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Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği koordinatörlüğünde yürütülen, Sabancı Vakfı Hibe Programları tara-
fından desteklenen “Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım” projesi, erkek egemen bir sektör olan 
mermercilikte, daha fazla kadının iş hayatına dâhil olması ve kariyerlerinde yükselmeyi hedeflemelerini 
desteklemek için toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve haklar konusunda farkındalıklarının artırılarak gerekli 
destek mekanizmalarının oluşturulmasını amaçlamıştır.

Afyonkarahisar Barosu, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak 
olarak yer aldığı projede, sektörde taş dizme, paketleme, ebatlama gibi alanlarda çalışan kadınlar hedef 
alınarak ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliği 
farkındalık ve hak temelli eğitimlerin yanı sıra temel bilgisayar ve web, iletişim ve diksiyon, yönetim, 
finansal okur-yazarlık, iş sağlığı ve güvenliği ile ergonomi eğitimleri almış ve sonunda kendilerinde ya-
şadıkları değişimi ifade etmişlerdir. 

Mermer Sektöründe Kadın: Afyonkarahisar Raporu, proje kapsamında yapılan tüm faaliyetlerin bir özetini 
sunmakta, sektörde kadının durumunu, ihtiyaçlarını ve kariyer hedeflerini göz önüne sermektedir. 

Mevcut ilerlemeler göz önüne alındığında, Küresel Cinsiyet Eşitsizliği’nin 136,5 yılda kapanacağı tahmin 
edilmektedir. Elinizde tuttuğunuz bu raporu okurken, bu süreyi bir dakika olsun nasıl kısaltabilirim diye 
okumanızı ve atacağınız adımlarla “Ben mermer sektöründe 8 yıldır çalışıyorum, tabii ki yükselebilirim 
ama yükseltmezler ki!” diyen Ayşe Hanım’ın umutsuzluğuna, umut olmanızı dilerim.

MERVE ŞENSOY

Gücümün Farkındayım İşimin Başındayım
Proje Koordinatörü

ÖNSÖZ
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Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak yapılan çalışma-
ların toplumsal faydasının büyük, etki alanının ise oldukça geniş olduğu bilincini taşıyan, sektörleri farklı 
10 iş kadını tarafından 2015 yılında kurulmuştur.

Kadınların güçlendirilmesi için Afyonkarahisar ili genelinde kendi işini kurmuş ya da kurmayı düşünen 
girişimci ve özel sektörde ve/veya kamu sektöründe istihdam edilen kadınları tek çatı altında toplamak, 
aralarında network kurarak iş dünyasında kadın dayanışmasına katkıda bulunmak derneğimizin temel 
amaçları arasında yer almaktadır. 

Altı yıldır faaliyet gösteren AFİKAD, amaçlarını yerine getirmek ve hedeflerine ulaşmak için kuruluşundan 
bugüne kadar ikisi ulusal diğeri uluslararası olmak üzere üç proje yaptı. Derneğimiz bu projelerin yanı 
sıra, üyelerinin ihtiyaçlarını eğitim yoluyla karşılamak için Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsa-
mında üç eğitim gerçekleştirdi. Türkiye’deki diğer kadın dernekleriyle iş birliğine önem veren derneğimiz 
Türkiye’nin ilk girişimci kadın dernekleri federasyonu olan Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun sekiz 
kurucu üyesi arasında yer almaktadır.

İş dünyasında yer alan veya yer almak isteyen kadınların mevcut durumlarını iyileştirebilmeleri için ihti-
yaç duydukları fırsatlara erişimlerinde sorunlar bulunmaktadır.  Gerçekleştirdiğimiz projelerle, kadınların 
bu fırsatlara erişim imkânına ulaşmalarına yardımcı olmaya ve onları doğru kaynaklarla buluşturmaya 
çalışmaktayız. Bu bağlamda derneğimizin amaçları ve hedefleri ile Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın des-
tek alanlarının örtüşmesi, bizi 2020 yılı için programa bir proje önerisi sunmaya teşvik etmiştir.

