), pasifliði (Van %46,3) ve

oran Trabzon (%20,2) ve Ýzmirde (%27,6) daha

eðitimsizliði (Kars %50, Þanlýurfa %41,9) öne

yükektir. Diðer yandan bu tür kuruluþlarýn

çýkarýlmaktadýr. Kadýnlarýn kendilerini suçlayýcý

varlýðýndan haberdar olanlarýn üçte ikisi

tutumlarý da dikkat çekmektedir. Birçok ilde

herhangi bir kuruluþun faaliyeti hakkýnda

kadýnlar eðitimsiz (Ýzmir %57,3, Van %65,6),

ayrýntýlý bilgiye sahip deðildir ve bir kuruluþun

ilgisiz (Trabzon %52,4) ve pasif (Kars %50,2)
olduklarýný özellikle belirtmektedir. Bu çerçevede
kadýnlarý eðitme ve siyasete katýlýma

ismini verememektedir.
Sivil toplum kuruluþlarýnýn tanýnma düzeyi Ýzmir

özendirmenin önemi ortaya çýkmaktadýr.

gibi sosyo-ekonomik yönden geliþmiþ bir ilde

Katýlýmýn bir diðer yönü sivil toplum

dahi oldukça düþüktür. Oysa kadýnlarýn siyasete

etkinliklerine katýlmak, böylelikle karar alma

girme ve karar alma süreçlerinde yer

süreçlerinde yer almaktýr. Bu konuda iller ikiye

almalarýnýn kolaylaþtýrýlmasý büyük ölçüde

ayrýlmaktadýr. Þanlýurfa ve Karsta kadýnlara

bu kuruluþlarýn yaygýnlaþtýrýlmasýna ve

yönelik faaliyet gösteren dernek, vakýf veya

etkinliklerinin arttýrýlmasýna baðlýdýr.

KADINLARIN OY KULLANMA ORANI YÜZDE 80LERÝN ÜZERÝNDEDÝR.
KADINLAR, ERKEKLERE NAZARAN, YEREL YÖNETÝMDE KENDÝLERÝNÝN DAHA
FAZLA TEMSÝL EDÝLMELERÝ GEREKTÝÐÝNÝ DÜÞÜNMEKTEDÝRLER.

Seçimlerde kadýn adaylarý destekleyeceðini
ifade eden erkekler (%)
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Ýstihdam ve Çalýþma Yaþamý
Türkiyede kentli kadýnlarýn iþ gücüne

eþleri izin vermediði için çalýþmadýklarýný

katýlýmlarýnýn bir hayli düþük olduðunu

söylemiþlerdir. Bu iki ilde çalýþmýyor olmalarýný

bilmekteyiz. Araþtýrma bulgularýna göre kadýnlarýn

aile ve eþle ilgili nedenlere baðlayanlarýn oraný

gelir getirici bir iþte çalýþma oraný Þanlýurfada

sýrasýyla %73,6 ve %57,1dir. Ýkinci grupta

%17,3 ile Ýzmirde %24,5 arasýnda deðiþmektedir.

Trabzon ve Van yer almaktadýr. Trabzonda eþi

Türkiyede yapýlan diðer araþtýrmalar üniversite

izin vermediði için çalýþmayanlarýn oraný %18,6,

mezunu kadýnlarýn iþ gücü piyasasýna

Vanda ise %12,9dur. Buna karþýlýk aile kaynaklý

katýlýmlarýnýn çok daha yüksek olduðunu ortaya

engel Trabzonda %41,5 ve Vanda %38,8

koymaktadýr. Buna paralel olarak örneklemde

düzeylerine ulaþmaktadýr. Üçüncü grupta Ýzmir

üniversite mezunu kadýn oraný düþük (%6,7)

ve Karsý ele alabiliriz. Bu illerimizde

olan Þanlýurfada kadýnlarýn iþ gücüne katýlýmlarý

çalýþmamanýn en önemli nedeni iþ bulamamaktýr.

düþük (%17,3), üniversite mezunu kadýn oraný

Ýzmirde kadýnlarýn %24,9u Karsta ise %45,7si

yüksek (%22,5) olan Ýzmirde kadýnlarýn iþ

bu nedeni öne sürmektedir. Yine bu iki ilde aile

gücüne katýlýmlarý yüksek (%24,5) çýkmaktadýr.

kaynaklý engel (Ýzmirde %27,9 ve Karsta %20,4)
oldukça aþaðýlara düþmektedir. Karsýn, Van ve

Kadýnlar ve erkeklerin çalýþmama nedenleri

Þanlýurfadan en önemli farký, üniversite

belirgin biçimde farklýdýr. Ayný þekilde iller

mezununun %8 olmasýna raðmen orta öðrenim

arasýndaki farklýlýklar da çarpýcýdýr. Þanlýurfada

mezunlarýnýn diðer üç ilden çok fazla olmasýdýr.

%32,1 ve Nevþehirde %39,2 oranýnda kadýn,

Bu il bize orta öðrenim mezuniyetinin bile yerel

KADININ YERÝ EVÝDÝR (BU YARGIYA KATILAN KADINLARIN ORANI YÜZDE 30 ÝLA
YÜZDE 40 ARASINDA DEÐÝÞMEKTEDÝR) YAKLAÞIMINA ÖZELLÝKLE ERKEKLERDEN
GELEN ONAY DA DÝKKATE ALINDIÐINDA, KADININ ÇALIÞMASINA YÖNELÝK OLARAK
AÝLEDEN GELEN ÇOK ÖNEMLI BÝR ÝDEOLOJÝK ENGEL OLDUÐU ANLAÞILMAKTADIR.
BU ENGELÝN GERÇEKLERE DAYANMADIÐINI AMA YÝNE DE KADIN VE ERKEK
PEKÇOK KÝÞÝ TARAFINDAN BENÝMSEDÝÐÝNÝ GÖRÜYORUZ.

