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AB ve Türkiye
Kadınlar için
Birlikte
Avrupa Birliği ve Türkiye Kadınlar için Birlikte, yalnızca kadınları değil,
herkesi etkileyen ve Avrupa genelinde birçok alana yayılmış bulunan
pek çok konuyu ele almaktadır.
Cinsiyet eşitliğinden tüketici haklarına, iş hayatıyla özel hayatın dengelenmesinden daha iyi sağlık standartlarına kadar birçok konuda
Avrupa Birliği tarafından alınan kararlar, hem yaşamınız hem de geleceğiniz için gerçek bir fark yaratabilir.
Avrupa Birliği ve Türkiye, Türkiye’de kadın haklarının iyileştirilmesi,
kadın girişimciliği ve istihdamı, sağlık, eğitim, kadına yönelik şiddetle
mücadele gibi çok geniş bir alanda kamu kurumları ve sivil toplum
örgütleri tarafından uygulanan çok sayıda projeye destek vererek kadınlar için birlikte, el ele çalışmaktadır.
Türkiye, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul
Sözleşmesi)’nin ilk imzacısı olmuştur. İstanbul Sözleşmesi’ne göre, sözleşmeye imza atan tüm devletler, hiçbir ayrımcılık yapmaksızın, kadına
yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek ve cinsel ayrımcılığı
önlemekle, kadını şiddetten korumakla, suçluları kovuşturmakla ve
kadına karşı şiddetin sonlandırılmasına yönelik politikalar uygulamakla yükümlüdür.
Bu kitapçıkta Avrupa Birliği’nin kadın politikalarının ve Türkiye’de kadınlar için attığı adımların kısa bir özetini bulacaksınız.
“Şiddetsiz bir yaşamda eşit ve güçlü kadınlar” için Türk ortaklarımızla
el ele çalışıyoruz. Birlikte, daha güçlüyüz.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Toplumsal cinsiyet eşitliğine
güçlü bir bağlılık
AB yasaları kadınlar için fırsat
eşitliğinin sağlanmasında kilit rol oynar

“Karar verme, seçme, fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması, kullanılması ve hizmetlerin elde edilmesinde bireye cinsiyeti nedeniyle
ayrımcılık yapılmaması” olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği,
Avrupa Birliği için temel bir haktır ve AB politikalarında öncelik taşımaktadır.
Avrupa Birliği, kadınlara karşı tüm ayrımcılık biçimlerini ortadan kaldırmayı ve herkesi kucaklayan bir toplum olma fikrini teşvik ederek
cinsiyet eşitliğini savunmaktadır.
Kadın ve erkeğe eşit muamele, 1957 Roma Antlaşması’nda eşit ücret ilkesine yer verilmesiyle AB’nin kurucu ilkelerinden biri olmuştur.
1970’lerden bu yana, Avrupa yasaları ve ulusal yasalar kadınların ellerindeki seçenekleri arttırmış ve yaşamlarını zenginleştirmiştir. Çalışan kadınların oranı ise sürekli olarak artmış ve 2000 yılından bu yana
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Avrupa’da yaratılan milyonlarca yeni iş olanağının dörtte üçünden
kadın çalışanlar faydalanmıştır. 2014 yılı itibarıyla AB’de üniversite
mezunlarının %58’ini kadınlar oluşturmuştur.
Tüm bu gelişmelere rağmen, kadınlar hâlâ erkeklerden daha az kazanıyor, siyasi karar alma ve üst düzey yönetim konumlarında hâlâ
azınlıkta.
Avrupa Birliği ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve toplumsal cinsiyet
eşitliğine ulaşmak için önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmeler;
eşit muamele mevzuatı, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin tüm
ana plan ve politikalara dahil edilmesi, kadınların güçlenmesine yönelik özel tedbirleri içermektedir.
AB programları bu hedefleri mali açıdan da desteklemektedir. Ayrıca AB, kadınların güçlü konumlara erişmesini hızlandırmak için karar
alma mekanizmalarında yer alan kadınlardan oluşan bir ağ oluşturmuş ve Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü’nü kurmuştur.
Avrupa Komisyonu, 2010 yılında “Kadın–Erkek Eşitliği İçin Strateji”
belgesini kabul etmiştir. İlk olarak 2010-2015, daha sonra 2016-2019
dönemlerini kapsayan bu strateji, Avrupa Komisyonu’nun aşağıda
belirtilen tematik öncelik alanlarındaki tüm politikalarında toplumsal
cinsiyet eşitliğini geliştirme taahhüdünü yansıtır:
•
•
•
•
•

kadın ve erkekler için eşit ekonomik bağımsızlık;
eşit değerdeki iş için eşit ücret;
karar almada eşitlik;
cinsiyete dayalı şiddete son verilmesi;
toplumsal cinsiyet eşitliğinin AB dışında da geliştirilmesi

Türkiye’de yapılan yasal düzenlemeler ile başta kadın erkek eşitliği
olmak üzere; kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik pozitif
ayrımcılık uygulamaları Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
Ayrıca Anayasa, Medeni Kanun, İş Kanunu, Devlet Memurları Kanunu
ve ilgili diğer mevzuatta da Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde denetleme, soruşturma ve yasama
alanlarında tavsiyelerde bulunma ve hak ihlâllerini izleme yetkisi olan
“Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” kurulmuştur.
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Yeşil gezegen için yeşil bir gelecek
Avrupa Birliği iklim değişikliğini durdurmaya yönelik
küresel çabalara önderlik ediyor

Çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağız? Bu, endişe verici bir soru.
Her nesil, yaşamı kendisinden sonra gelenler için daha iyiye götürme
sorumluluğu taşır. Öte yandan hızlanan iklim değişikliği, torunlarımızın, yükselen deniz seviyeleri, yiyecek ve su kıtlığı, daha fazla hastalık
ve ciddi toplumsal ayaklanmalarla başa çıkmak zorunda kalması riskini yaratıyor.
Bunu durdurmak için henüz çok geç değil. Avrupa Birliği, iklim değişikliği tehdidine karşı erken harekete geçti. Dünya genelinde bu
yöndeki eylemlere öncülük eden AB, Avrupa 2020 hedefleri çerçevesinde kendi sera gazı salımlarını (emisyon) 2020’ye kadar
en az %20 azaltmak için somut tedbirler üzerinde anlaşmaya
vardı ve bu hedefe ulaşma konusunda emin adımlarla yürümekte. Avrupa Birliği, 2015’te kabul edilen ve 2020’de yürürlüğe girecek Paris İklim Anlaşması’nda sera gazı salımlarını
2030 yılına dek %40’a kadar azaltma hedefini koymuştur.
Avrupa’da gerçekleştirilen araştırmalar rüzgâr, su, güneş
ve bio-yakıtlar gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji elde
etmek için yeni yöntemler geliştirilmesine ve aynı zamanda yeni iş olanakları yaratılmasına yardımcı oluyor. Bunun
büyük bir kısmı küçük ölçekli yerel girişimlerden sağlanabilmekte, başarılı yeni teknolojiler ise Avrupa genelinde
paylaşılabilmektedir.
Döngüyü Tamamlamak - AB’den döngüsel ekonomiye
yönelik eylem planı:
Döngüsel ekonomi, mevcut ekonomimizi yenileyerek, daha
sürdürülebilir ve daha rekabetçi hale getirmek için bir fırsat sunuyor. Avrupa’daki tüm sanayi kolları, işletmeler ve vatandaşlar bu
yenilenmenin büyük faydasını görecek. Komisyon, Avrupa ekonomisini daha temiz ve daha rekabetçi hale getirecek bu yeni plan ile
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kaynak kullanımını ve atıkları azaltıp geri dönüşümü artıracak iddialı
önlemler getiriyor.
Türkiye 2009 yılında AB çevre müktesebatının da bir parçası olan Kyoto Protokolünü imzalayarak iklim değişikliği ile mücadelede adımlar
atmış, özel sektörde sera gazı salım azaltımı ve enerji güvenliği başta
olmak üzere birçok alanda çalışmalara başlamıştır. Türkiye ayrıca uygulama hedefleri 2020 yılından itibaren başlayacak olan Paris İklim
Anlaşması’nı da 2016’da imzalamış; fakat henüz taraf olmamıştır.
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Zor zamanlarda birlik
AB, Türkiye Mülteci Aracı kapsamında da toplumsal
cinsiyet eşitliğine önem veriyor
Mültecilerin –kız ve erkek çocukları, kadın ve erkekler, çocuklar, gençler
ve yaşlılar- yaşadığı sorunlar ve yer değiştirmek zorunda kalmalarının
yarattığı etkiler özellikle toplumsal cinsiyet bakımından farklılık göstermektedir. Bazı zorluklar ilk andan itibaren öne çıkar. Şiddete karşı savunmasız durumda olma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi bazı zorluklar ilk
andan itibaren ortaya çıkmaktadır. Diğer sorunlar ise eğitim alma ve iş
piyasası programlarına erişimle ilgilidir.
Türkiye Mülteci Aracı (FRiT)3, 28 Üye Devlet ve Avrupa Komisyonu bütçesinden, 2016 ve 2017 için ayırılan 3 milyar Euro tutarında bir bütçeyi
yöneten ortak bir koordinasyon mekanizmasıdır. Bu mekanizma, Türkiye’deki mültecilerin ve onları misafir eden toplumların ihtiyaçlarının
kapsamlı ve koordineli bir biçimde karşılanmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. FRiT, insani yardım, eğitim, göç yönetimi, sağlık, belediye alt
yapısı ve sosyo ekonomik destek alanlarına odaklanmıştır.
FRiT kapsamında fon sağlanan projeler ve faaliyetler, tüm mültecilerin
karşılaştıkları sorunlara yönelik olmalı, dolayısıyla ana akımlaştırılmış bir
yaklaşımla farklı zafiyetlere, ihtiyaçlara ve kapasitelere duyarlılık göstermelidir. Bütün bunların ötesinde FRiT’in fon sağladığı faaliyetlerin, doğrudan, korunma endişeleri ve özel ihtiyaçları olan insanlara ulaşması,
onları desteklemesi önemlidir. Türkiye’deki mülteciler açısından, bu faaliyetler, örneğin cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine ilişkin özel desteği ve mültecilerin çoğunun yaşadığı travmaların
azaltılmasını içermektedir.
FRiT aracılığı ile ECHO’nun (Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil
Koruma) fon sağladığı tüm faaliyetler en başından beri bu hedefler dikkate alınmak suretiyle ve özellikle toplumsal cinsiyet, korunma, sağlık
ve çocukla ilgili zaafiyetlere odaklanan genel ECHO ilkelerine göre değerlendirilmiş ve sözleşmeye bağlanmıştır. Türkiye 2016 İnsani Yardım
Uygulama Plânı da koruma önlemlerinin en üst düzeyde öncelikli olduğunu açıkça belirtmektedir.
3 FRiT hakkında bilgi için bakınız: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/
index_en.htm
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FRiT kapsamındaki insani yardım projelerinin toplumsal cinsiyete verdiği önem, insani yardım programları kapsamındaki toplumsal cinsiyete
ilişkin somut girişimlerle de aynı doğrultudadır. Bu kapsamda, ECHO
Temmuz 2013’te, Komisyon çalışanları için “İnsani Yardımda Toplumsal
Cinsiyet: Farklı İhtiyaçlar, Verilen Destek”, başlıklı bir belge yayınlamıştır.
Bu yayın, insani yardımda toplumsal cinsiyet ve cinsiyete dayalı şiddet
konusuna Komisyonun yaklaşımını ortaya koymaktadır. Burada amaç,
insani desteğin niteliğini, krizlerden farklı şekillerde etkilenen kadınlar,
kız çocukları, oğlan çocukları, erkekler ve yaşlı kadın ve erkeklerin farklı
ihtiyaçlarına etkin biçimde cevap verecek faaliyetler yoluyla arttırmaktır.
Yardım faaliyetlerinin çerçevesinde üç ayrı politika alanı belirlenmiştir;
ana akımlaştırma, hedefe odaklı faaliyet ve kapasite geliştirme. Komisyon, bu politikaların uygulanması ve tutarlılığın desteklenmesi için,
Ocak 2014’ten bu yana DG ECHO’nun desteklediği tüm projelerde gözetilen bir Cinsiyet-Yaş göstergesi oluşturmuştur.
FRİT’in insani yardım ayağında ECHO fonlarının dağıtımı sırasında kadın
ve kız çocuklarına nasıl özel bir ilgi gösterildiğini ortaya koyan birkaç
örnek aşağıda verilmiştir;