Erkek işi olarak görülen mermer sektöründe toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yüklediği anlamlar nede-
niyle cam tavan sendromu ortaya çıkmakta ve bu yüzden bireyler kendi potansiyellerini baskılamakta, 
özgüven eksikliği yaşamakta ve kendi ilerleyişlerini durdurmaktadır. Gücümün Farkındayım İşimin Başın-
dayım projesi, gözlemlenen bu sorunlara çözüm aramak, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak, 
eğitim yoluyla kadınları güçlendirmek ve mesleki anlamda fırsat eşitliğini sağlamak üzere geliştirilmiştir.  

YÖNETİCİ GÖRÜŞÜ
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Mesleklerin Cinsiyeti Olmaz diyerek başladığımız projemizde, kadınların isterlerse kendilerini geliştirerek 
her sektörde çalışabilecekleri algısının yaygınlaşması, kadınların istihdamda kalmaları için destek meka-
nizmalarının artmasının gerekliliği, kadınların mermer sektöründe kariyer planları yapabilecek donanıma 
sahip olmaları ve yeni iletişim ağlarının kurulmasını amaçlanmıştır.

Mermer Sektöründe Kadın: Afyonkarahisar Raporu mermer sektöründe çalışan kadınların profilini belirle-
yip, sorunlarını yerinde tespit ederek kadınlar özelinde veri tabanı oluşturmaya, aynı zamanda sektörde-
ki kadın çalışanlarla ilgili farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Bu raporun, mermer sektöründeki kadın ça-
lışanlarla ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara referans olması, sektördeki kadın çalışanların varlıklarına 
ve sorunlarına dikkat çekilerek çözüm yolları aranmasını teşvik etmesi beklenmektedir. 

Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım projesi, sadece mermer sektöründeki kadınların değil dernek 
olarak bizlerin de gelişmesine yardımcı olmuştur. Bu proje süresince vakfın rehberliği bizlere çok şey 
öğretmiş, gelecekte yapılacak olan projelerde daha güvenle ve daha bilinçli çalışmamıza katkı sunmuş-
tur. Proje ortaklarımızla yaptığımız uyumlu çalışmanın da gelecekteki işbirliklerimiz için referans olacağı 
inancındayız.

SAMİYE HANCIOĞLU

Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin cinsiyetlerine bakılmaksızın hayatın tüm alanlarında eşit fırsat ve 
haklardan yararlanması, eşit muamele görmesidir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak temel insan hakkı olmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma için de 
bir gerekliliktir.  2016 yılında Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması 
amaçlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan biri de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması-
dır. Yaşamın her alanında kadın ve kız çocuklarına karşı yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılarak, onların 
güçlendirilmesi toplumsal kalkınma için oldukça önemlidir.  Güçlenen kadın ve kız çocuklarının toplumda 
yarattığı çarpan etkinin pek çok alanda büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırdığı görülmüştür.

Türkiye ve özel olarak Afyonkarahisar ilinde, toplumsal cinsiyet eşitliği rakamlarla incelendiğinde ülkemi-
zin ve ilimizin oldukça geri sıralarda yer aldığı görülmektedir. 2021 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na 
göre; Türkiye 156 ülke arasında 133. sıradadır. Ekonomik katılım ve kaynaklara erişimde 140., politik katı-
lımda 114., eğitimde 101., sağlık ve yaşam sıralamasında ise 105. sıradadır. Dünya Bankası Kadın, Çalışma 
Hayatı ve Yasalar Raporu’na göre; çalışma hayatında eşit haklar sıralamasında ise Türkiye 190 ülke içinde 
73. sırada yer almaktadır.

