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ÖNSÖZ
Avrupa ülkeleri girişimcilik konusunda hala yeterli sayıya ulaşamamışken
kadın girişimcilerin erkek girişimcilere göre daha az sayıda olması kadınların
problemlerinin çözümü noktasında pek fayda sağlayamıyor. Avrupa ekonomisinin
iyileşmesi için kadın girişimcilerin sayısının artması gereklidir. Avrupa Komisyonu
üye ve aday ülkeler için kadınları cesaretlendirecek girişimcilik programları hazırlıyor.
Girişimciler-risk alabilen ve yeni iş fikirleri yaratabilen ya da var olanların üzerine yeni
bir şeyler koyabilen insanlar- Avrupa genelinde çok fazla değiller. Birçok sebepten
dolayı, sadece çok az sayıda Avrupalı birey bir iş yerinde işçi olarak çalışmak yerine
girişimciliğin cazibesine kapılıp yeni bir iş kurabiliyor. Bu sebepler erkeklere olduğu
kadar kadın girişimciler için de geçerli olup girişimcilik oranlarını düşürüyor. ( Tabi ki
bu sebeplere kadın karşılaştığı diğer engelleri de eklemek gerek.)
Son on yılda girişimcilik geçmişe nazaran biraz artmış olsa da kadınların kendi işlerini
kurmasının önündeki cesaretsizliğine neden olan faktörlerin bir an önce kaldırılmaya
başlanması gerekiyor. Bugün Avrupa’daki girişimcilerin sayısı tüm girişimcilerin
ancak %30’unu oluşturuyor. Bu noktada en önemli destek kadınların kendi işlerini
kurmasını kolaylaştırma noktasında onlar için uygun koşullar ve ortamlar oluşturmak
olacaktır.
Projemizin sayfasında göreceğiniz ilham verici öykülerden birinde kadın
girişimcilerimizden biri şöyle diyor:
“…Ana problemlerden bir tanesi maddi kaynaklara ulaşmak. Tüm girişimciler
kendi işlerine yatırım yapacak ve şirketlerinin devamını güvence altına alacak ve
iş piyasasında hayatta kalmasını sağlayacak hibeler ve maddi destekler bulmakta
çok zorlanıyor. Bazı yerlerde yasal yollarla kolaylıkla alabileceğiniz bilgilere bazı
bölgelerde ulaşmak neredeyse imkansız hala geliyor. Avrupa Komisyonu’nun en
güzel faaliyetlerinden biri de girişimciler için iş ağları kurmak, potansiyel, yeni doğan
ve hayatını devam ettirmeye çalışan girişimcileri buluşturmak ve alanda çalışmalar
yapan girişimcilik organizasyonlarını desteklemektir.

2

Women Integration in Business Creation

Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Girişimciliği
Türkiye son birkaç yılda vatandaşlarının yaşam kalitesini artırma konusunda önemli
bir ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte Türkiye İyi Yaşam İndeksi sıralamasında bir
çok ülkeye göre daha iyi bir sıralamaya sahip değildir.
Para ki mutluluk satın almaz, ama yüksek yaşam standartlarına erişmede büyük
öneme sahiptir. Türkiye’de bir bireyin ortalama geliri OECD standardı olan yıllık
22387 Dolar’dan daha azdır. En zengin ile en fakir arasında üzerinde düşünülmesi
gereken büyük bir uçurum vardır. En yüksek gelire sahip %20 nüfus, en düşül
gelire sahip %20 nüfustan 8 kat fazla gelire sahiptir. 15-64 yaş arasındaki nüfusun
%46 sı OECD istihdam oranının %66sından daha az kadar maaşlı işte çalışmaktadır.
Erkeklerin %67si maaşlı işte çalışırken bu oran kadınlarda %26dır. Türkiye’de bireyler
yıllık 1877 saat çalışırken OECD ülkelerindeki pek çok insan Türklerden daha az bir
şekilde yıllık 1749 saat çalışmaktadır. Çalışanların %43ü çok uzun saatler boyunca
OECD ülkelerinin %9undan daha fazla çalışmaktadır. Ayrıca erkeklerin %49 kadınların
%34ünden daha fazla çalışmaktadır.
İyi bir eğitime sahip olmak iş bulmak konusunda bir gereklilik olmuştur. OECD
ülkelerindeki %74 seviyesindeki lise düzeyi eğitime rağmen bu oran Türkiye’deki
25-64 yaş aralığındaki yetişkinlerde %33tür. Bu oran erkekler için daha doğru bir
veri olup erkeklerin %35i liseyi başarıyla bitirmesine rağmen kadınlarda bu oran
%26dır. Farklılıktaki bu oran OECDye göre çok yüksektir ve bu sebeple kadınların
eğitimini güçlendirme faaliyetlerine destek verilmelidir. Eğitim sisteminin kalitesine
baktığımızda PISA sonuçlarına göre ortalama bir öğrencinin okuma, matematik ve
fen konularına not ortalaması 455 olup PISA ülkelerinde bu not 497dir. Türkiye’de
kızlar v erkekler arasındaki puan farkı 15 iken OECD ülkelerinde bu fark sadece 9dur.
Sağlık bakımından, Türkiye’de doğumdan itibaren yaş ortalaması 74 olup bu yaş
OECD ülkelerinde 80dir. Kadınların yaş ortalaması 77 iken erkeklerde ortalama
72dir. OECD ülkelerinde bireylerin akciğerlerine günlük dolan kirli parçacık miktarı
metrekarede ortalama 22 mikrogram iken bu oran Türkiye’de metrekarede ortalama
37 mikrogramdır. İçme suyu kalitesindeki tatminiyet Türkiye’de %65 olup bu oran
hala OECD ülkelerindeki %85 orandan düşüktür. Topluma baktığımızda Türkiye’de
bireyler sivil toplum olaylarına %65 oranında katılırken bu oran OECD ülkelerinde
%91dir. Seçmen katılımı konusunda devlete güven ve siyasete katılımı konusunda
OECD ülkelerinin %73 oranından daha yüksek olup %83tür.