ECHO’nun Temmuz 2016’da, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile
imzaladığı 9 Milyon Avro’luk anlaşma, kadın ve kız çocuklarının, cinsiyete dayalı şiddete karşı korunabilecekleri, üreme sağlığı hizmeti alabilecekleri 20 güvenlikli alan oluşturulmasına yöneliktir. Proje aynı zamanda
mülteciler arasında sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyan kadın ve kız
çocuklara, bu yardımları götürmeyi amaçlamaktadır.
Danimarka Mülteci Konseyi tarafından, Güneydoğu Anadolu’da cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için yürütülen proje,
ECHO tarafından 1 milyon Avro ile desteklenmektedir. Proje, şiddete
uğrayanların belirlenmesini ve ihtiyaçlarına göre özel destek verilmesini
hedeflemektedir. Cinsel taciz ve şiddete maruz kalan kadınlara, hukuksal destek, barınma ve geçim kaynağı sağlayabilecek mekanizmaların
da geliştirilmesini öngörmektedir.

Yardımların insani kısmına odaklanan ECHO’ya ek olarak Türkiye Mülteci
Aracı, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), AB Güven Fonu (EUTF)
ve AB İstikrar ve Barışa Katkı Aracı (IcSP) gibi diğer araçlarla, Suriyeli mülteciler için insani yardım dışında kalkınma odaklı destek de içermektedir.