Yanındayız Derneği tarafından ilçe düzeyinde hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği endeksine göre; Af-
yonkarahisar Merkez İlçe, 234 ilçe arasında 173.’dür. Ekonomik katılım ve kaynaklara erişimde 169., politik 
katılım ve karar almada 160. sırada yer almaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sadece eğitim, politika, spor gibi belirli alanlarda değil hayatın her alanında 
görülmektedir. Meslek seçimi ve beraberinde gelen ücret eşitsizliği yanı sıra iş hayatında yükselmedeki 
engeller de toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı sorunların en sık görüldüğü alanlardan biridir. Afyonka-
rahisar İş Kadınları Derneği olarak, ülkemizin çeşitli şehirlerinden farklı cinsiyet, yaş ve eğitim düzeylerine 
sahip 260 katılımcı ile yaptığımız “Toplumsal Cinsiyetin Meslek Seçimlerine Etkisi” araştırması da, top-
lumda bazı mesleklerin hâlâ erkek işi - kadın işi olarak algılandığını gözler önüne sermiştir.

Afyonkarahisar ilindeki toplam iş gücünün büyük bir oranına sahip olan mermer sektörü de erkek işi 
algısının yüksek olduğu bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu algının yarattığı durumu tespit ede-
bilmek adına, sektördeki firmaların ve mermer ocaklarının bulunduğu İscehisar ilçesinde, Mermer İhtisas 
OSB yönetimi ve firmalarla görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, çalışan kadınların eğitim 
seviyelerinin ve gelir düzeylerinin düşük olduğu, genellikle sosyal güvence ve aile ekonomisine katkı için 
çalıştıkları, kadınlarda, mermer işinin erkek işi olarak fiziksel güce dayanan bir iş olduğu algısının yaygın 
olduğu ve bunun için bir kariyer planları olmadığı öğrenilmiştir. Oysaki, teknolojik gelişmeler sayesinde 
artık makine başı işlerin kadınlar tarafından da yapılabileceği fakat kadınların bunun farkında olmadığı da 
söylenmiştir. Kadınlar, genellikle evlendikten ya da çocuğu olduktan sonra işi bırakmaktadır ve çalışma 
hayatı içinde haklarını bilmemektedirler. Sorunlar ise genellikle kendi aralarında yaşanan çekişmelerden 
kaynaklanmaktadır. Yöneticiler bunu, eğitim seviyesinin düşüklüğüne bağlamaktadır. Görüşmelerden 
mermer sektörüne, toplumun erkek işi rolünü yüklemesinin bu sektörde çalışan kadınlarda cam tavan 
sendromuna sebep olduğu anlaşılmıştır.

Gücümün Farkındayım İşimin Başındayım projesi, gözlemlenen bu sorunlara çözüm aramak, toplumda, 
cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak, eğitim yoluyla mermer sektöründe üretim alanında 
çalışan kadınları güçlendirmek ve mesleki anlamda fırsat eşitliğini sağlamak üzere geliştirilmiştir.