Genel olarak, Türkler hayat standartlarından yeterince tatmin olmamış
görünmektedir. OECD ülkelerinde insanlar günlük gerçekleşen pozitif olaylardan(
rahatlama, kendinden tatmin olma, eğlence) negatif olaylara göre( acı, üzüntü,
sıkkınlık) %72 daha çok etkilenmiştir. Türkiye’de bu etki sadece %56 oranında
kalmıştır.
1980’li yılların başından beri küreselleştirme, özelleştirme, ticari birliklerde zayıflama,
çok uluslu şirketlerin ucuz iş gücü arayışları sonuçlarında işsizlik hayati bir problem
olmuştur. Diğer Avrupa ülkelerindeki gibi Türkiye’de 80’lerin başından beri işsizlikle
karşılaşmıştır ve işsizlik hala bu ülkenin en büyük problemlerinden biridir.
Bireylerin ve ailelerin ihtiyaçları artmaya başladığında kadınlar da erkekler gibi
iş arayışına başlamıştır. Kadınlar hem evlerinde hem evlerinin dışında çalışmaya
başlamıştır. “Kadınların işi” olarak tanımlana iş kadının biyolojik doğasından
gelen işlerle - gebelik, doğum, çocuk bakımı-tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra bu
terim ebelik ve sütannelik işleri olarak da algılanabilir. “Kadınların işi” terimi ayrıca
bebeğin kişisel hijyen ve sağlığını sağlama, temel bakım becerilerini öğretme,
banyo yaptırma ve besleme, eğitim gibi sadece çocuk bakımı ile ilgili konuları da
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içermektedir. Mürebbiyelik, bakıcılık, dadılık, çocuk gelişim uzmanlığı da kadın işi
olarak tanımlanabilir. Çocuk bakımı dışında kadınlar ev hizmeti olarak yemek, ütü,
temizlik ve dikiş gibi işlerde de çalışmaktadır. Yukarıda saydığımız ev içi işlerin yanı
sıra bahçecilik, tarım, sulama gibi işlerde de kadınların çalıştığı görülmektedir.
Bunlara karşın erkek işleri biraz da ayrımcılıkla daha güç gerektiren işler olarak
tanımlanmıştır. Örneğin tamir, elektrik, inşaat işçiliği gibi işler ile erkek “eve ekmek
getiren, et yememizi sağlayan” kişi olarak tanımlanmıştır. Böyle güç gerektiren işlerin
yanı sıra erkek aynı zamanda ev içinde de tamirat yapan çocuklara disiplin veren kişi
olarak belirtilmiştir.
Bunlara rağmen daha geleneksel zaman ve toplumlarda bile az sayıda aile bu rollere
bağlı kalmıştır. Mesela erkek evde yemek yapıp çocuklara bakarken kadının eve para
getirdiği aileler az değildir.
ILO verilerine göre Türkiye’deki istihdam oranının artması konusunda kadının çalışma
hayatına katılması büyük öneme sahiptir. AB ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki
kadın çalışan sayısının oranı epey düşüktür. AB üye ülkeleri Lizbon Kriterlerinde
belirtilen cinsiyet eşitliği konusunda nicelik artıran hedefler koyarken ( örneğin 2010
sonuna kadar %60 gibi) Türkiye bu çalışmaların çok gerisindedir. ( 2008 Aralık sonu
verisi %21,3 yani 4 kadından biri işsiz) Bu değerler Türkiye’nin Lizbon Kriterlerinin
gerisinde kaldığını ve kadın istihdamının işsizliğin kaldırılması konusunda tam
ortada olduğunu göstermektedir.
ILO verilenlerinden yola çıkan ILO Ankara merkezi İŞKUR yardımıyla 2009 yılında
İstihdamda Kadına Yönelik Fırsatların artırılmasına yönelik çalışmalara başlamıştır.
Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası raporlarına göre Türkiye’de aktif kadın
çalışan sayısının artmaya başlaması ile birlikte yoksulluk azalmış, milli ekonomik gelir
artmış ve sağlık ve çocuk eğitimi gibi konularda ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu ortak
rapora göre kadınların iş piyasasına neden daha az katıldığını ve AB ve OECD’ye
göre paylaşımın azlığını açıklamaktadır. Rapor ayrıca kadın istihdamın artırılması
konusunda politikalar geliştirmeye yöneltmektedir.
Kadının çalışma hayatına dahil edilmeye başlandığı yıllar olan 1980’lerde büyük
bir artış olsa da kadın çalışanların sayısı 1988’de %34.3 den 2008’de %21.6 ye
gerilemiştir. 2006’dan beri Türkiye’de çalışan kadın sayısının oranı OECD, AB ve Orta
Asya’dan daha düşüktür.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Başkanı Ulrich Zachau “ Türkiye kadının iş hayatına
katılmasıyla her alanda fayda sağlamıştır. Kadınlar için daha fazla ve daha iyi iş demek
sadece birey için daha yüksek gelir ve daha iyi yaşam koşulları değil ayrıca aileleri
için de daha iyi çocuk eğitimi ve sağlık koşulları anlamına gelmektedir” demiştir.