Kadýnýn yeri evidir görüþüne katýlan kadýnlar (%)
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Þanlýurfa

Van

Nevþehir

Trabzon

koþullara baðlý olarak iþ gücü piyasasýna girmeye

kadýnlar daha çok (%30) bilgisayar örneðinde

teþvik edici olabildiðini göstermektedir.

olduðu gibi teknolojik yönü olan mesleki eðitim
almak isterken ayný talepte bulunanlar bile

Önce de belirtildiði gibi mesleki eðitim iþ gücü

Trabzon ve Karsta beþte bir oranýna düþmektedir.

piyasasýna katýlýmý önemli ölçüde

Diðer illerde ise öncelik biçki dikiþ kurslarýna

kolaylaþtýrmaktadýr. Mesleki eðitime bakýþ

geçmekte ve bilgisayar kursu isteyenler marjinal

konusunda örneklem kapsamýndaki illeri iki ana

boyutlarda kalmaktadýr.

grupta ele alabiliriz. Bir yanda mesleki eðitim
istemeyenlerin çoðunlukta olduðu Þanlýurfa (%

Çalýþan kadýnlar çalýþma yaþamý içinde çok büyük

62), Nevþehir (%58,8) ve Van (%55), diðer yanda

bir ayrýmcýlýða uðradýklarýný düþünmediklerini

ise isteyenlerin çoðunlukta bulunduðu Ýzmir

belirtmektedir. Ayrýmcýlýktan þikayet en çok Ýzmir

(%51,7).*

(%20,5) en az ise Karsta (%7) görülmektedir.

Kars (%53,9) ve Trabzon (%55,2). Bu noktada

Bununla beraber ayrýmcýlýðýn bazen olumlu

Trabzonda orta öðrenim düzeyinde önemli bir

ayrýmcýlýk olduðunu da belirtmeliyiz. Örneklemde

toplanmanýn olduðunu ve bunun etkisi ile

cinsel tacizden þikayet edenlerin sayýsý çok azdýr.

Trabzonlu kadýnlarýn daha çok mesleki eðitim

Buna karþýlýk bir baþka soruyu yanýtlarken çok

alýp ekonomik yaþama daha fazla katýlmak

daha fazla sayýda kiþi iþ yerlerinde cinsel taciz

istediklerini düþünebiliriz. Söz konusu farklýlýk

olaylarý olduðunu ve bu nedenle çalýþmak

eðitimin içeriðine de yansýmaktadýr. Ýzmirli

istemediklerini söylemiþtir. Bu önyargýyý

KADINLARIN OY KULLANMA ORANI YÜZDE 80LERIN ÜZERINDEDÝR. KADINLAR,
ERKEKLERE NAZARAN, YEREL YÖNETÝMDE KENDÝLERININ DAHA FAZLA TEMSÝL
EDÝLMELERÝ GEREKTÝÐÝNÝ DÜÞÜNMEKTEDÝRLER.

Kadýnýn yeri evidir görüþüne katýlan erkekler (%)
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düzeltmek kadýnlarýn çalýþma yaþamýna geçiþini

paylaþmaktýr. Geliþimin bu doðrultuda olmasý

kolaylaþtýracaktýr.

kadýn ve erkek rollerinin deðiþmesi kadar aile
içindeki güç paylaþýmýnýn da deðiþmesine yol

Bu baðlamda bir kalýpyargýdan söz edebiliriz.

açacaktýr. Oysa geleneksel ailenin iþ bölümü

Araþtýrma kapsamýnda yer alan illerde kadýn ve

anlayýþý sonucu kadýnýn katkýsý ev içinde erkeðinki

erkeklerin üçte ikisi (2/3) içinde bulunduklarý

ise ev dýþýndadýr; diðer bir deyiþle erkek ekmeði

toplumda kadýnlarýn çalýþmasýnýn hoþ

getirir kadýn ise evine ve çocuklarýna bakar.

karþýlanmadýðýný öne sürmüþtür. Bu konuda
Ýzmir dýþýndaki illerde erkeklerin kadýnlardan

Bu tutum ve deðerler doðrultusunda erkeðin evin

daha tutucu eðilimde olduðunu gözlemekteyiz.