GİRİŞ
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Dört ana faaliyeti içeren proje, mermer sektöründe üretim alanında çalışan kadınların ihtiyaçlarını belirle-
mek için hazırlanan anketlerin uygulanması ile başlamıştır. İkinci aşamada uygulanan bu anketler değer-
lendirilmiş, anket sonuçlarına göre talep edilen eğitimler verilmiştir. Projenin üçüncü aşamasında eğitim 
sonu değerlendirmeleri, mermer alanında faaliyet gösteren firmalarla sektördeki kadın çalışanların yıllar 
içindeki durumunun tespiti için anket çalışmaları yapılmıştır. Son aşamada da Mermer Sektöründe Ka-
dın: Afyonkarahisar Raporu hazırlanarak proje sonuçlarını yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Sektörde çalışan 105 kadınla gerçekleştirilen ihtiyaç analizi sonucu, hak temelli eğitimlerin yanı sıra te-
mel bilgisayar ve web, iletişim ve diksiyon, yönetim, finansal okur-yazarlık, iş sağlığı ve güvenliği ile ergo-
nomi eğitimleri katılımcıların en çok talep ettikleri konular oldu. Proje ortağı olan Afyonkarahisar Barosu 
bünyesinde bulunan Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu’nda görev alan avukatlar tarafından hak temelli 
konular anlatıldı. Bu kapsamda iş kanunu ve kadın işçi hakları ve medeni kanun kapsamındaki haklarla 
ilgili bilgi verildi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık eğitimi kapsamında ise S. Sinem Mısırlıoğlu tara-
fından, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin iş hayatında ve sosyal hayatı-
mızdaki etkileri kadınların aktif katılımı sağlanarak anlatıldı. Finansal okur-yazarlık ve Yönetim eğitimleri, 
proje ortağı Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde görevli öğretim üyeleri tarafından verildi. Uluslararası Ti-
caret ve Finans Bölümü öğretim üyesi Dr. Adem Böyükaslan katılımcılara finansal okuryazarlık, finansal 
tutum ve finansal davranış kavramlarını tanıtmış ve bu kavramların birbirleriyle ilişkisini vurgulayarak, 
gelir ve gider yönetiminin kişisel ve aile hayatı üzerindeki önemi üzerinde durdu. İşletme Bölümü Arş. 
Gör. Dr. Handan Deniz Böyükaslan ise Yönetim Eğitimi kapsamında, yönetim sürecinin işleyişi ve zaman 
yönetimi konularına ilişkin bilgiler verdi. Fizyoterapist Burçak Kızılay ise iş ve ev çalışma alanlarında er-
gonominin önemine değinerek sürekli ayakta ya da oturarak çalışmak zorunda olan mermerci kadınlara, 
vücut ağrılarının önüne geçebilmek için pratik egzersizler gösterdi. Çok tehlikeli sektör sınıfında olan 
mermerde, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve dikkat edilmesi gereken hususlar Afyon OSGB firması A 
sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimya Müh. Şencan Yeşilçay tarafından aktarıldı. İletişim Hayattır Akademisi 
kurucusu Eğitmen Eren Gökyer ise açık ve sağlıklı iletişim, iletişim tekniklerini uygulayabilme, toplum 
önünde etkili konuşma, ses ve nefes özellikleri gibi daha birçok konuya iletişim ve diksiyon eğitimi esna-
sında değindi. Temel bilgisayar ve web eğitimi derneğimiz üyesi Nimet Can Balkan tarafından uygulamalı 
olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, bilgisayarın temel parçaları, ofis programları, internette etkili arama 
teknikleri konusunda hem teorik hem de pratik bilgi edindiler. Eğitimlerin sonunda, tüm katılımcılara eği-
tim sonu anketleri uygulanarak geri dönütler alındı.

Firma anketlerinde, mermer sektöründeki kadın çalışanların profilinin belirlenmesi amacıyla, 2016-2020 
yılları arasında kadın-erkek çalışan sayıları, kadın çalışanların çalıştıkları pozisyonların dağılımı, işte kalış 
süreleri, işten ayrılma nedenleri ve üretim bölümlerinde kadın çalışan olmasının avantaj ve dezavantaj-
ları gibi sorular yöneltilmiştir. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 1.074 firmaya kısa mesaj 
ve e-posta yoluyla, az sayıda firmaya ise birebir görüşmeler ile anket formları ulaştırılmış; ancak 20 firma 
ankete katılmıştır.

Mermer Sektöründe Kadın: Afyonkarahisar Raporu, ihtiyaç analizi sonuçları, firma anketi verileri, odak 
grup çalışmaları ve eğitimler sırasında kadınlardan alınan geri bildirimler sonucu hazırlanmıştır.

Mermer sektöründe yer alan emekçi kadınlar Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım projesi kapsamında aldıkları 
eğitimler ile çalışırken güçlü olmanın farkındalığını yaşadıklarını dile getirdiler.