Ayrıca Zachau eğer kadınların %6-7si daha tam zamanlı olarak iş hayatına başlarsa
Türkiye 9. Kalkınma Planı’nda hedeflediği yoksulluğu %15 daha düşürme amacına
ulaşabilecektir demiştir.
Rapor ayrıca devletin kadınları çalışma konusunda cesaretlendirmesini, kadının
istihdam edilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını, kadınların eğitim düzeyinin
artırılmasını ve kadının ev dışında iş arama fırsatlarının kolaylaştırılmasını öneriyor.
Aynı bir takımın tam olmadan futbol oynayamaması gibi bir ülke vatandaşlarının tüm
potansiyelini kullanmadan global hala gelemez, diyor Türkiye’de Kadının İş Hayatına
Katılımı: Trend Belirleyiciler ve Siyasi Çerçeve kitabının yazarlarından ve Dünya
Bankası’ndan Diego Angel-Urdinola. Dünya Bankası’ndaki çalışma arkadaşlarımız
ile birlikte alt eğitim seviyelerindeki kadınların iş bulmasının önündeki önemli
engellerin neler olduğunu belirledik. Var olan işler genellikle kayıt dışı ekonomide
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kalmış, az maaşlı ve ağır şartlarda gerçekleşen işlerdir, diye ekliyor Devlet Planlama
Teşkilatı Sosyal İşler Başkanı İlyas Çelikoğlu.
Son olarak da kadına çalışırken ev işlerinde ve çocuk bakımında güçlük çekmesinin
engel olarak sayabiliriz. İstanbul’da çalışan kadınların çocuk bakımı için en az 500-600
TL, eğer buna ev işi eklenecekse daha fazla parayı bu bütçeye eklemesi gerekiyor. Bu
giderlerin hepsi kadının daha fazla çalışıp para kazanmasını gerektirmektedir. Ancak
son yıllarda okul öncesi eğitim konusunda daha fazla imkan olduğu için çocukların
öğrenim, okul ve sosyal giderleri devlet tarafından daha çok desteklenmekte ve
kadının çalışma imkanları artmaktadır. Bu sayede yoksulluğun anne-babadan çocuğa
aktarılan kısır döngüsü de kırılmaya başlamıştır. Ayrıca çocuğun gidebileceği güvenli
ve eğitsel bir mekan olunca anne işte daha verimli olup kendi mesleki gelişimine de
zaman ayırabilmektedir. Görüşme yapılan kadın çalışanlardan birisi “ çocuklarım için
daha iyi bir gelecek sağlamaya çalışıyorum. Bununla beraber ekstra kurslar ve okul
ihtiyaçları, kendi ekonomik özgürlüğüm için, ailem ve eşim için çalışmak istiyorum.
Çocuklarımı ne kadar ileriye kadar okutabilirsem o kadar okutmak istiyorum. Böyle
olunca da imkanlarımızın gelişmesi için çalışıp para kazanmak istiyorum” diyor.
Yukarıdakilere göre kadın istihdamının beklentinin altında olduğunu görüyoruz ve
bunun nedeni de listedeki faktörlerin sonucu olarak karşımıza çıkıyor.
•Tarım sektörünün genel istihdam alanı içindeki dağılımının büyüklüğü
•Kadınların masrafsız işçi olarak düşünülmesi,
•lansız şehirleşme ve bunun kadın istihdamına etkileri
•Kadınların medeni halleri
•Kültürel alışkanlıklar ve gelenekler
•Bakmakta zorunlu oldukları kendi çocukları ve aileleri
Avrupa Birliğine dahil olma sürecinde bir çok kurum ve kuruluş kadın istihdamını
artıran etkinlikler düzenlemektedir. Bu özel durum için bir çok küçük/orta ve büyük
ölçekli kuruluş ve devlet kurumları kadının çalışmasını desteklemektedir. Aşağıda
Türkiye’de kadın istihdamının artırılması konusunda faaliyet gösteren ve politika
üreten kurumları bulacaksınız. Detaylı bilgilere kurumların iletişim bilgilerinden
ulaşabilirsiniz.
1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Türkiye’de istihdam, çalışan ve iş kalitesini artırmaya yönelik en kapsamlı ve etkili
faaliyetleri gerçekleştiren kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.
Bakanlığın amaç ve hedefleri:
•İş gücü ve Pazar ortamını düzenlemek
•Mesleki uyum ve adaptasyonu sağlamak
•Sektörlerin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak
•İstihdam oranını artırıp çalışma ortamının kalitesini artırmak
•Türk işçilerin haklarını korumak ve istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak
•Yeni istihdam alanları oluşturmak ve geliştirmek
Ayrıca Bakanlık kadın istihdamı ve girişimciliğinin artırılması konusunda önemli
çalışmalar yapmakta ve teşvik ve destekler hazırlamaktadır.
İletişim Bilgileri:
Web: www.csgb.gov.tr
Tel:+90 312 296 60 00
Yerel iletişim noktaları için bilgiler kurumun web sayfasından alınabilir.
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2.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Türkiye İş Kurumu İşgücünün amaçları, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda; iş
ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, işgücünün istihdam
edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak,
korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere geçici bir süre gelir
desteği sağlamaktır.
İletişim Bilgileri:
Web: www.iskur.gov.tr
Yerel iletişim noktaları için bilgiler kurumun web sayfasından alınabilir.
3.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
KOSGEB ülkemizdeki KOBİlerin ulusal ve uluslar arası pazarlarda söz sahibi olmasını
sağlayan, KOBİler ve girişimciler için destek sağlayan ve politika üreten bir kurum
olmayı amaçlamıştır. KOBİlerin rekabet güçlerini geliştiren ve girişimcilik kültürünü
yaygınlaştıran bir faaliyet alanı vardır.