geçimini saðlamasý gerektiði düþüncesinin erkek

Böyle ifade edilmekle birlikte kadýnlarýn ortalama

ve kadýnlar arasýnda en çok benimsendiði il

olarak %20-25i çalýþmaktadýr ama daha önemlisi

Þanlýurfadýr (kadýnlarýn %55,7si, erkeklerin

kadýnlar gittikçe artan ölçüde çalýþmak istemekte

%91,6sý). Ýkinci bir kategoriyi Nevþehir ve Van

ve iþgücü piyasasýna katýlmaktadýr. Çalýþmanýn

illeri oluþturmaktadýr. Bu illerde erkekler aðýrlýkla

amacý kendini birey olarak ortaya koymanýn

evi kendilerinin geçindirmesi gerektiðini

yanýsýra aile bütçesine katkýda bulunmak ve

düþünürken kadýnlarýn yarýsý ortak geçindirmeden

yaþamýn yükünü her alanda diðer aile fertleri ile

yanadýr. Trabzonda ve Karsta ise erkekler

MESLEKÝ EÐÝTÝM ALMAK ÝSTEYEN KADINLARIN EN ÇOK BÝLGÝSAYAR EÐÝTÝMÝ (YÜZDE
20 ÝLA YÜZDE 30) VE BÝÇKÝ-DÝKÝÞ-TERZÝLÝK EÐÝTÝMÝ ALMAK ÝSTEDÝKLERÝ
GÖRÜLMEKTEDÝR. GENÇ KADINLARIN BÝRÝNCÝ TERCÝHÝ BÝLGÝSAYAR ÖÐRENMEK ÝKEN
(15-24 VE 25-34 YAÞ GRUBU) DAHA YAÞLÝ KADINLAR (35-44 VE 55-64 YAÞ GRUBU)
BÝÇKÝ-DÝKÝÞ VE HALI DOKUMACILIÐI KURSLARINI TERCÝH ETMEKTEDÝRLER. BU DA
GENÇ KADINLARIN MESLEKÝ EÐÝTÝMÝ HEM ÇALIÞMAK HEM DE DÜNYAYA AÇILIP BÝLGÝ
EDÝNMEK ÝÇÝN AMAÇLADIÐINI GÖSTERMEKTEDÝR.

Gelirini kendisinin kontrol ettiðini bildiren kadýnlar (%)

(%)
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Nevþehir ve Vanda olduðu gibi düþünürken
kadýnlar üçte iki oranýnda ortak geçimden yanadýr.
Ýzmirde ise kadýn ve erkeklerin cevaplarý
birbirlerine çok benzemektedir.
Bütün illerde, kadýnlarýn çalýþma oranlarýnýn da
oldukça düþük bir düzeyde kalmasýna paralel
olarak, erkeklerin büyük çoðunluðu evi
kendilerinin geçindirdiðini söylemiþlerdir. Çalýþan
kadýnlarýn büyük bir çoðunluðu ise kendi
gelirlerini kontrol etmektedirler. Yalnýzca
Þanlýurfada kadýnlarýn %26,9u kazandýklarý
gelirin eþleri tarafýndan kontrol edildiðini öne
sürmüþlerdir. Bu bulguyu aile içindeki erkek
egemenliðinin önemli bir göstergesi olarak
alabiliriz. Oysa diðer illerde bu oran yok denecek
kadar düþüktür.

KADINLARIN ÇALIÞMAMALARININ NEDENLERÝ ÝKÝ ANA GRUP ÝÇÝNDE DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR.
BÝRÝNCÝ GRUP AÝLE KAYNAKLI NEDENLERDÝR. KOCANIN ÇALIÞMAYA ÝZÝN VERMEME ORANI
BAZI ÝLLERDE YÜZDE 40LARA DAYANMAKTADIR. ÝKÝNCÝ GRUBU ÝSE ÝÞ BULAMADIÐI ÝÇÝN
ÇALIÞAMAYAN KADINLAR OLUÞTURMAKTADIR. DOÐU ÝLLERÝNDE BU ORAN DA YÜZDE
40ÝN ÜSTÜNDEDÝR.

15

Aile ve Aile Ýçi Ýliþkiler
Yaþam kalitesini geliþtirmenin önemli
araçlarýndan biri aile birliði ile ailenin huzur ve
güveninin saðlanmasýdýr. Bu baðlamda aile
büyüklüðü ve kompozisyonu önem
kazanmaktadýr.
Ýller arasýnda farklýlýlýklar olsa dahi erkek
deneklerin çok büyük bir çoðunluðu çocuklarýn
evliliðin devamýný saðladýðý kanaatindedir.
Mevcut çocuk sayýsý ve istenilen çocuk sayýsý
bakýmýndan da iller arasýnda çok önemli farklýlýlar
vardýr. Þanlýurfada üç ve dört çocuk sahibi olan
kadýnlarýn oraný %26, dörtten fazla olanlarýn ise
%41,2dir. Bu oranlar Nevþehirde %31,6 ve
%5,3, Vanda %28,3 ve %19,2, Trabzonda
%27,1 ve %4,9, Karsta %27,2 ve %12.3,
Ýzmirde %12 ve %0,9dur. Görüldüðü gibi Doðu
ile Batý illeri arasýnda oldukça ciddi farklýlýklar
mevcuttur. Ýl raporlarýndan da kolaylýkla
izlenebileceði gibi çocuk sayýsýný belirleyen en
önemli etken kadýnlarýn eðitim düzeyidir.
Diðer yandan, araþtýrma kapsamýnda yer alan
illerde kadýnlar tarafýndan istenen çocuk sayýsý
aðýrlýkla iki ile sýnýrlý kalýrken Þanlýurfada
erkeklerin ve kadýnlarýn üçte biri (1/3) dört
çocuktan fazla istemektedir. Bu eðilimin kuþkusuz
geleceðe yönelik önemli demografik sonuçlarý
olacaktýr.

Araþtýrma sonuçlarý kýz çocuklarýný okula
göndermemenin en önemli nedeninin maddi
yetersizlik olduðuna iþaret etmektedir. Kýz
çocuklarýný okula göndermeme bütün diðer
illerde yüzde beþ ila altý gibi düþük bir oranda
kalýrken Þanlýurfada bu oran %15,6ya kadar
çýkmaktadýr. Daha da çarpýcý bir olgu bütün diðer
illerde kýz çocuklarý okula göndermemenin
nedeni yoksulluk olarak ifade edilirken
Þanlýurfada özellikle erkeklerin kýzlarýn
okumasýna karþý olduklarýný belirtmeleridir.
Büyük ölçüde göç ve kentsel yoksulluk gibi
etkenlerin sonucu olarak Ýzmirde kýz çocuklarýný
okula göndermeme diðer illerden daha yüksektir
(%6,8).
Çocuk sayýsýnýn artýþý ailenin yaþam standardýný
da önemli ölçüde etkilemektedir. Örneðin sistemli
saðlýk hizmeti alamadýðýný söyleyenlerin en
yüksek oranda olduðu il Þanlurfadýr (%62,6).
Bunun tam tersi Nevþehir için söz konusudur;
bu ilimizde saðlýk hizmetlerinden yararlanmayan
kadýn oraný %28,5e kadar düþmektedir.
Ýllerin tümünde kadýn deneklerin %70i aþan bir
kesimi aile planlamasý bilgi ve yardýmlarýný saðlýk
kurumlarý ve personelinden aldýklarýný belirtmiþtir.
Bilgi edinmede ikinci sýrayý medya kuruluþlarý
tutmaktadýr. Þanlýurfa ve onu uzaktan izleyen