7

Bu araçlarca desteklenen faaliyetler, tüm Suriyelileri kapsayacak, ancak
yardıma en çok ihtiyaç duyanları hedefleyecek ve eşitsizlikleri azaltacak
şekilde, titizlikle seçilmiştir. Tüm ortaklar, faaliyetlerini planlarken toplumsal cinsiyet, yaş ve çeşitlilik önceliklerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktadır.
FRiT, ortaklarıyla kapsayıcı ve ana akımlaştırılmış bir yaklaşım çerçevesinde çalışmakta; toplumsal cinsiyet, yaş ve engellilik durumuna göre
ayrıştırılmış verilerin izlenmesinde ısrar etmekte; çalışanlar ve ortaklar
arasında bu konular hakkında farkındalık yaratmakta ve uygulayıcı ortakları bu taahhütlere bağlayan anlaşmalar imzalamaktadır. Tüm projeler için şu ilkeler geçerlidir; “Yüklenici, kadın, erkek ve engellilerin yürütülen projeden, yaşa bağlı olmaksızın, eşit şekilde yararlanmalarını sağlamalıdır. Yüklenici, kız çocuklar, kadınlar, erkek çocuklar, erkekler, yaşlılar
ve engellilerin kapasitelerini ve özel ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran
bir değerlendirmeyi esas alarak, proje kapsamında, eşitsizlikleri giderecek
adımlar atmalıdır. Gereken hallerde cinsiyet, yaş, engellilik gibi ayrıştırılmış
veriler toplanmalıdır”. Türk hükümetinden yetkililerle imzalanan sözleşmeler, 6 Nisan 2016’da kabul edilen “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumu Kanunu”na atıfta bulunmaktadır. Bu Kanun işyerlerinde fırsat
eşitliği, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konuları ele almaktadır. Taraflar, söz konusu kanunun tüm maddelerine riayet edilmesini
sağlayacak ve aynı değer ve prensipleri tüm faaliyetlerine uygulamayı
taahhüt edeceklerdir.
FRiT tarafından EUTF aracılığı ile desteklenen, kadın ve kız çocuklarına
yönelik bir başka örnek şöyle özetlenebilir;
UNICEF ile Mart 2016’da imzalanan 37 milyon Avroluk anlaşma, çalışanlarına cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hakkında eğitim verilmesine yöneliktir. Proje ile cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet
mağdurlarına özel psikososyal hizmetler ve sevk hizmetleri sunulmaktadır. Bu fon desteği ile çocuklara ve gençlere çocuk dostu, güvenli ve
kişiye özel alanlar sağlanmıştır. Bu alanlarda çocuklar ve gençler kendi
yaşıtlarıyla iletişim kurma fırsatı bulmuş ve sosyal esenliklerini destekleyen birçok faaliyetten faydalanabilmişlerdir. Kız çocuklarına yönelik
güvenli alanlar, özellikle duygusal, davranışsal, cinsel, sıhhi ve hukuki
zorluklarla karşılaşan mağdur kız çocuklar ile çocuk yaşta evlilik dahil
cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete uğrama riski altında olan kız
çocuklara faaliyet ve hizmet vermektedir. Bu kişilerin sorunlarına köklü
çarelerin bulunabilmesi için belli zaman aralıklarında özel etkinlikler ve
hizmetler sunulmakta ve kalifiye personel kulanılmaktadır.
8

Kadınların şiddete karşı korunması
AB, kadın ticareti, kadın istismarı ve kadına yönelik
şiddetle mücadele ediyor

Kadına yönelik şiddet, biçimi ne olursa olsun kabul edilemez bir olgudur. Ne var ki dünyanın pek çok kıtasında ve Avrupa’da çeşitli yaşlarda
birçok kadın şiddet veya istismarın gölgesinde yaşamaya devam etmektedir. Özgürlük, onur ve güvenlik gibi temel hakları ihlâl edilen
bu kadınlar, aile içi şiddete veya cinsel istismara, insan ticaretine veya
zorla fuhuşa ya da tehdit ve baskıya maruz kalabilmektedir.
Avrupa Birliği, insan ticareti ile kökten mücadele etmekte, polis örgütleri ve hakimler arasında uluslararası işbirliği ve çok yönlü bir istihbarat alışverişi yoluyla, kadınları hedef alan suç örgütlerini tek tek
ortaya çıkarmaktadır. AB, Balkan ülkelerinde organize suçla mücadele için otoritelerle birlikte çalışmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde
yoksulluğun azaltılması da kadınları istismara karşı daha korunaklı
yapmaktadır. İnsan ticareti mağduru olmuş kadınlar, eğitim ve istihdam yoluyla toplumla yeniden bütünleşmek için AB fonlarından yardım alabilmektedir.
Avrupa Komisyonu, kadınları, çocukları ve gençleri şiddetin tüm biçimlerine karşı korumaya yönelik Daphne Programını yürütmüş ve
bu program aracılığıyla, davranış kalıplarını değiştirmeye, göçmen ve
etnik azınlık grupları içinde kadınların korunmasına yönelik çabaların
yanı sıra, kadın sığınma evleri ve sağlık birimleri oluşturulması gibi
projelere finansman sağlanmıştır.
Kadınlara karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılması ve toplumsal
cinsiyet eşitliğinin hem yasal olarak hem de uygulamada temin edilmesini amaçlayan “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” (İstanbul
Sözleşmesi), Türkiye tarafından Mayıs 2011 yılında imzalanmış, Ağustos 2014 yılında ise yürürlüğe girmiştir.4 Sözleşme 22 ülke tarafından
imzalanıp onaylanmıştır.
4 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
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Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmayı
hedef edinen bu Sözleşme hem barış zamanında ve hem de silahlı
çatışma durumlarında geçerli olacaktır. İstanbul Sözleşmesi’nin hedefleri şunlardır:
•

Önleyici Tedbir: Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak;

•

Koruma: Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak
üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak;

•

Kovuşturma: Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddete uğrayanların
korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve,
politika ve tedbirler tasarlamak;

•

Bütünleşik Politikalar: Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak;

•

Denetleme: Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla
kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir
biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.