İletişim Bilgileri:
Web: www.kosgeb.gov.tr
Ücretsiz Danışma Hattı: 444 1 567
Yerel iletişim noktaları için bilgiler kurumun web sayfasından alınabilir.
4.Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
TÜSİAD, kamu yararına çalışan Türk iş dünyasının temsil örgütü olarak, girişimcilerin
evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder;
küreselleşme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın,
verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli
artırılması yoluyla yükseltilmesini esas alır.
TÜSİAD, toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, ülkemizin
ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörsel potansiyelleri en iyi şekilde
değerlendirerek, ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur.
Türkiye’nin küresel ölçekte tanıtımına katkıda bulunur, Avrupa Birliği üyeliği sürecini
desteklemek üzere uluslararası siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim,
temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar, görüş oluşturur,
projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.
TÜSİAD, Türk iş dünyası adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne, hükümete, diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara ve
kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek,
yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.
İletişim Bilgileri:
Web: www.tusiad.org
Tel: +90 212 249 19 29
E-mail: tusiad@tusiad.org
TUSİAD merkezi İstanbul’da olmasına rağmen Ankara, Brüksel, Washington, Pekin,
Paris ve Berlin’de temsilcilikler açmıştır.
5.Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER)
“Aktif Kadın Çalışmaları Derneği” kısa adı ile AKÇADER, tarihsel ve kültürel özellikleri
ile günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alarak kadını çağın ötesine
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hazırlayacak, maddi ve manevi bakımdan çağdaş yaşam seviyesine ulaşmasını
sağlayacak, kadına huzurlu ve mutlu yaşam koşullarını oluşturacak, dünya
kadınlarının geleceği hakkında projeler üretecek, sorunlarına çözüm önerileri
geliştirecek ve milli değerlerimizi uluslararası platformlara taşıyabilecek araştırma ve
çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.
İletişim Bilgileri:
Web: www.aktifkadin.org
E-mail: iletisim@aktifkadin.org
İngiltere’de İstihdam ve Kadın Çalışmaları
Temmuz, 2011 itibari ile İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan
verilere göre;
•İngiltere’de kadın istihdamının oranı %65,5dir.
•Aktif olmayan yani durağan istihdam oranı %29.4 olup bunun nedeni kadınların
evlerine ve ailelerine bakma zorunluluğudur.
•İş Arayan Kadınlar için ayrılan ödenek 1999 yılında en yüksek değeri görmüş olup
bu oran % 3.3 dür
•Mart-Mayıs 2011 tarihleri arasında çalışan 13566 kadının 5907si kısmi zamanlı
çalışmaktadır. Bu rakam bariz bir şekilde kısmi zamanlı çalışan 2817 erkekten daha
fazla orana sahiptir.
Yakın tarihli (Kasım, 2011) çalışmalara bakarsak maalesef işsizliğin arttığını görürüz.
Eylül, 2011den beri üç aylık süreçte kadınların işten çıkarılmasında bu oran 43000lere
kadar artmaktadır. Bu rakam 1988 Şubat’ından beri görülen en yüksek rakamdır.
Bu orana katkıda bulunan faktörlerden birisi de kadınların kamu sektöründe
istihdam edilmiş olmasıdır.
Bireysel İstihdam Çalışmaları:
•Çoğunluğuna kadınların sahip olduğu 680000 şirketin İngiltere ekonomisine katkısı
45 milyar pounddur.
•İngiltere’deki 4.7 milyon işletmenin sadece % 15 kadınlar tarafından yönetilmektedir.
(http://www.gew.org.uk/about/days_of_the_week/womens_enterprise_day)
•Yaklaşık 101300 kadın (işgücündeki %7.6 oranın içinde) bireysel istihdamlarını
sağlamıştır. Buna karşın 270600 erkek (işgücündeki %17.4 oran içerisinde) işletmeci
bireysel istihdamlarını sağlamıştır.
•Bireysel istihdamını sağlamış tam zamanlı kadınların oranı %17,5 iken kısmi zamanlı
çalışanların oranı %59.1dir
•Anket çalışmalarına göre büyük kısmının ya da hepsinin kadınların sahip olduğu
işletmeler toplam iş stokunun %12.3-%16.5 ini oluşturmaktadır.
Üç ana soysa-ekonomik faktör kadınların ve işyeri sahiplerinin yetenek ve
kapasitelerini etkilemektedir.
•Kadınların sahip olduğu işletmelerin kurulması ve gelişmesi için kullanılabilecek
mali kaynaklar sürekli maaş alan kadın ve erkek çalışanlar arasındaki büyük farktan
dolayı etkilenmektedir.
• Kadınların istihdam fırsatları ve tecrübeleri başarılı ve sürdürülebilir işler kurmak
için gerekli olan insan gücü ve sosyal sermaye desteğini düşürmüştür.
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•Gebelik, doğum ve çocuk bakımı gibi sorumluluklar nedeniyle kendi işini kurmaya
çalışan kadın sayısı daha az olmaktadır.

İngiltere’de Aktif Olan Kurumlar
1.Inova Danışmanlık Şirketi
Inova Danışmanlık Şirketi kurumlar ve bireyler için esnek danışmanlık fırsatları
sunarak iş sahasında çeşitlilik, cinsiyet ve fırsat eşitliği ve girişimcilik konusunda
destek sağlamaktadır. Kurumun danışmanlık ve rehberlik konusunda geniş bir
tecrübesi bulunmaktadır ve kadınları kariyer gelişimi ve işletmecilik konusunda
desteklemektedir. Hem İngiltere hem de uluslararası arenada yürüttüğü Danışmanlık
Döngüleri (Tescilli Program) yöntemi ile Avrupa genelindeki hedef kitlesinin kariyer
gelişimine yardımcı olmaktadır.