NALAN KARCI - AFİKAD Üyesi
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BÖLÜM 1
MERMER SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞAN
İŞÇİ KADINLARIN 
SORUNLARI,
İŞ YAŞAM DENGESİ VE 
KARİYER BEKLENTİLERİ 
ARAŞTIRMASI
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Afyonkarahisar mermer kaynakları bakımından oldukça zengindir. Mermer kaynakları yoğun olarak İs-
cehisar ilçesi çevresinde bulunmaktadır. Afyonkarahisar’da zengin ve kaliteli mermer yataklarının işletil-
mesi ve işlenmesi, sektörün hızla gelişmesini sağlamıştır. Afyonkarahisar Valiliği internet sayfasında yer 
alan bilgilere göre Türkiye’de blok mermerin üçte biri Afyonkarahisar İscehisar’da çıkarılmaktadır. Toplam 
mermer rezervi 400 milyon m3 olarak tahmin edilen Afyonkarahisar’da yıllık üretim kapasitesi 6,9 milyon 
m3 civarındadır.

Afyonkarahisar’da yaklaşık 45’i büyük çaplı entegre tesis olmak üzere toplam 355 mermer işleme tesisi 
vardır. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi içinde ise 40 adet mermer işleme tesisi bulunmaktadır. 
Afyonkarahisar’ın yıllık mermer üretiminin 6.611.000 m3 civarında olduğu hesap edilmektedir. Afyonkara-
hisar Türkiye’nin doğaltaş toplam ihracatında %11,54’lük paya sahip durumdadır. Türkiye’nin 2020 yılı do-
ğaltaş ihracatı 1 milyar 736 milyon 683 bin dolar, Afyonkarahisar’ın 2020 yılı doğaltaş ihracatı 200 milyon 
482 bin dolardır. Doğaltaş sektöründe yer alan ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’na Kasım 2021 
itibari ile kayıtlı toplam üye sayısı 1.074’tür.

Mermer sektörü teknoloji yoğun bir sektördür. Bununla birlikte, teknolojiye yardımcı konumda vasıfsız, 
yarı vasıflı işgücü ile teknoloji odaklı vasıflı işgücüne ihtiyaç vardır. Afyonkarahisar doğal taş sektöründe 
işçi, ustabaşı, mühendis, teknisyen ve idari personel olmak üzere çok sayıda kişi istihdam edilmektedir. 
Bu sektörde metalik olmayan mineral ürünler alt sektöründe 7.188 kişi ve diğer madencilik firmalarında ve 
taş ocaklarında 1.110 kişi olmak üzere toplam 8.298 kişi istihdam edilmektedir.  Bu sayı Afyonkarahisar’da 
sanayi sektöründeki toplam istihdamın %63,59’unu oluşturmaktadır. 

Mermer sektöründeki üretim alanındaki istihdam ağırlıklı olarak erkek işgücüdür. Örneğin Tağraf ve Boz-
kulak (2020) tarafından mermer sektöründeki çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel sinizm ara-
sındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan araştırmaya iki mermer firmasından 162 çalışan katılmıştır. Bu 
işletmelerde araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun erkek çalışanlar olduğu (%76,7) görülmüştür. 
Demirezen ve Şenol (2020) tarafından yapılan bir araştırmada mermer sektöründeki bir firmada çalışan-
ların stres düzeyini ve tükenmişliklerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmaya 110 çalışan katılmıştır. 
Bu işletmede araştırmaya katılanların %96,4’ünü erkekler oluşturmuştur. 

Mermer sektöründe çalışanlara yönelik bu iki araştırma da sektördeki çalışanları büyük bir çoğunluğu-
nun erkekler olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte doğal taş sektöründeki firmalarda satın alma, 
finans ve muhasebe, insan kaynakları, pazarlama gibi destek fonksiyonlar ve idari pozisyonlarda kadın 
çalışanlar bulunmaktadır. Öte yandan üretim alanında son yıllarda tasarıma dayalı üretim de artmakta-
dır. Süsleme amacıyla mozaik desenli ürünlerin üretiminde ağırlıklı olarak kadınlar çalışmaktadır. Mozaik 
üretimi yapan firmalarda hem üretim alanında hem de destek fonksiyonlarda kadın çalışanlar olmakla 
birlikte, plaka ve fayans gibi teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği firmalarda ise daha çok destek fonksi-
yonlarda kadın çalışanlar bulunmaktadır.