Mart 2012’de İstanbul Sözleşmesi’ni esas alarak hazırlanan 6284 sayılı
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
kabul edilmiştir. Kanun kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) açılarak şiddet mağdurlarına 7/24 esasıyla hizmet
sağlanmaktadır.
Türkiye’de yapılan kanun değişiklikleriyle şiddet tanımları genişletilmiş ve cezalar ağırlaştırılmıştır.
Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi de dâhil olmak üzere kadına
yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılarak töre cinayetleri için ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası kabul edilmiştir.
Jandarma ve Polis teşkilatında kadına yönelik şiddetle mücadele
amaçlı özel birimler açılmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, şiddete uğrayan kadın
ve çocuklara danışmanlık hizmeti veren ALO 183 aile, kadın, çocuk,
engelli ve sosyal hizmet danışma hattı hizmete açılmıştır.
10

5393 sayılı Belediye Kanunu ile tüm Büyükşehir Belediyeleri ve nüfusu 100 bini geçen Belediyelere sığınmaevi açma yükümlülüğü getirilmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla ilki 2008, ikincisi 2014 yılında olmak üzere“Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” gerçekleştirilerek Türkiye’de kadına
yönelik şiddetin boyutu ortaya konulmuştur.5

5 Bu araştırmalara ulaşmak için:
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/KKSA-TRAnaRaporKitap26Mart.pdf
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Kadın patron olduğunda
AB kendi işyerlerini açan kadınlara destek oluyor