İletişim Bilgileri:
Web: www.inovaconsult.com
Email: office@inovaconsult.com
Tel: +44 (0) 114 279 9091
2.İş Merkezi
İş Merkezi devlet tarafından yürütülen ve bireylerin iş bulması yardımcı olan
kurumdur. Özel olarak kadınları hedeflemese bile İşletme Kulüpleri ile iş dünyasını
buluşturup bireyleri iş kurma safhasında desteklemektedir. Özellikle Yeni İşletme
Teşvik Ödemeleri için kadınlara rehberlik etmekte ve onların kendi işlerini kurmalarını
sağlamaktadır.
İletişim Bilgileri:
Web: http://www.jobcentreplus.gov.uk/
Ayrıca her bölge için irtibat noktaları web sayfasından öğrenilebilir.
3.İstihdam Hareketi (A4E)
A4E 20 yıl önce çelik fabrikası işçilerinin işlerine kaybetmesiyle Sheffield’da faaliyet
göstermeye başlamış bir harekettir. Oluşum işçilere farklı endüstri bölgeleri ve
alanlarda iş bulabilmeleri için eğitimler düzenlemektedir. Oluşum bugünlerde yeni
iş kurmaya çalışan, bireysel istihdam sağlamak isteyen ya da işini farklı bir alana
kaydırmaya çalışan kişilere destek vermektedir.
A4Enin faaliyet alanları:
•Eğitim, mesleki beceri ve öz-güven geliştirme
•İş arama desteği ve CV oluşturma
•Faydalı bilgiler verme
•Sağlık güvencesini oluşturmayı sağlama ( Ülkedeki büyük sorunlardan biridir)
İletişim Bilgileri:
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Web: www.mya4e.com
Tel: +44 (0) 800 345666
4.Prospects
Prospects eğitim, istihdam ve kurs organizasyonu konusunda alanında lider olan
bir firmadır. Kurumun uzmanlık alanı gençler ve yetişkinlerin kariyer gelişimi
konusunda iş programı yaparak tavsiyeler vermektir. Bu programın içersinde okul ve
eğitim kurumları, denetim firmaları, eğitsel kaynaklar, bireysel eğitim çalışmaları, işe
alma/alınma gibi alanlar vardır. Bu destekler ayrıca bireysel istihdam için alternatifler
sunmayı da içermektedir.
İletişim Bilgileri:
Web: www.prospects.co.uk
Tel: +44 (0) 20 8315 1500
Ayrıca her bölge için irtibat noktaları web sayfasından öğrenilebilir.
5.Sheffield Kent Konseyi-İş Geliştirmede İlk Nokta
İş kurma ve iş geliştirmenin her aşamasında pratik destek ve bilgi sağlayan nokta
Kent Konseyi’nin bir hizmetidir. Geniş hizmet yelpazesi ve uzman kadrosu sayesinde
bireylere iş kurma aşamasının planlama, ruhsat, yapı ve teknik gereksinimleri
konusunda en uygun, en faydalı bilgileri vermektedir. Kurum ayrıca bilgilerini
yenilemek isteyen ya da yeni bir alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler için de
kurslar düzenlemektedir.
İletişim Bilgileri:
Web:http://www.sheffield.gov.uk/business-economy/development/firstpointbusiness
Email: firstpointforbusiness@sheffield.gov.uk
Tel: +44 (0)114 224 5000
İtalya İstihdam ve Kadın Çalışmaları
2006 yılında yapılan Politik, Ekonomik ve Sosyal Çalışmalar Enstitüsü’nün raporuna
göre 25-45 yaş aralığındaki kadın ve erkek istihdamı oranları arasındaki fark giderek
artmaktadır. Kadınların iş hayatından ayrılmalarındaki en büyük etken çocuk
yetiştirme sorumluluklarıdır. Ayrıca ilk çocuktan sonra azalan istihdam oranı ikinci
çocuktan sonra daha da alt seviyelere düşmektedir.
Eurispes Raporu
Politik, Ekonomik ve Sosyal Çalışmalar Enstitüsü her yıl çocuk ve gençlerin sorunlarını
çözmeye çalışan ve onlara destek veren Telefono Azzurro organizasyonu ile birlikte
İtalya genelinde bir rapor hazırlamaktadır.
Bu rapor genel olarak 7-11 ve 12-19 yaş aralıklarındaki bireylerin sektörsel analizine
dayanmaktadır. 2007 yılının Avrupa Cinsiyet Eşitliği yılı olması ile birlikte Eurispes
raporu da kadınların çalışmaya hayatında annelik haklarının korunmasına yönelik
çalışmaları raporlamıştır.
Mesleki Cinsiyet Farklılıkları
Şu anki durumda İtalya’da kadın istihdam oranı yaklaşık %45 i geçmektedir. Bu
oran Güney’den adalara kadar tüm İtalya’da %25 noktasından başlar ve %30 kadar
ulaşabilir. Eurispes raporu 35-54 yaş aralığındaki bu verileri ve farklılıkları analiz
etmektedir.
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25-34 yaşları arasında %67,5a varan bu oran 35-44 yaş aralığında %66,5a düşmekte
ve 45-54 yaş aralığında ise %55,9a inmektedir. Bu oran her yıl ortalama %10 artan
25-44 yaş aralığındaki erkek istihdamından belirgin olarak farklılık göstermektedir.