1.1.
MERMER SEKTÖRÜNDE
İSTİHDAMIN ÖZELLİKLERİ
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Veri toplamak için üç bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde demografik bilgiler ve 
sorunlara ilişkin çoktan seçmeli 45 soru yer almaktadır. İkinci bölümde iş yaşam dengesini gösteren 20 
ifade ile evet, hayır ve bazen şeklinde üçlü ölçek bulunmaktadır. Üçüncü bölümde kariyer beklentilerini 
gösteren 26 ifade ile evet, hayır ve bazen şeklinde üçlü ölçek bulunmaktadır.

Araştırmanın evrenini mermer sektöründeki firmalarda üretim alanında çalışan kadınlar oluşturmaktadır. 
Araştırma için üretimde kadın çalışanı olan mermer işletmeleri belirlenmiş ve bu firmalara anket dağıtıl-
mıştır, bununla birlikte 105 çalışandan geri dönüş olmuştur. Bulgular frekans tablolarında gösterilmiştir.

1.2.
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

“Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım” projesi kapsamında eğitime katılanlar, genel olarak eğitim seviyesi düşük, 
aile yapılarında erkek egemen kültürün baskın olduğu, aile kararlarında sessiz kalan ve sosyal hayatları olmayan kadın-
lardan oluşuyordu. Bu durum ilk bakışta üzücü ve olumsuz görünse de kadınların kendilerini bu proje dolayısıyla değerli 
hissetmeleri, proje eğitim sürecine aktif katılımları, bir şeyler öğrenebilmek ve değişebilmek için yaptıkları fedakârlıkları 
ve eğitim sürecindeki öğrenme gayretlerini gözlemlemek benim için bu eğitimin en mutlu tarafıydı.

Dr. HANDAN DENİZ BÖYÜKASLAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Bölümü 
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1.3.1. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
Bu bölümde araştırmaya katılan kadınların demografik özellikleri yer almaktadır.

Araştırmaya katılanların çoğunluğunu 30-39 (%31,4) ve 40-49 (%33,4) yaş grubundakiler oluşturmakta-
dır. 20-29 yaş grubundaki kadınlarla 50-59 yaş grubundaki çalışanların oranı birbirine çok yakındır.

Araştırmaya katılanların eğitim durumu ağırlıklı olarak ilkokul (%47,6) ve ortaokul mezunlarından (%22,9) 
oluşmaktadır. Bunu lise mezunları (%16,2) izlemektedir. Az sayıda da olsa üniversite mezunu olanların 
bulunması da dikkat çekicidir.

1.3.
BULGULAR
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1.3.1. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

Araştırmaya katılan kadınların büyük bir çoğunluğu (%76,2) resmi nikâhlı evlidir. Bir kişi ise imam nikâhı 
ile evli olduğunu belirtmiştir. Medeni durumla ilgili ikinci önemli gösterge boşanmış olanlardır. Kadınların 
%12,4’ü boşanmış olduğunu belirtmiştir. Hiç evlenmeyenlerin oranı ise %4,8’dir. Kadınların medeni durum-
larının çalışma motivasyonlarını etkileyeceği varsayılmıştır. Boşanmış, eşini kaybetmiş ve eşinden ayrı 
yaşayan kadınların (%17,2) yaşamlarını sürdürecek geliri kazanmak için çalıştıkları; hiç evlenmeyenlerin 
de benzer şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılamak ya da ailelerine destek olmak için çalıştıkları söylenebilir.