Boþanmýþ kadýnlar toplum tarafýndan dýþlanmaktadýr
sorusunda 6 ilde kadýn ve erkeklerin verdiði yanýtlarýn karþýlaþtýrýlmasý
(%)
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Trabzon

Kars

Ýzmir

Van

Nevþehir

Van ilinde bilgi edinmenin önemli bir kaynaðý

Karsta erkekler arasýnda üçte iki (2/3) gibi

olarak eþ ve aile yani normal iliþkiler ön plana

yüksek bir düzeye ulaþmaktadýr. Yukarýda

çýkmaktadýr. Daha çok sayýda çocuk isteyen erkek

deðinildiði gibi Þanlýurfada töre cinayetlerini

ve kadýnlarýn bu illerde yoðunlaþtýðýný

onaylama, yani kadýnlarýn öldürülmesi

hatýrlayacak olursak çok çocuk isteme ile aile içi

küçümsenmeyecek düzeyde bir kesim tarafýndan

bilgilenme arasýnda yakýn bir iliþkinin mevcut

olaðan kabul edilip hoþgörü ile karþýlanmaktadýr.

olduðunu kolaylýkla farkedebiliriz.

Kadýnlar dahi, hatta erkeklerden de fazla, bu
davranýþýn bir hak olduðu görüþünü

Kadýnlarýn yeri evidir diye düþünen kadýnlarýn

paylaþmaktadýr.

oraný Van ve Nevþehirde %40 dolayýnda iken
Trabzon, Ýzmir ve Karsta üçte bire (1/3)
inmektedir. Ýzmir dýþýnda bütün illerde erkekler
yaklaþýk yüzde altmýþý geçen oranlarda bu görüþü
benimsemektedir. Ýki ilimizde, Ýzmir ve
Þanlýurfada bu görüþe katýlan erkek ve kadýnlarýn
oraný aynýdýr. Bununla birlikte Ýzmirde erkekler
kadýnýn ev dýþýna açýlmasýný ve çalýþmasýný
desteklerken (53,4), Þanlýurfada kadýnlarýn
kendileri dahi kadýnlarýn eve kapanmasýný büyük
oranda desteklemektedir (%62,4).
Araþtýrma toplumda yaygýn olan bazý önyargýlar
ve düþünce kalýplarý üzerinde de durmuþtur.
Örneðin erkeðin eþini aldatmasýnýn olaðan

Türkiyede boþanma düzeyi oldukça düþük bir
seviyededir. Bunun önemli bir nedeni aile
yapýmýzýn güçlü olmasýdýr. Bu doðru olmakla
birlikte çok sayýda kadýn mutsuz da olsa sorunlarý
aile içinde tutarak birlikte yaþamayý
sürdürmektedir. Diðer yandan özellikle geçimini
temin etmekte zorlanan kadýnlarý boþanma
sonrasýnda zor bir hayatýn beklediðini ve bu
durumun boþanma üzerinde caydýrýcý etki
yaptýðýný söyleyebiliriz. Genel olarak kadýnlar
erkeklere göre aile içi zorluklara daha fazla iþaret
etmektedir. Bu endiþe kadýnlarý aile yaþamýnýn
zorluklarýna hatta þiddete katlanmaya razý olup

karþýlanacaðýna iliþkin ciddi bir eðilim göze

evliliði sürdürmeye yöneltmektedir. Nitekim

çarpmaktadýr. Bu deðerlendirmeye katýlanlarýn

bütün illerde kadýnlarýn ve erkelerin üçte ikisi

oraný Kars ve Þanlýurfada deneklerin üçte birini

ile dörtte üçü arasýnda deðiþen bir kesimi bu

(1/3) geçmektedir. Bu davranýþa iliþkin hoþgörü

önermeye katýldýklarýný belirtmiþtir.

KADINLAR ÝÇÝN TEMEL ÝHTÝYAÇLAR EÐÝTÝM, SAÐLIK, ÝÞ OLANAKLARININ SAÐLANMASI
DOKTOR, KADIN SIÐINMA EVLERÝ, KREÞ, YAÞLI BAKIM EVLERÝ, ÜCRETSÝZ HUKUKÝ
DANIÞMANLIK VE KADIN-ERKEK EÞÝTLÝÐÝNÝN SAÐLANMASIDIR.

KADINLARIN EÐÝTÝM DÜZEYÝ YÜKSELDÝKÇE SAHÝP OLUNMAK ÝSTENEN VE SAHÝP
OLUNAN ÇOCUK SAYISI DA DÜÞMEKTEDÝR. OKUR YAZAR OLUP OLMAMAK SAHÝP
OLMAK ÝSTENÝLEN ÇOCUK SAYISINI YÜZDE 50 ORANINDA ETKÝLEMEKTEDÝR.