Avrupa genelinde, kadınlara göre çok daha fazla sayıda erkek kendi
işyerlerini işletiyor ya da şirket yönetiyor. Erkek işgücü içinde girişimcilerin oranı %16’yı bulurken, kadın girişimciler için bu oran %8’de
kalıyor. Avrupa nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadınlar,
çoğu zaman kendi küçük işletmelerinin finansmanında, kuruluşunda ve genişletilmesinde, enformasyona ve iş ağlarına erişim ile
eğitim ve iş hayatıyla ev hayatının uyumlaştırılması gibi konularda
daha büyük sorunlarla karşılaşıyor. Son rakamlar, erkeklerin, kendi
çalışanları bulunan işyeri sahibi olma şansının kadınlara göre üç kat
daha fazla olduğunu gösteriyor.
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Avrupa Birliği, kadınların girişimcilik yeteneklerinin Avrupa’nın refahını
arttırabileceğine inanmakta ve 1980’lerden bu yana kendi işini kurmak
isteyen kadınlara çeşitli destekler sunmaktadır. 2004 yılında başlatılan bir
uygulama, kadınlarca işletilen yeni kurulmuş işletmelerin sayısını arttırmayı amaçlamaktadır.
AB’nin “Avrupa Kadın Girişimciliğini Destekleme Ağı”, kadın girişimciliğinin desteklenmesinden sorumlu hükümet temsilcilerinden oluşmaktadır. Ağ, 30 Avrupa ülkesindeki üyeleriyle, kadın girişimcilere tavsiye,
destek ve iletişim olanakları sunmakta, kadın girişimcilerin profillerini
yükseltmelerine ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmaktadır.
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Avrupa Birliği aynı zamanda ekonomik gerilemenin etkileriyle başa çıkmaları için vatandaşlara bireysel olarak da yardımcı olmaktadır. Avrupa
Sosyal Fonu her yıl yarıdan fazlası kadın olan 10 milyon kişiye yeni beceriler öğrenme ve iş bulma konusunda destek vermekte, işyerinde eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Avrupa Sosyal Fonu
aracılığıyla, kadınlar, uzmanlaşmış eğitim ve danışmanlık alabilmektedir.
AB ayrıca, Kadın Girişimciliği portalı1 ile kadın girişimcileri Avrupa ülkeleri
içinde ve arasında ağ oluşturmaya teşvik etmektedir.
Sosyal dayanışma ve istikrarı güçlendirmek, eğitimi iyileştirmek ve insan
becerilerinin gelişmesine olanak sağlamak için, pratik adımlarla daha da
ileri gitmeliyiz. Ekonomik kriz, önemli dersler çıkarmak ve bundan sonra
ekonomik ortamı nasıl inşa etmek istediğimizi kararlaştırmak, Avrupa’daki işletmeleri en iyi nasıl destekleyebileceğimizi ve bunu yaparken sosyal
konuları gündemin ilk sıralarında nasıl tutacağımızı öğrenmek için bir
fırsat vermiştir.
Türkiye’nin katılım sağladığı Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEsCOSME) kapsamında kurulan “Avrupa İşletmeler Ağı” sayesinde Türkiye
işletmeleri ile Avrupa işletmeleri arasında işbirliği imkânları sağlanmaktadır.2
Türkiye’de AB uyum sürecinde kabul edilen yeni İş Kanunu (2003No.4857) ile çalışma hayatında kadın ve erkeğe farklı muamele yapılması
veya cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret ödenmesi engellendi.
2007 yılında Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle; hane içinde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin düzenlenen kermes, festival, panayır
ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması sonucu kadınların elde ettikleri gelirler vergiden muaf tutulmuştur.
10 Şubat 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, kadın
çalışanlar ve ebeveynlerin özlük haklarına ilişkin önemli iyileştirmeler
yapmıştır.
7 Mart 2010 tarihli Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te çok sayıda iş ağır ve tehlikeli iş olmaktan çıkarılarak kadın ve gençlerin istihdamına ilişkin sınırlamalar kaldırılmıştır.
1 Avrupa Komisyonu’nca desteklenen Kadın Girişimciliği portalı: https://www.wegate.eu/
2 Avrupa İşletmeler Ağı için : http://een.ec.europa.eu/
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25 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu gelişmeler neticesinde; Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus
içerisinde istihdam oranı 2014 yılında %45,5 olup, bu oran erkeklerde
%64,8, kadınlarda ise %26,7 olmuştur. 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus
içerisinde işgücüne katılma oranı 2014 yılında %50,5 olup, bu oran erkeklerde %71,3, kadınlarda ise %30,3 olmuştur..
2015 AB İlerleme Raporuna göre; Türkiye’de kamuda istihdam edilen kadın oranı %36.5’e ulaşmış, üst düzey kadrolarda yer alan kadın oranı ise
%9.7’ye çıkmıştır.
2014 yılı itibarıyla AB ülkelerinde erkeklerde istihdam oranı %70.1 iken
kadınlarda bu oran % 59.6’dır.
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Profesyonel yaşamla özel
yaşamın başarılı uyumu
AB, ev ve iş sorumluluklarının
dengelenmesine yardımcı olmaktadır
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Çalışma hayatını çocukların ve diğer aile üyelerinin bakımlarıyla
uyumlaştırmak kadınlar için ve giderek daha çok sayıda erkek için
önemli bir meseledir. Yine de evdeki sorumluluk paylaşımı hâlâ eşitlikten uzak olmaya devam etmekte, kadınların kariyer sahibi olmalarını daha zor hale getirmektedir. AB’de küçük çocuklu kadınların
sadece %67’si çalışma hayatında yer alırken, erkeklerde ise bu oran
%92’dir.
AB, stres veya yoksulluk yükü altında kalmadan herkesin çocuk sahibi olmasını veya bakmakla yükümlü olduğu bireylerin bakımlarını
planlayabilmesi için iş hayatı, özel hayat ve aile hayatı arasında daha
iyi bir denge kurulmasını desteklemektedir. Yarı zamanlı çalışanları,
kendi hesabına çalışanları koruyan kanunların yanı sıra doğum izni
ve babalık izni için asgari standartları belirleyen kanunlar da AB’de
mevcuttur.
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AB Üye Ülkeleri tüm Avrupa’da çocuklar için yüksek kaliteli bakım
hizmetleri oluşturmak için bazı hedefler belirlemiştir. Kadınların
menfaatlerini koruyan güçlü politikalar önem taşımaktadır.
İş ve aile hayatının dengelenmesini amaçlayan Avrupa Birliği
düzenlemeleri, Türkiye’de ilgili İş Kanunu ve Devlet Memurları
Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ve çıkarılan yönetmeliklerle hayata geçirilmektedir.
İş Kanununa göre kadın çalışanlar 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta
doğum sonrası olmak üzere 16 hafta ücretli, 6 aya kadar ücretsiz
doğum izni kullanabilmektedir.
Devlet Memurları Kanunu’na göre doğum yapan memura 16 ile 18
haftalık doğum izninden sonra analık izni süresinin bitiminden; eşi
doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren yirmi dört
aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı verilebilmektedir. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresi, 8 haftalık izine 2 hafta ilâve
edilmesiyle 10 hafta olmaktadır. Memura, doğum sonrası analık izni
süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci
altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilebileceği de bu kanunda
yer almaktadır.
8 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan “Analık İzni Veya Ücretsiz İzin
Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” ile
çalışanlara doğum ya da evlat edinilmesi sonrası kısmi süreli çalışma hakkı getirilmiştir. Buna göre; İş Kanunu’na bağlı çalışan ebeveynlerin her ikisinin de çalışması durumunda, eşlerden biri doğum
izninin bitiminden sonra birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay,
üçüncü ve sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecektir. Bu süre çocuk ilkokula başlayana
kadar herhangi bir zamanda kullanabilecektir. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden biri veya evlat edinen çalışan, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık
izni kullanabilecektir. Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren
tarafından karşılanacaktır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkarılan
“Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” kapsamında, yaşı ve
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medeni hali ne olursa olsun, 150’den fazla kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaş aralığındaki çocukların bırakılması, bakılması ve emziren çalışanların emzirmeleri için kreş açma ya da kreş hizmeti satın
alma zorunluluğu düzenlenmiştir.
6356 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ ile “Kuruluşlar, faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasaklarına uymakla yükümlüdür. Kuruluşlar, faaliyetlerinde toplumsal
cinsiyet eşitliğini gözetir.” hükmüne yer verilmiştir.
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AB’nin oyuncak hikayesi
AB, oyuncak güvenliği kuralları ile
çocukların korunmasına öncelik veriyor

