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 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve “Kadına Yönelik İstihdam ve Sosyal Koruma 

Politikaları” 

 

Birleşmiş Milletler (BM)’e üye devletler 2010 Eylül ayında toplanan Binyıl Kalkınma 

Hedefleri Zirvesi'nde 2015 sonrası kalkınma gündemine yönelik süreci de başlatmışlardır. 

Böylelikle 2015 sonrası için açık ve kapsayıcı bir değerlendirme sürecine doğru 

ilerlenmektedir. Birleşmiş Milletler 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Ulusal İstişare 

Toplantıları’nın ilk etabı, Türkiye’nin de aralarında olduğu 50 ülkede gerçekleştirilecektir. 

Dünya çapında gerçekleşecek olan bu diyaloglar Temmuz 2012'de başlamıştır ve 2013'ün ilk 

çeyreğine kadar sürecektir. Ulusal istişareler, Birleşmiş Milletler kurumlarının öncülüğünde 

dokuz tematik grup istişaresinden oluşacaktır:   

Eşitsizlikler: Birleşmiş Milletler Kadın, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF)  

Sağlık: Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  

Eğitim: Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF)  

Büyüme ve İstihdam: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  

Çevresel Sürdürülebilirlik: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)  

 Gıda Güvenliği ve Beslenme: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)  

Demokratik Yönetişim: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)  

Çatışma ve Kırılganlık: Uluslararası Göç Örgütü (IOM)  

Nüfus Dinamikleri: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)  

 

 Binyıl Kalkınma Hedefleri sonrasında küresel kalkınmanın nasıl olacağını tartışmak için; 

sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve kamu kurumlarından birçok paydaşı bu 

diyalog sürecinde yer almaktadır. Bu bağlamda HÜKSAM,  ILO’nun 27 Kasım 2012 

tarihinde düzenlediği  “Büyüme  ve İstihdam” Tematik Grup Toplantısı’na bir paydaş olarak 

katılmıştır. Bu toplantıda HÜKSAM, 2015 sonrası “kadınlara yönelik istihdam politikaları ve 

sosyal koruma” konularındaki görüşlerini paylaşmıştır. 

 

Bu bağlamda, HÜKSAM’ın “kadına yönelik istihdam ve sosyal koruma politika önermeleri” 

kısaca değerlendirilebilir. Ancak bu değerlendirmeye girmeden önce ele alınması gereken bir 

olgu söz konusudur; bu politika önermelerinin nasıl bir anlayış/algı çerçevesinde ele alınması 

gerektiği. 

Temelde kadının işgücüne katılımının arttırılması, kadının ekonomik anlamda 

özgürleşmesinin olmazsa olmazlarından biridir. Diğer taraftan, kadının ekonomik olarak 
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güçlenmesi, kadının özgürleşmesi için gerekli bir koşuldur; ancak yeterli değildir. Kadının 

ekonomik özgürlüğünü geliştirme çabası, “kadının güçlendirilmesi ve kadının özgürleşmesi” 

amacına ulaşılmasında yalnızca bir araçtır. Bu nedenle, kadına yönelik uygulanacak tüm 

politikalarda ekonomik deterministik bir bakış tarzından kaçınılması gerekmektedir.  

Kadının güçlenmesine yönelik tüm iktisadi ve sosyal politikalarda feminizmin “kişisel olan 

politiktir” anlayışı benimsenerek, mevcut toplumsal yapılanmadaki “özel alan”ın patriarkal 

yapısı gözden kaçırılmamalı; bu eşitsiz yapının çözülmesine yönelik politikaların 

üretilmesinde “özel alan”a odaklanılmalıdır.  Benimsenmesi gereken bu temel anlayış 

çerçevesinde  HÜKSAM’ın “kadına yönelik istihdam ve sosyal koruma politika önermeleri” 

şu şekilde ifade edilebilir: 

-2015 sonrası kalkınma politikalarının kadın istihdamına yönelik birincil hedefi işgücü 

piyasasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltacak politikalar üretmek olmalıdır. Düşük 

ücretli, güvencesiz koşullarda, enformel sektörde çalışan kadın emeğinin formel, güvenceli, 

eşit işe eşit ücret koşullarının sağlandığı bir yapıya kaydırılması amaçlanmalıdır. 

-Neo-liberal paradigmanın esnek istihdam politikaları altında patriarkal yapıyı yeniden 

beslediği bir işgücü piyasası sisteminden kaçınılmalıdır. Kadını istihdama çekmek adına 

uygulanan esnek istihdam politikaları, toplumsal cinsiyetçi bir perspektiften okunmalı ve 

uygulanmalıdır.  

-İşgücü piyasasında kadın emeği aleyhine yaşanan dikey ve yatay ayrışmanın azaltılması ve 

giderilmesine yönelik politikalar üretilmelidir. 

-Kadın istihdamına yönelik politikalarda sektörel ve bölgesel farklılıklar göz önüne 

alınmalıdır. Tarım sektöründe yer alan kadın emeğinin sorunları, sanayi sektöründe, atölye 

veya fabrikada çalışan kadın emeği sorunlarından çok daha farklı yapı sergilemektedir. 

Benzer şekilde, ülke coğrafyasının doğusundaki kadına (çalışan/çalışmayan) yönelik 

uygulanacak istihdam politikaları, batısında yaşayan kadına yönelik istihdam politikalarından 

farklı bir yapıya sahip olması gerekmektedir. 

-Özellikle sanayi ve hizmetler sektöründe -toplumsal cinsiyet eşitlikçi bir istihdam politikası 

altında- kadın istihdamının arttırılması için bir başka önemli politika, kadının beşeri sermaye 

formasyonunun ve donanımının arttırılması ve bu bağlamda mesleki eğitim programlarının 

uygulanmasıdır. Yine, özellikle tarım sektöründe yer alan kadınların da esas alındığı 

farkındalık arttırıcı eğitim seminerleri düzenlenmelidir. 

-Yalnızca üretim alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak politikalar yaratmanın yanı 

sıra, yeniden üretim alanında da –özellikle çocuk, yaşlı ve hasta bakımı konularında- 
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toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politikalar üretilmeli, erkeklerin bakım işlerini 

üstlenmeleri  teşvik edilmelidir; devredilemez ücretli babalık izni gibi. 

-Özel sektörde kadın işgücünün tercih edilmesini sağlayacak çeşitli teşvik ve sübvansiyon 

politikaları uygulanmalıdır. Sigorta primi işveren payının belli bir oranının Hazine tarafından 

karşılanması, çeşitli vergi muafiyet ve indirimler uygulanması gibi. 

-Çocuk, yaşlı, hasta bakım hizmetlerinin gerçekleştirildiği ücretsiz bakım merkezlerinin 

kurulmalıdır. 

-Kadınları erkek yakınlarına –kocası, babası- bağlı kılmayan emeklilik haklarının 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

-Özlük hakları ve emeklilik koşulları belirlenirken, kadının yeniden üretme sürecindeki 

yıpranma payını göz önüne alan politikalar üretilmelidir. 

 

Doç. Dr. Hatice Karaçay Çakmak 

HÜKSAM YK Üyesi 