Araştırmanın sonucuna göre, orta yaş grubu çalışanların hayati kararları verdikten
sonra (eş seçme, çocuk sahibi olma gibi), iş ve sosyal hayatını dengelerken kadınların
sonuca ulaşma ve istihdam konusunda sabit düzene geçme konularında daha fazla
güçlük çektiklerini göstermektedir.
Çocuk bakımı ve iş hayatını dengeleme
Eurispes’in 2006 İtalya raporu aynı zamanda çalışan annelerin profilini iş, aile ve
ilgi eksenlerinde “akrobat”lık yapan kişi olarak tanımlamıştır. Çalışan annelerin
karşılaştığı bir güçlükte iş hayatında profesyonel çalışmak zorunda kalırken
geleneksel anne rollerini de oynamalarıdır. Sonuç olarak İtalyan anneleri çoğu
zaman işe devam etme ve çocuğuna bakma konusunda seçim yapmak zorundadır
diyebiliriz. Bu bilginin ışığında İtalyan kadınlarının dünyada en az çocuk doğuran
kadınları olmaya başladığını söyleyebiliriz.
Cinsiyet Farklılıkları ve Medeni Haller
Çocuk sahibi olmak kadın istihdam oranının düşüren tek sebep değildir. Rapora göre
medeni durum da bu konuda belirleyici bir etkendir. Açıkça görünmektedir ki evlilik
ya da bir eş ile birlikte yaşama sıklıkla kadının işten ayrılması ile sonuçlanmaktadır.
Bekarlar (%12.3) ve evli yada birlikte yaşayanlar(%32) arasındaki bu işten çıkma
oranlarında oldukça açık bir fark görünmektedir.
Coğrafi Farklılıklar
İşten ayrılmakla “ceza alan” kadınların büyük bir kısmı Güney İtalya’da yaşayan
çocuğuna bakacak kimsesi olmayan ve iş imkanlarının kısıtlı olduğu bölgeden
gelmektedir. Sonuç olarak bu bölgenin kadınları da çalışmamaktadır. Ayrıca Orta
ve Kuzey İtalya’da iş hayatında en çok kadın bireyin olduğu bölgelerdir. Güneyde
yaşayan kadınların %9.3ü doğum sonrası çalışamaya devam ederken, bu oran
Ortada %12,9 ve Kuzeyde %15.6dır.
İtalya’da Aktif Olan Kurumlar
1.Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (LPS)
Bakanlığın amaçları aşağıda listelenmiştir:
•İtalya’daki iş piyasasını sürdürebilmek
•Yeni iş sahaları oluşturmak
•İş dünyası ve vatandaşlar arasında iletişim kurmak ve geliştirmek
•İtalyan çalışanların iş hayatındaki haklarını korumak
•Çalışma ortamlarının kalitesini artırmak
İletişim Bilgileri:
Web: www.lavoro.gov.it
Phone:Free Call Center: 800196 196
Bakanlığın yerel irtibat bürolarının bilgilerini web sayfasından öğrenebilirsiniz.
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2.Centro Ligure Produttivita (CLP)
CLP İtalya’nın Liguria Bölgesi’nde faaliyet gösteren Cenova merkezli bir firmadır.
Kurumun amaçları;
•Mümkün olduğu kadar çok bireye işletme kültürünü yaymak
•İş kurma evresindeki girişimcilere hizmet vermek
•İş kurma evresindeki girişimcilerin fırsat ve imkanlara ulaşmasını sağlamak
•Büyümeye çalışan girişimcilerin işletmelerini izleyip onlara danışmanlık sağlamak
olarak belirtilmiştir.
İletişim Bilgileri:
Web: www.ge.camcom.it
Tel:+3901055087203
3.İtalya Ticaret Birliği
İtalya genelinde faaliyet gösteren birliğin amaçları aşağıda listelenmiştir:
•Ekonomik sektörler, iş dünyası birliktelikleri ve uzmanları; kurum/kuruluş,
organizasyon, politik, sosyal, ticari alanlarda tanıtmak
•Aynı sosyal role sahip ekonomik ve ticari yatırımların çeşitliliğini artırmak ve yaymak
•Politik kurumlar ekonomik, sosyal ve kültürel forumlar ile anlaşarak daha kapsamlı
ve detaylı ilerleme ve gelişme çalışmaları hazırlamak.
•Bireysel istihdamın gelişmesine katkıda bulunmak
İletişim Bilgileri:
Web: www.uci-italia.org
Ücretsiz Danışma Hattı: 800 182 313
e-mail: info@uci-italia.org
Slovakya da Kadın İstihdamı
İstihdam alanında temel değişikliklerle son 20 senedir ekonomik dönüşüme eşlik
ediliyordu. Yeni sosyal-ekonomik etkiye göre kadın çalışanlar niteliksel yeni bir form
elde ediyorlar.
Slovakya da kadınlar aktif olarak çalışan kişilerin önemli bir kesimini oluşturuyor.
Slovak Cumhuriyeti İstatistik Ofisi’nin 1999 istatistiklerine göre aktif olarak çalışan
sayısı 2,573,000, ve bunun %45’i (1,159,000) kadın.
Çalışan kadın sayısı 1996’dan beri 54,000’lik bir artış gösterdi. 2000 yılında kayıtlı
olan işsiz kadın sayısı 234,00’di, yani %18,38. Slovakya’da işsiz kadın oranı %45.
Aile şartları bakış açısına göre Haziran 2000 yılındaki istatistiklere göre çalışmayan
kadınların %54,7’si evli kadındı.