Çocukların yeni oyunlara ve akımlara ne kadar çabuk kapıldığını tüm
anne babalar bilir. Oyuncakların üretim ve satışında yüksek standartlar getirilmesi, AB’nin, tüketicinin çıkarlarının ve çocukların korunması amacıyla başvurduğu yollardan biridir.
AB kuralları üreticilere ve dağıtımcılara pazara sundukları malların güvenli olmasını sağlama yükümlülüğü getirmektedir ve özellikle oyuncaklar için uygulanan kriterler katıdır. Ulusal otoriteler, bu gereklerin
karşılanmasını sağlamak için kontroller yapmaktadır. Bir ülkede hatalı
bir ürün bulunduğunda, derhal harekete geçirilen alarm sistemi ürünün tüm AB’deki mağazalardan anında toplatılmasını sağlamaktadır.
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Bazı yabancı ithal ürünlerle ilgili endişeler AB’nin yaklaşımını daha da
sertleştirmesine yol açmıştır. Örneğin, mıknatıslı oyuncakların üzerinde, yol açabilecekleri tehlikeler hakkında gerekli uyarıların bulunması
zorunludur. Potansiyel risklerin erken aşamada belirlenmesi gerekmektedir. AB özellikle, -ABD ve Çin gibi- imalatçıların ve ihracatçıların
yüksek güvenlik standartları benimsemesini sağlamak için önlemler
almaktadır. Çocuklarımızın sağlığı, tüm tedarik zinciri boyunca bir öncelik olmalıdır.
Satın aldığınız ürünlerin üzerindeki CE işaretinin, ürünlerin gerekli
bütün uygunluk testlerinden geçtiğini ve amacına uygun kullanılması halinde, insana, mal ve can güvenliğine, çevreye zarar vermeyeceğini, ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işaret olduğunu
biliyor muydunuz?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, çocuklarımızın oyuncakları fiziksel, mekanik, kimyasal, elektriksel ve hijyenik riskler açısından güvenli ve AB standartlarına uygun biçimde üretilerek piyasaya sunulmaktadır.
Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’nin amacı oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Avrupa Birliği, farklı hibe programları kapsamında Türkiye’de oyuncak
konulu çeşitli projeleri desteklemektedir.
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Doktoru evden uzak tutmak
AB hükümetleri, doktorlar ve uzmanlar Avrupa genelinde
sağlık standartlarını iyileştirmek için birlikte çalışıyor

Sağlık, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, genel
problemlere çözüm bulmak için birlikte çalışabilecekleri bir alandır. Bütün Avrupalı kadınlar için
belirli sağlık riskleri bulunmaktadır.
Kanser, AB genelinde ikinci en yaygın ölüm nedenidir; kadınlarda
kanserden kaynaklı ölümlerin %32’sinin sorumlusu meme, rahim
ağzı, kolon ve rektum kanserleridir. Avrupa Birliği, Üye Ülkeleri erken tanıya imkân sağlamak ve hayatta kalma oranlarını yükseltmek
için büyük çaplı, kalite güvenceli tarama programları oluşturmaya
teşvik etmektedir. Her yıl yaklaşık 51 milyon kişi taramadan geçmektedir; ancak tüm risk gruplarını kapsam altına alabilmek için bu
rakamın iki katına çıkarılması gerekmektedir.
Obezite, Avrupa’da hem yetişkinler hem de çocuklar için ciddi bir
sorundur. Avrupa’daki kilolu ya da obez çocukların sayısı her yıl
400.000 artmaktadır. Avrupa Birliği, okul çocuklarına süt, taze meyve ve sebzenin dağıtılması gibi, erken yaşlarda sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesine yönelik çeşitli girişimler başlatmıştır.
Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı tarafından, obeziteyle mücadele alanında kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlere ilişkin
yol haritasının çizildiği “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2010–2014)” yayımlanmıştır. Kurumlar
arası işbirliği ile sağlık eğitimi, bilinçli beslenmenin yaygınlaşması ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir.
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Türkiye’de ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinde programa alınan meme,
rahim ağzı, kolon ve rektum kanserleri taramalarına ilişkin ulusal
standartlar da oluşturulmuştur. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM’ler) “Erken teşhis hayat kurtarır!” prensibiyle
yola çıkarak bu kanser türleriyle ilgili tarama programları yürütmektedir.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Sektörü İçin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejik Eylem Planı 2005-2015” kapsamında, bu alana ilişkin çeşitli programlar yürütülmüştür.
Sağlık hakkına erişim konusunda; Türkiye Anayasası’nın “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” başlıklı 56. maddesinde, herkesin
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu; Devletin bunu sağlamak için sağlık hizmetlerini düzenleyeceği belirtilmektedir.
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Zararlı kimyasalların kontrolü
Yeni güvenlik kuralları, Avrupa genelinde kullanılan ve
potansiyel risk taşıyan maddeleri tanımlıyor

Günümüzde, dört bir yanımız kimyasallar tarafından sarılmış durumda. Giyeceklerden TV setlerine kadar neredeyse her şeyin imalatında
kimyasallar büyük öneme sahip. AB, geniş çaplı kamu istişarelerinin
ardından, insanları bu maddelerin risklerinden korumak için kararlı
bir adım atmıştır.
Belli endüstriyel ve evsel işlemlerin sonucunda ortaya çıkan zehirli
kimyasallar olan dioksinler, son yıllarda sağlık üzerinde korkutucu bir
dizi etkiye neden olmuştur. Çok küçük yoğunluklarda bile bu madde çevreye ve insan sağlığına zarar verebilmekte, bağışıklık, sinir ve
hormon sistemlerinde ve üreme fonksiyonlarında hasara yol açabilmektedir. AB bu tehditle savaşmak için Avrupa genelinde bir strateji
benimsemiş olup bu tür uzun süreli zehirli maddelerin salınımına karşı küresel düzeyde çalışmaktadır.
Avrupa ayrıca endüstri kuruluşlarını torba, bardak, gıda ambalajları,
saksı ve polimer bazlı diğer yüzlerce tüketim ürünü için daha biyo-çözünür plastik türleri kullanmaya teşvik etmede de başrol oynamıştır.
Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA)’nın AB’nin kimyasallara ilişkin yeni
mevzuatı, kimyasallarla ilgili tüm sınai sektörleri kapsamakta ve tüm
tedarik zinciri boyunca uygulanmaktadır. Bu mevzuat, piyasaya sürdükleri kimyasalların güvenli ürünler olması için şirketlere sorumluluk getirmektedir.
REACH kısaltmasıyla anılan Avrupa Birliği tüzüğü, bir taraftan AB
kimyasal endüstrisinin rekabet gücünü arttırmak; diğer taraftan ise
kimyasalların taşıdığı riskler karşısında insan sağlığı ve çevrenin daha
iyi korunabilmesini sağlamak amacıyla kabul edilmiştir. Bu mevzuat,
hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sayısını da azaltmak üzere
kimyasal maddelerin zararlılık oranlarının değerlendirilmesi için alternatif yöntemleri desteklemektedir.
24

