
 

 

 

 

              
 

 

8 Haziran 2010 

 

Dünya Bankası ve TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu, 

Türkiye’de kadının işgücüne katılımı ve gelecek nesiller için fırsatların 

çoğaltılması konularını ele alan bir konferans düzenledi. 
 

Dünya Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)‟nın işbirliği içinde yürüttüğü “Refah ve Sosyal 

Politika” çalışmaları kapsamında hazırlanan iki rapor, 4 Haziran 2010 Cuma günü, Koç 

Üniversitesi Anadolu Medeniyetler Merkezi’nde, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma 

Forumu (EAF) ve Dünya Bankası Türkiye Ofisi tarafından düzenlenen bir konferans ile kamuoyuna 

sunuldu. 
 

Toplantının açılış konuşmaları, sırasıyla TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu 

Direktörü Prof. Dr. Sumru Altuğ, Dünya Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Ulrich Zachau ve 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cansen Başaran Symes tarafından yapıldı. Prof Altuğ açılış 

konuşmasında adalet ve fırsat eşitliği konularına felsefi olarak yaklaştı. John Rawls ve Amartya 

Sen‟i konuşmasının ana eksenine oturtan Prof Altuğ, Rawls‟a göre adil topluma ulaşmanın ancak 

bireylerin „cehalet peçesi‟ takmaları ile mümkün olduğunu çünkü ancak o zaman bireylerin tüm 

özelliklerini bir kenara bırakarak karar alma aşamasında kendi çıkarlarını değil en dezavantajlı 

bireylerin yararına olanı düşüneceklerini söyledi. Altuğ ayrıca, Sen‟in toplumdaki bireylerin 

işlevselliklerinin artırılması kavramının bireylerin kendi koşullarını kendilerinin belirlemesinden ayrı 

düşünülemeyeceğinin altını çizdi. 
 

 

Cansen Başaran ise açılış konuşmasında kadınların eğitime, ekonomiye ve siyasete katılımlarının 

istenen düzeyin altında olduğunu belirterek„…imza atılan uluslararası antlaşmalara ve olumlu yasal 

düzenlemelere rağmen, hedeflenen noktadan hala uzaktayız; Türkiye‟de kadınların eğitime erişimi 

ülkemizin önemli bir sorunu… Kadın-erkek okullaşma oranları arasındaki fark sürüyor. Kız 

çocukların eğitime katılımındaki coğrafi, sınıfsal, kültürel engeller kolay aşılamıyor. Kadınlar 

arasında okuma-yazma eksikliği, her beş kadından birini etkilemeye devam ediyor‟, dedi. Ayrıca 

kadınların işgücüne katılımı hakkında iş ve aile arasında dengeleyici politikaların üzerinde 

çalışılması gerektiğine, çocuk bakımının sadece kadınların sorumluluğu olarak algılanmasından 

çıkılması ve babaların da eşit sorumluluk alması anlayışının yerleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

Cansen Başaran, esnek çalışma saatleri uygulamasını, „güvenli esneklik‟ yaklaşımını, kadın 

girişimciliğinin geliştirilmesini Türkiye‟deki kadın istihdamını artırmak için uygulanması gerekli 

politikalar olarak tanımladı. 

 

Fırsat eşitliği raporuna ilişkin olarak da Başaran „…refah dağılımı ve eğitime erişimde fırsat 

eşitsizliği nesilden nesile geçme eğilimi gösteriyor. Bu durumu değiştirmek ise, çocuklara ve 

gençlere yapılacak yatırımlarla mümkün‟, dedi. Okul öncesi eğitim kurumlarının yurt çapında 



 

 

dengeli dağılımına ve eğitime erişimde finansal engellerin aşılmasına özellikle özen gösterilmesi 

gereğine dikkat çekti.             
 

Konferans, Türkiye‟nin en önemli sorunları arasında yer alan gerek cinsler arası gerekse bölgesel 

fırsat eşitsizlikleri ve bir ölçüde buna bağlı olan düşük kadın istihdamı üzerine hazırlanan raporların 

tanıtıldığı iki oturumla devam etti.  

İlk oturumda, Dünya Bankası ve DPT tarafından hazırlanan “Türkiye‟de Kadınların İşgücüne 

Katılımı: Eğilimler, Belirleyici Faktörler ve Politika Çerçevesi” başlıklı rapor DPT Uzman 

Yardımcısı Mustafa Poyraz Er ile  Turkcell Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı ve Dünya Bankası 

Eski Elemanı Arzu Uraz tarafından tanıtıldı. Bu oturumunun moderatörlüğünü TÜSİAD-Koç 

Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü Prof. Dr. Sumru Altuğ yaptı.  Oturumda,  

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Kurucu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra ve KAGİDER 

Başkanı Gülseren Onanç rapor üzerine birer değerlendirme yaptılar. 
 

Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması, 

Yaşam Fırsatları” başlıklı rapor ise, moderatörlüğünü TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik 

Araştırma Forumu Direktör Yardımcısı Dr. Sumru Öz‟ün yaptığı ikinci oturumda Dünya Bankası 

Beşeri Kalkınma Programı Ülke Sektör Koordinatörü Cristobal Ridao-Cano tarafından sunuldu. 

Oturuma, , Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Kurucu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra ve 

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Alpay Filiztekin konuşmacı olarak 

katılarak raporu değerlendirdiler.  
 

 