Bu gerçeğe karşın, iş pazarına kadın katılım oranı oldukça yüksek. En önemli ve ilgili
unsurlar:
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•İşlerin çok yüksek değeri
•Ekonomik ihtiyaç – bir evde iki gelir
•Çalışmanın sağladığı sosyal olanakları, sosyal çevre
•Kişisel gelişim
Slovakya Aktif Kurumlar
1. ASPEKT
ASPEKT feminist eğitimsel ve yayıncı kuruluş. 1993 yılında (resmi kayıt; 26 Temmuz
1993) kadınların ortak kararıyla, Slovak kadınların iş hayatına girmelerinin, cinsel
eşitliğin ve demokrasinin sağlanmasını ve bunların gerçek hayata uygulanmasını
destekleyen kadınlar tarafından kuruldu. İkinci on yılına giren ASPEKT eğitim
etkinlikleri düzenleyerek amacını gerçekleştiriyor.
ASPEKT’in yayınladığı feminist kültürel dergide (A4 formatında, 92 ila 334 sayfa
arasında)1993 ve 2004 yılları arasında 21 kadın sorunu yer aldı. Dergi Slovak ve
Çek söylevlerinde yeni konulara yer açtı; dergide önemli kadın hareketlerinin
yazılarının çevirileri, kadın ve cinsiyet çalışmaları ve kadın bakış açısını uygulayan
orijinal çalışmalar yayınlandı. Mecazi olarak ve harfiyen gelişmekte olan feminist ve
feminizm’in sözlüğünü oluşturdu. Derginin antolojik karakteri dergiyi her zaman fiili
bir eğitim materyali olarak korudu.
Aspekt aşağıdakilerde yer alıyor:
•Kentsel birleşme Yanlı Seçim Slovakya
•Kadına şiddete karşı Beşinci Kadın
•Heinrich Böll Stifung “Merkezi Avrupa’da Kadın Politikası ve Güçlenme” nin bölgesel
programı
•Slovak Kadın Lobisi
•Toplum Girişimi EQUAL projesi kapsamında Gelişimsel Ortaklık “ruzovyamodrysvet.sk”
•Değişen koalisyonlar ve çatışkıları
İletişim ilgileri:
Mytna 38
811 07 Bratisvala, Slovak Republic
www.aspekt.sk
Phone: +421 2 5249 1639
2. Slovakya Kadın Lobisi
Slovakya’da kadın kuruluşlarının en büyük web portalı.
Ana hedeflerimiz:
•Bütün özel ve kamu sektörlerinde toplumsal cinsiyet kalıplarını eğitim ve
uyumlaştırma çalışmalarıyla kaldırmak
•Slovakya da ekonomik, sosyal ve politik hayatın bütün seviyelerinde kadın ve
erkeğin dengeli şekilde temsili desteklenmektedir.
•Kadına uygulanan şiddetin bütün çeşitlerinin ortadan kaldırılması ve şiddet
mağdurlarına karşı profesyonel koruma için tartışılmakta
•Diğer prensipler, kadının statüsünü bütün yaşam alanlarında geliştirmek için
cinsiyet eşitliği prensibini teşvik etmeye odaklanmakta
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•Kadın haklarının çoğaltılması ve iyileştirilmesi konusundaki nüfusun gelişimi ve
kararlılığının gösterildiği Avrupa parlamentosunun UNO konferansında kadın
hakları desteklenmekte
•Prensipler, cinsiyet uygulamaları ve analiz uygulamalarını kaynaştırmayı
desteklemekte
•Slovakya da yaşayan göçmen ve kadın göçmenler, sağlık sorunu, cinsel yönelimi,
dini ikna, yaş, ırk, etnik grup ayrımı gibi konularda çeşitli kadın grupları bakış açısıyla
desteklenmekte
İletişim Bilgisi :
www.zenskaloby.szm.com
3. Slovakya da Kadın İttifakı
Kadın ittifakı Slovakya da bir vatandaş hareketidir.
Biz Ocak 1993 yılında küçük bir grup kadını sosyal hayatta bir araya gelmek için
birleştirdik. Bu kadınlar Slovakya’daki başka kadın birlikleri ile tecrübeleri ve bilgilerini
öğrenmek, kendi topluluklarında ki vatandaş kültürünü ve vatandaş bilinçlenmesini
aktif bir şekilde desteklemek için bir araya geldiler.
•Sivil toplum örgütlerinde ki kadınlar özel sektörde çalışan kadınların motivasyonu
ve durumu hakkında bilgi aldılar ve vatandaşların sosyal alanında bilinçlenmesini
artırmak için bir WEDO Slovak versiyonlu kılavuz hazırladılar.
•Bratislava da1997 Haziran da kadın sivil toplum örgütlerine konferans düzenledik.
Bu ilk toplantı olmasına rağmen büyük bir başarı sağladı ve şimdi gelenekselleşti.
Bu yıl 3. kez yapılacak. 1995 yılında kadın sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir
değişim platform hareketi organize ettik. Pekin ‘95 konferansından beri bir sonuç
veya platform hareketinin üzerinde herhangi bir gelişme olmadı.
•Slovakya’da ki kadınların durumu üzerine UNO’nun kadın ayrımcılığının bütün
çeşitlerinin ortadan kaldırılması komitesine küçük bir rapor hazırladık.
•1998 yılında yurt içi şiddetin durdurulması konusunda aktiviteler başlattık.
Kadınların durumu üzerine kanunların azlığının değişmesi için kadınların haklarını
savunmak, serbest bırakılmasını sağlamak için avukat arama ittifakı kuruldu.