25

CLP6 Tüzüğü Avrupa Birliği genelinde, kimyasalların arz ettiği tehlikelerin, bu maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi yoluyla çalışanlara ve tüketicilere açık ve net bir şekilde bildirilmesini sağlamaktadır. CLP kısaltması Classification (Sınıflandırma), Labelling (Etiketleme) ve Packaging (Paketleme) kavramlarını karşılamaktadır.
Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR, (EU) 528/2012 sayılı Tüzük) insan,
hayvan, materyal veya ürünleri, içerik aktif maddelerin aktivasyonu
yoluyla bitki zararlısı veya bakteri gibi zararlı organizmalara karşı korumak amacıyla kullanılan biyosidal ürünlerin piyasaya sürümü ve
kullanımıyla ilgilidir.
Ön Bilgilendirmeli Rıza Tüzüğü (PIC, (EU) 649/2012 sayılı Tüzük) belirli
bir takım zararlı kimyasalların ithalat ve ihracatını düzenlemekte ve
bu tür kimyasal maddeleri, AB üyesi olmayan ülkelere ihraç etmek
isteyen şirketlere sorumluluklar getirmektedir. Bu Tüzük AB içinde,
uluslararası ticarette zararlı kimyasallar ve bitki zararlıları için ön bilgilendirmeli rıza prosedürü konulu Rotterdam Sözleşmesini uygulamaktadır.7
Türkiye’de, titreşim, gürültü, güvenlik ve sağlık işaretleri, ekranlı araçlarla çalışma, yapı işleri, kimyasal maddeler, patlayıcı ortamlar, biyolojik etkenler, kanserojen ve mutajen maddeler, asbest, elle taşıma,
kişisel koruyucu donanımların kullanımı, işyerleri, sondajla maden
çıkarılan işletmeler, yerüstü maden ve ocakları ve iş ekipmanlarının
kullanım alanlarında asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri hakkındaki düzenlemelerin kabul edilmesi ile çalışma ortamları da Avrupa
Birliği standartlarına kavuşuyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında
2016’da bebek bezi, takı ve mobilya gibi pek çok ürünün yanısıra
kurşun ve plastik ürün ve oyuncaklarda kullanılan bazı kimyasallara
yönelik yasakları, yeni kanserojen kimyasalları ekleyerek genişletme
kararı aldı.

6 “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlendirilmesi ve Ambalajlanmasına İlişkin
Tüzük”
7 Mevzuat hakkında daha fazla bilgi için: https://echa.europa.eu/regulations

26

Tarladan sofraya
gıda güvenliğini önemsemek
AB gıda güvenliği tedbirleri Avrupalıların
bilinçli seçimler yapmasına yardımcı oluyor
İster et ürünlerindeki dioksinler ister meyvelerdeki zirai ilaçlar olsun,
gıdalarla ilgili riskler tüm Avrupalılar için endişe kaynağıdır. Gıda güvenliğini tehdit eden bu unsurlar özellikle çocuklar ve yaşlılar için ciddi riskler oluşturabilmektedir.
AB, Avrupa genelindeki tüm gıdaların tüketim için güvenli olmasını
sağlamak ve sağlıklı bir beslenme biçimini teşvik etmek için çok çeşitli önlemler uygulamaktadır. Tüm gıda tedarik zincirini kapsayan bu
önlemler standartları belirlemekte, hayvan sağlığı ve refahı, bitki ve
gıda ithalatı üzerinde gerekli izleme mekanizmalarını oluşturmaktadır.
“Katkısız, doğal besinler” ya da zayıflatıcı ürünler imal eden üreticilerin doğru olmayan veya kanıtlanmamış iddialarda bulunmasına izin
verilmemektedir. AB’nin gıda etiketleme mevzuatı tüketicilerin satın
alma kararlarını bilinçli olarak verebilmeleri konusunda yardımcı olur.
Piyasaya sürülen gıda ürünlerinin
ambalajlarında, ürünle ilgili
tüm bilgilerin yazılması zorunluluğu ile
vatandaşlar güvenli
gıdaya ve tükettiği
gıda konusunda doğru bilgiye erişebiliyor.
Artık ne tükettiğimizi
daha iyi biliyoruz...
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