17

Sonuç
Eðitim ve özellikle yüksek eðitim kadýn

Daha önemlisi iliþkinin böyle olmasý

erkek eþitliði deðerlerinin benimsenmesinde

gerektiðini düþünmekte ve kapsamlý biçimde

çok önemli rol oynamaktadýr. Bu konuda altý

kadýn erkek eþitliði deðerlerini

çizilmesi gereken husus, eðitimin etkisinin

savunmaktadýr. Örneðin, formel eðitim

kadýnlar üzerinde, erkeklere nazaran çok

görmüþ olan kadýnlar anayasal haklarýný

daha fazla olduðudur. Bütün illerde ve hemen

bilmekte, töre cinayetlerine karþý çýkmakta,

hemen bütün konularda kadýnlar ve

kýz çocuklarýný okutmakta, siyasete katýlmak

erkeklerin eðitiminin artmasý deðerleri

istemekte ve daha az çocuk sahibi olmaktadýr.

deðiþtirmekte kadýnlarýn topluma ve siyasete
katýlmalarýný arttýrmakta, onlarý kurumlardan

Erkek eðitiminin artmasýnýn çok önemli bir

vatandaþlýk haklarý çerçevesinde daha

sonucu ise kamusal söylemlerin daha eþitlikçi

talepkar hale getirmekte, bilinçli ve bilgili

hale gelmesidir. Bu çerçevede erkeklerin

kimseler olarak insan haklarýna ve

eðitiminin artmasýna baðlý olarak hukuki

vatandaþlýk hukukuna saygý duymalarýna yol

bilgilerinin arttýðýný ve kamusal düzeyde

açmaktadýr. Eðitimin olumlu etkisi erkekler

kadýn erkek eþitliði deðerlerini kabule daha

üzerinde de görülmekle birlikte aradaki iliþki

yatkýn hale geldiklerini belirtebiliriz. Örneðin

kadýnlardaki kadar belirgin deðildir.

bu durumda erkekler kadýnlarýn mirasta eþit
payý olduðunu bilmektedir. Fakat özel yaþam

Eðitim yalnýzca bilgi deðil yeni deðerlerin

alaný söz konusu olduðunda erkekler eðitimli

de aktarýlmasýný saðlamaktadýr. Bir kere

kadýnlardan önemli ölçüde ayrýlmakta ve

eðitimli kadýnlar kadýn erkek eþitliði

geleneksel deðerleri daha fazla

konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaktadýr.

benimsemektedir. Örneðin üniversite mezunu

Evin geçiminden kadýnlar sorumludur cevabýný veren kadýnlarýn
eðitim düzeylerine göre 6 ilde karþýlaþtýrýlmasý (%)
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mezunu

bir erkek kadýna yönelik þiddeti veya töre

kadýnlarýn ilgisizliði ile açýklamakta,

cinayetlerini savunabilmektedir.

kendilerinin sýnýrlandýrýcý tutum ve rollerini

Benzer sonuçlara yüksek eðitimli kadýnlar

görmemektedirler. Kadýnlar ise siyasete

arasýnda da düþük oranlarda rastlamak

katýlmamalarýnýn sebebini aðýrlýkla eðitim

mümkündür. Örneðin kamusal eþitlik

eksikliði olarak belirtmektedir. Oysa siyasete

söylemini kabul etmekle birlikte özel

girmek isteyen kadýnlar arasýnda üniversite

yaþamda daha az eþitlikçi deðerleri

mezunlarý aðýrlýktadýr ve bu konuda yapýlan

savunmaktadýrlar. Diðer bir örnek ise

araþtýrmalar göstermiþtir ki, siyasete katýlan

anayasal eþitliði kabul eden çok sayýda

kadýnlarýn ortalama eðitimleri erkeklerden

erkeðin, kadýnýn erkeðin eþini

çok üstündür. Diðer bir deyiþle kadýnlar

aldatabileceðini, kadýnlarýn bazen þiddeti

kendi deðerlerini tam olarak tartamamaktadýr

hak ettiðini açýkça savunmasýdýr.

ve karþýmýza ciddi bir özgüven sorunu
çýkmaktadýr.

Ülkemizde yapýlan çok sayýda araþtýrma
kadýnlarýn eþit haklara sahipliði görüþünün

Kadýn-erkek eþitliði konusunda sosyo-

özel yaþamda ve aile yaþamýnda

ekonomik statünün etkisi oldukça çapraþýktýr.

sorgulandýðýný ortaya koymaktadýr. Burada

Bazý alan ve bazý bölgelerde gelir düzeyi

aile deðerlerinin ve kadýn-erkek rollerine

arttýkça gelirle doðru orantýlý olarak bazý

yönelik sosyalizasyonun öneminin altýný

eþitlikçi deðer ve tutumlarýn kabulü

çizebiliriz. Kalýpdeðerler küçük yaþtan

artmaktadýr. Bu özellik daha belirgin olarak

itibaren kýz ve erkek çocuklara aþýlanmakta,

kadýnlarda görülmektedir. Ama bunun tam

onlarý daha sonra deðiþtirmek ise bir hayli

tersine örnekler de vardýr. Örneðin

zor olmaktadýr. Örneðin kadýnýn annelik ve

Þanlýurfada üst sosyo-ekonomik statüde yer

eþlik rolleri çocukluktan itibaren aþýrý

alan kadýn ve erkekler kendilerinden daha

düzeyde vurgulanmakta, ve sonuçta kadýnlar

alt gelir gruplarýna göre daha tutucu deðerler

evliliðe, erkeklere göre çok daha fazla önem

sergilemektedir. Böylesine bir eðilim gelirin

vermektedir. Ayrýca kadýnýn namusunun aile

kökeni ile iliþkilendirilebilir. Topraða ve

sorumluluðunda olduðu algýsý ve erkeðe hak

ticarete dayalý geleneksel zenginlik yerel

olan bir çok konunun kadýnlara uygun

kurallara sadakati çok teþvik etmektedir.

görülmemesi yaygýndýr.