4. Pro Choice
Sivil toplum organizasyonu olan Pro Choice birçok insan hakları kuruluşları, feminist
gruplar ve kadın örgütlerinin yapmış oldukları projelerde işbirliği yapmada ve
koordinasyonda yardımcı olmak amacıyla 2001 Mayısında kuruldu.
Temel amaçlarımız şöyledir:
•Kadın ve çocuk haklarının gözetlenmesi
•Kadın ayrımcılığının elimine edilmesi ve eşit şartların oluşturulması
•Cinsiyet eşitliği ve cinsiyet kaynaştırmasının sağlanması
•Planlı ebeveynliğe karşı eğitim sayesinde üreme haklarının korunması
•Kadına yönelik şiddetin engellenmesi ve yok edilmesi
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Ana faaliyetlerimiz şöyledir:
•Slovakya’da kürtaj yasasının değiştirilip kısıtlama getirilmesine karşı kampanya
yapmak. Pro Choice birçok gazetede bildiri yayınladı. Bildiri 1320 kuruluş, kadın,
erkek tarafından imzalandı ve Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Konseyi’nin Başkanına
kürtajın yasaklanmasına yönelik yasal değişiklik çabalarına karşı bir protesto notu
verildi. Bazı protestocuların ifadeleri web sayfamızda yayınlandı.
•Kadına yönelik şiddete karşı ilk ulusal kampanya gerçekleştirildi. Bu kampanya
kamuoyunu derinden etkiledi. “Her beş kadından biri şiddet görmekte” mesajı bir
realite olarak sık sık medyada ve haberlerde tekrarlandı. Kampanya, kamuoyunu ve
siyasi çevreyi mağdurların şiddete karşı daha etkin korunması yönünde gerekli yasal
değişiklikleri yapmaları için yönlendirdi.
•Kadınların Sesi kampanyası en can alıcı kadın sorunlarını kadın programı olarak
şekillendirdi ve siyasi partilerin seçim programlarını, kadınların niyetlerini ve elde
edebilecekleri fırsatları açıklamak ve AB’ye üyeliğinin kadınlar açısından önemine
vurgu yapmak amacıyla analize etmektedir.
•Slovakya’da kadınların cinsiyet ve üreme haklarının korunması
İletişim Bilgileri:
Medena 5, 811 02 Bratislava
Tel: 00421 2 5443 0889
E-mail: mail@moznostvolby.sk
www.moznostvolby.sk
5. Cinsiyet Çalışmaları Merkezi
Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Bratislava’da Comenius Üniversitesi Felsefe Bölümü
bünyesinde araştırmaya dayalı bir enstitüdür. Slovakya’da alanında ilk enstitü olan,
2001 Haziranında kurulan Enstitü feminist teori ve cinsiyet çalışmaları alanlarındaki
araştırma ve eğitim üzerinde odaklanmıştır. Üzerinde durduğu temel konular sırasıyla
şöyledir: cinsiyet kimliği, cinsiyet farklılıkları, kadın erkek arasında ilişkiyi yapılandıran
ve ikisi arasında eşitsizliğe neden olan semboller, feminist araştırmanın yöntemi.
Merkezden önemli bilgiler vermesi, cinsiyet çalışmalarını tetikleyen problemlerin
yansımasına katkı sağlaması ve cinsiyetler arasında var olan yapısal farklılıklarını
göz önünde bulundurarak cinsiyet duyarlılığını desteklemesi beklenmektedir.
Merkezin faaliyetleri çeşitli sosyo-ekonomik sorunların cinsiyet analizine yönelik
oluşturulmuştur. Bu disiplinlerarası program felsefe ve bilim gibi teori ve yaşam
alanlarında cinsiyetler arasındaki ilişkilere odaklanır. Enstitü on yıllık planlama
çerçevesinde felsefe fakültesinden profesyoneller ve sivil toplum uzmanlarından
oluşan ekiple işbirliği içerisinde araştırma ve eğitim aktiviteleri planlamaktadır.
•Feminist teorilerinde oluşan metodolojik yaklaşımlardan başlayarak cinsiyet
sorununa tematik olarak odaklanmış bilimsel araştırma etkinliklerinin tanıtımı.
•Sosyal bilimlere cinsiyet perspektiflerinin entegrasyonu ve yeni sorunlar, yaklaşımlar
ve sonuçlarla zenginleştirilmesi
•Tarihsel perspektif ve günümüz toplumundaki kadın ve erkeklerin perspektifleriyle
cinsiyet sorunları üzerine disiplinler arası tartışmalara yer açmak
Cinsiyet Araştırma Merkezinin (Gender Study Centre) en önemli faaliyet alanları:
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•Eğitimsel – Fakültedeki bütün öğrencilere ve toplumun çoğuna kurslar
•Koordinasyon – bir grup profesörün bir araya getirilmesi ve GSC (Cinsiyet Araştırma
Merkezinin) üyeleri için özel seminerlerin düzenlenmesi
•Araştırma – Bu alanda kendi araştırmasını yapmak ve disiplinler arası cinsiyet
araştırmasının başlatılması
•Öğretici – Öğrencilere ve diğer ilgili kişilere danışmanlık vermek
•Uzman Danışmanlık – devlet ve sivil toplum kuruluşları için cinsiyet perspektifinden
kavramsal materyalin analizi
•Yayıncılık – Kendi araştırmalarını, çevirilerini ve eğitim materyallerinin yayını
•Örgütsel – Yerli ve yabancı profesörlerle dersler düzenlemek ve ortak kurumlarla
işbirliği.

Kaynaklar:
•www.eurofound.europa.eu
•www.wikipedia.org
•www.ilo.org
•www.worldbank.org.tr
•www.iskur.gov.tr
•www.oecd.org
•www.tuik.gov.tr
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