Diðer bir deyiþle üst gelir gruplarý kendi
güçlerini korumak ve yerel gelenekleri

Buna benzer bir sonucu siyaset alanýnda

yeniden üretmek için yoðun çaba

görüyoruz. Erkekler kadýnlarýn aday olmasýný

harcamaktadýr. Yerel konumlarý ve þöhretleri

desteklemektedirler, hatta bazý illerde

bu geleneðin sürdürülmesine baðlýdýr.

erkeklerin kadýn adaylara verdiði destek
kadýnlarýn verdiði desteðin üzerindedir.

Tersine bir örnek sosyo-ekonomik statü ile

Bununla birlikte erkekler katýlým eksikliðini

eþitlikçi çaðdaþ deðerlerin birbirine doðru
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orantýlý olarak arttýðý Ýzmirdir. Bu ilimizde

her ne kadar bazý kadýnlar eþlerinin izni

sosyo-ekonomik statü artýþýný saðlayan gelir

olmamasýný veya aile sorumluluklarýný

düzeyi, eðitim sonucu elde edilen iþler

çalýþmama nedeni olarak göstermiþlerse de,

vasýtasýyla saðlanmaktadýr. Yani daha yüksek

aslýnda iþ bulamama ve eðitim ve beceri

eðitim gelir artýþýna çok büyük katký

eksikliðinin daha ön plana çýkan nedenler

yapmaktadýr.

olduðu görülmektedir.

Çalýþma yaþamýna kadýnlarýn katýlmasý

Þiddet algýsý tüm illerde ve oldukça kapsamlý

Türkiye düzeyindeki genel bulgulara paralel

bir biçimde ele alýnmýþtýr. Bu noktada þu

olarak bir hayli düþüktür. Bu konudaki yaygýn

ayrýmý yapmak mümkündür. Kadýnlar

kalýpyargýlara raðmen kadýnlar çalýþma

genelde aile bireylerinden özellikle eþ, aðabey

yaþamýna katýlmaya, ailenin geçim yükünü

ve babalarýndan þiddet görmektedirler.

paylaþmaya erkeklerden daha açýk

Erkekler ise anne baba dýþýnda aile

görünmektedir. Yine de erkekler evin

bireylerinden çok nadir olarak þiddet

geçimini kendilerinin saðlamasý gerektiðini

görmekte, öðretmen, arkadaþ, patron gibi

düþünmektedirler. Çalýþma yaþamýna iliþkin

aile dýþý kiþilerin þiddetine maruz kalmakta

iki özelliðin altýný çizebiliriz. Bunlardan

ve özellikle eriþkin erkekler, erkek kaynaklý

birincisi aile gelirine katký, diðeri ise ev

þiddetle karþýlaþmaktadýr. Özetle þiddeti

dýþýna açýlma ve kamu yaþamýna katýlmadýr.

erkekler uygulamaktadýr.

Kadýnlar her iki alanda erkeklerin onlara
biçtiðinden daha fazla katký yapmak, ve de

Araþtýrma sonuçlarýndan, yerel yönetimlerin

iþgücü piyasasýnda gelir getirecek þekilde

araþtýrma kapsamýndaki illerde kadýnlara

eðitim almak istemektedir. Bu çerçevede,

yönelik hizmet verip vermediklerini anlamak

Bazý durumlarda kadýnlarýn þiddeti hak ettiklerini düþürüm
diyen kadýnlarýn eðitim düzeylerine göre 6 ilde karþýlaþtýrýlmasý (%)
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mümkün deðildir. Hizmetler mevcut dahi

daha az olduðunu göstermektedir. Bu

olsa bu hizmetlerden haberdar olma oraný

çerçevede aile planlamasý büyük önem

oldukça düþüktür. Buna karþýlýk yerel

kazanmaktadýr. Aile planlamasý bilgileri de

yönetimlerden çeþitlenmiþ hizmet talebi

aðýrlýkla (özellikle kadýnlar için) saðlýk

güçlüdür. Kadýn ve erkek birçok seçmen bu
hizmetlerin önemli olduðunu ve gerekirse
bu hizmetleri vereceðini düþündükleri adaya
çoðunlukla oy vereceklerini, oy vermeyi

merkezlerinden alýnmaktadýr.
Erkeklerin bir kýsmýnýn eþlerinden aile
planlamasý bilgisi aldýðýna dikkat çekerek
kadýnlara ulaþmanýn önemini belirtmek

düþündükleri partiden olmasa bile oy

isteriz. En öz haliyle kadýnlar deðiþmeye

verebileceklerini söylemiþlerdir.

açýktýr ve kadýnlarý deðiþtirmenin yolu

Saðlýk hizmetlerinin talepler arasýnda öne

eðitimden geçmektedir. Onlar eþitlikçi

geçtiðini görüyoruz. Birçok ilin sonuçlarý

deðerleri kabul etmeye, karar alma

istenilen çocuk sayýsýnýn var olan çocuktan

süreçlerine katýlmaya hazýrdýr.

Bazý durumlarda kadýnlarýn þiddeti hak ettiklerini düþürüm
diyen erkeklerin eðitim düzeylerine göre 6 ilde karþýlaþtýrýlmasý (%)
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Öneriler
1.
Yerel hizmetlerin ve özellikle kadýnlara
sunulan hizmetlerin arttýrýlmasýnda çok önemli
yararlar vardýr. Hem kadýn hem de erkek
vatandaþlar bu doðrultuda taleplerde
bulunmaktadýr. Bu konuya özellikle seçilmiþ
yöneticilerin dikkatini çekmek isteriz çünkü
kadýna yönelik hizmet ve kadýný karar alma
mekanizmalarýna katmak oy getirecektir.
2.
Yerel Yönetimlerin sunduðu hizmetlerden
haberdarlýðýn az olduðu belirtmiþtik. Kadýnlara
yönelik hizmetin eðer varsa, yerel yönetimlerin
bu hizmetlerini duyurmalarý önem kazanmaktadýr.
Bu çerçevede hizmetleri daha etkin duyurabilmek
için
a.
Yerel radyo ve yerel gazeteler aracýlýðý
ile duyuru yapma

b.
c.
d.

Yerel televizyonlarda tanýtým programlarý
yapma
Evlere el ilanlarý daðýtma
Muhtarlarý bilgilendirme ve onlarý mahalle
bilgilendirme toplantýlarý yapmaya teþvik
etmek düþünülebilir. Kadýnlarýn evlerinden
ve mahallelerinden daha az çýktýklarý göz
önüne alýnarak, onlara kendi
mahallerinden ulaþmaya çalýþmak
önemlidir.

3.
Yerel yöneticilerin kadýnlara yönelik
hizmetlerinin geliþtirilmesi sýrasýnda kadýnlarýn
talepleri hakkýnda bilgi sahibi olmalarý uygun olur.
Bu çerçevede yerel yöneticiler aþaðýdaki yöntemlerin
birini veya birkaçýný bir arada izlemelidirler.
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a.

b.

c.

Kendilerine ait yönetim biriminde bir
kadýn çalýþmalarý uzmaný bulundurabilirler.
Bu uzman o mahallelerdeki kadýnlarla
diyalog içinde ve araþtýrmalar yaparak
taleplerini inceler ve yönetime tavsiyelerde
bulunur.
Kadýnlarýn taleplerini karþýlamak ve bazý
hizmetleri sunmak üzere bir hizmet birimi
kurulabilir. Bu birim, örneðin hukuk
danýþmanlýðý gibi hizmeti vermenin
yanýsýra, kadýnlardan gelen talepleri
deðerlendirir, projeler halinde yönetime
sunar.
Belediye, mahalle ve sivil toplum
temsilcilerinin de yer alacaðý geniþ
katýlýmlý bir kadýn meclisi kurabilirler.
Burada yöneticilerle kadýnlarýn

temsilcileri, bir araya gelip tartýþýr ve
projeler oluþtururlar. Buna benzer bir
kurum Yerel Gündem 21ler çerçevesinde
denenmektedir.
4.
Hizmeti sunmak kadar hizmeti
ulaþabilir kýlmak da önemlidir. Hizmetten
haberdar olma ona ulaþmanýn önemli bir yönü.
Bunun yanýsýra hizmeti alma þartlarýnýn kolay
ve ucuz olmasý ve fiziki olarak ulaþýmýn
olanaklarý da önemlidir. Örneðin mesleki
eðitim kursu bir hizmet olarak sunuluyorsa,
mümkünse bedava veya çok ucuz olmasý,
ulaþým aracý saðlanmasý veya kursun
mahalleye getirilmesi düþünülebilir.

5.
Þiddet ve þiddet algýsý toplumda çok
fazladýr. Hiç bir þüphe yok ki esas olan toplumda
þiddeti önlemektir. Bununla beraber þiddete maruz
olan kadýnlar bunu en çok aile fertlerinden,
özellikle erkeklerden görmektedir. Kadýnlarýn
ailede gelir sahibi olmadýðýný ve güçsüz olduðunu
da birçok araþtýrmanýn sonucu göstermektedir.
Güçsüzü koruma kamunun görevleri arasýndadýr.
Bu çerçevede kadýnlarýn da talebi doðrultusunda
yerel yöneticilerin sýðýnma evlerini açmasý
önerilmektedir. Mevcut aileyi koruma kanunu,
þiddet uygulayan tarafý evden uzaklaþtýrdýðý için,
kadýný evinde de korumak mümkündür. Sadece
bu kanunu bilen çok azdýr. Kanun ve uygulama
koþullarý hakkýnda bilgilendirmeye yönelik
kampanyalar oluþturulmalýdýr. Ýl merkezlerinde
oluþturulan 24 saat 7 gün acil bir telefon bilgi ve
ihbar hattý þiddet maðdurlarýný korumayý
kolaylaþtýracaktýr.

biliyoruz. Bu çerçevede,
a.
Kadýnlara kendi talepleri doðrultusunda
meslek edinmelerini saðlamak için
mesleki eðitim vermek gereklidir. Hangi
kurslarýn açýlacaðýna iþ gücü piyasasýnýn
arz talep araþtýrmasý sonucunda ve
kadýnlarýn eðitim/yaþ/çalýþma tecrübesi
gibi nitelikleri göz önüne alýnarak karar
verilmelidir.
b.
Kadýnlarýn hem evden iþ yaparak
gelirlerinin arttýrýlmasýna (örneðin örgü,
dikiþ v.b.) hem de ev dýþýnda çalýþýp gelir
elde etmelerine olanak yaratýlmalýdýr.
Unutulmamalýdýr ki bunlarýn her biri ayrý
ayrý kadýnlarý güçlendirici etkiye sahiptir.
Yerel yöneticiler ve sivil toplum
kuruluþlarýnýn bu konuda aktif olarak iþ
alaný ve pazar oluþturmasýnda yarar vardýr.
Önerilen iþ alanlarýnda ve ürünlerde
çeþitlenmeye, yaratýcý olmaya gereksinim

6.
Yerel yöneticilere yöneltilen iki
kurumsal talebe dikkat çekmek isteriz: Kreþler
ve yaþlý bakým evleri. Esasýnda bu iki kurum
birbirine çok benzer þekilde kadýnýn, aile
yükünü azaltýp onu dýþarýya, topluma ve
özellikle de çalýþma yaþamýna açmaktadýr.
Birçok ilde hem kadýnlar, hem erkekler yaþlý
bakým evlerini öncelikli talepleri arasýnda
sýralamýþlardýr. Çekirdek aile düzeni içinde
yaþlýlarýn bakýmý gittikçe artan bir sorun
olmakta ve bu yük kadýnlara kalmaktadýr.
Önümüzdeki dönemde bu talep ciddi olarak
artacaktýr.

vardýr. Aksi takdirde pazarlama ve iþ
bulmada çok ciddi sorunlar yaþanmaktadýr.
Ayrýca özel kurslardan ve/veya özel
sektördeki iþ yerlerinden çýraklýk ve staj
þeklinde kadýn kotasý talep edilebilir.
Böylelikle kadýnlar iþ gücü piyasasýna
girmeye teþvik edilir ve onlara bir nevi
alýþtýrma olur.

7.
Kadýnlarýn iþgücüne katýlmayý, aile
bütçesine katkýda bulunmayý istediklerini

c.

8.
Kadýnlarýn kendi gelirleri de dahil aile
geliri üzerinde kontrolleri limitli
görünmektedir. Onlarý bütçe kullanýmý ve
gelirin kontrolü üzerinde söz sahibi yapmak
önemlidir. Bu çerçevede bankalarýn kadýnlarýn
hesap açmalarýnýn teþviki önemli bir katký
olacaktýr. Bankalarýn kadýnlara özel kredi
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9.
Sivil toplum kuruluþlarýnýn da çok yaygýn
olarak bilinmediðini görüyoruz. Bu bilgisizlik
bazý bölgelerde yaygýn ve etkin sivil toplum
faaliyeti olmamasýndan kaynaklanabilir,
STKlarýn çok canlý olduðu yerlerde de kadýn
kuruluþlarýnýn ve/veya kadýna yönelik hizmet
verenlerin bilinirlikleri düþüktür. Bu çerçevede
a.
STKlarýn faaliyet alanlarýný iyi
tanýmlayarak; kendilerini hem daha yaygýn
katýlýma açmalarý, hem de hizmetlerini
daha iyi duyurmalarý gerekmektedir.

Sadece bu konuda önemli bir darboðaz
görülmektedir. Siyasete en çok girmek
isteyenler üniversite mezunu kadýnlardýr ve
çeliþik bir þekilde eðitim yoksunluðu da en
önemli çekince olarak görülmektedir. Bu
konunun derinlemesine incelenmesine ihtiyaç
vardýr. Eðer kast edilen siyasi bilgi eksiði ise
çok yönlü eðitim ve bilgilendirme ile (interaktif
yöntemler de dahil) bunu gidermek gerekir.
Kadýnlarýn karar alma süreçlerinde yer almasý
sadece milletvekili olmasý demek deðildir.
Önümüzdeki dönemde kadýnlarýn yerel karar
alma süreçlerinde yer almaya teþvik edilmesi
gerekir. Bu kurallar arasýnda okul-aile
birliklerinden baþlayarak, mahalle ihtiyar
heyetleri, belediye meclisleri sayýlabilir.
STKlar eðitim programlarýný yerel siyaseti
içerecek þekilde farklýlaþtýrýp çeþitlendirmeli,
yerel yöneticiler de kadýn kurullarý oluþturarak
kadýnlarý teþvik etmelidirler.

b.

11.

kartý vermesi, bu kredi kartlarýna teþvik (ek
hediye puan), kolay banka kredisi verilmesi,
farklý faiz uygulamasý düþünülebilir. Eðer
kadýnlarýn hesap açtýrmasý maddi olarak
avantajlý görülürse, eþi de bu hesaplarýn
açýlmasýný destekleyecektir. Burada önemli
olan kadýný geliri kullanabilir ve tasarruf
yapabilir hale getirmektedir.

Tanýtým için bilinen metotlar medya, el
ilaný, basýn duyurularý dýþýnda yeni
yöntemleri de kullanmak ileriye dönük
bir strateji olabilir. Genç kadýnlar
bilgisayar öðrenmeye ve internet
kullanmaya hevesli görünmektedir.
STKlar interneti hem hizmetlerini
tanýtmak hem de hizmet sunmanýn aracý
olarak kullanmaya baþlamalýdýrlar.
Örneðin bir aile planlamasý derneði hem
kendini tanýtmak hem de bilgi sunmak
için internet kullanabilir.

10.
Kadýnlarýn karar alma sürecine
katýlmaya istekleri vardýr. Erkekler de onlarý
kabule karþý olduklarýný beyan etmektedir.
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Ýnternet önümüzdeki dönemde çok

kullanýlacak bir araç olacaktýr.
Ýnternet kadýnlarýn bazý gelenek dýþý sorularý
sormasýný kolaylaþtýracak özelliklere sahiptir. Ve
bu anlamda da özgürleþtirici bir yaný vardýr.
Örneðin kocam beni dövüyor, haklarým nelerdir
sorusunu internette sormak kolaydýr ama kimden
cevap aldýðý da çok önemlidir. STKlarýn ve kamu
kuruluþlarýnýn kadýnlara güvenilir bilgi veren
internet siteleri oluþturmasý gereklidir. Ýnternetin
bütün kadýnlarýn kullanýmýnýn olanaklý olmadýðýný
düþünerek STKlarýn kamu desteðini de
kullanarak bilgi ve ihbar telefon hatlarý kurmasý
da önerilir.