Araştırmaya katılan kadınların mermer sektöründe çalışma süresi açık uçlu olarak sorulmuş ve elde edi-
len veriler Grafik 4’te görüldüğü gibi gruplandırılmıştır. Sektördeki çalışma süresi, kadınların çalışma ko-
şulları hakkında daha güçlü bir kanaate sahip olduklarının bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.  Buna 
göre sektörde 4-6 yıldır çalışanların oranı %30,5’tir. Kadınların %22’si 1-3 yıldır çalışırken bir yıldan az 
süredir çalışanların oranı %20’dir. Sektörde en uzun çalışma süresi 19-21 yıldır ve bu kategorideki kadın-
ların oranı %4,7’dir. Süre uzadıkça çalışan kadınların sayısının azalması, bu sektörün kadınlar için cazip 
olmaması ile açıklanabilir.

MEDENİ DURUM (%)
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Evlenme yaşı kadınların sosyo-ekonomik düzeylerinin bir göstergesidir. Kadınların %25,7’si 18 yaşının 
altında evlenmişlerdir. Bunu en yüksek oranla 18-25 yaş arasında evlenenler (%54,3) izlemektedirler. Eği-
tim düzeyi yükseldikçe evlenme yaşı da yükselmektedir. Kadınların çoğunluğunun ilköğretim düzeyinde 
olmaları ile erken evlenenlerin oranı birbiriyle ilişkili görünmektedir.

Araştırmaya katılan kadınların %44,8’inin eşleri tam zamanlı olarak çalışırken, %14,3’ünün eşleri yarı za-
manlı olarak çalışmaktadır. Eşleri çalışmayan kadınların oranı ise %16,2’dir (Grafik 6). Eşleri çalışmayan 
kadınlar hem eşlerine hem de çocuklarına bakmakla yükümlüdürler.

Çocuk sayısı ile evlenme yaşı bağlantılıdır. Evlenme yaşı ne kadar düşükse çocuk sayısı da o kadar 
yüksek olabilmektedir. Kadınların yarısına yakını (%41) iki çocuk sahibidir. Üç ya da daha fazla çocuğu 
olanların oranı ise %32,3’tür. Kadınların %73,3’ü iki ve daha fazla çocuğa sahiptir.

EVLENME YAŞI (%)

EŞİN ÇALIŞMA DURUMU (%)
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1

18’in altında 26-34Cevap yok

13,3
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1.3.2. SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER
Bu kategoride evlenme yaşı, çocuk sayısı, bakmakla yükümlü olunan kişilerin sayısı, eşin eğitim düzeyi 
ve çalışma durumu, ailede çalışanların sayısı gibi bilgiler yer almaktadır. 

Tam zamanlı %45

Yarı zamanlı %14

%3 Emekli

%16 Çalışmıyor

%22 Cevap yok

Grafik 5

Grafik 6
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1.3.2. SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER

Hanede çalışan sayısı hem ailenin gelir düzeyini hem de kadının ekonomik yükümlülüğünün düzeyini 
göstermesi açısından önemlidir. Kadınların yarısından biraz fazlası (%53,3) ailede iki kişinin çalıştığını 
(eş, emekli eş ve emekli baba da dâhil) belirtmişlerdir. Bunu tek kişinin (bir kişi ya da sadece ben şek-
linde ifade etmişlerdir) çalıştığını belirtenler (%34,2) izlemektedir. Bu durumda tek kişi çalışan kadınlar 
ailenin geçimine dair yükümlülüğünü de üstlenmektedirler. 

HANEDEKİ ÇALIŞAN SAYISI (%)

Kadınlar iş hayatında yer almakla birlikte aynı zamanda ev ile ilgili sorumlulukları da üstlenmek zorunda-
dırlar. Araştırmaya katılanların %61,9’u çocuklarıyla ilgilenmekle yükümlü olduklarını belirtmişlerdir. Bunu 
%15,2 oranıyla eş ve çocuklarıyla ilgilenmekle yükümlü olanlar izlemektedirler. Eşlerin de bir yükümlülük 
olarak gösterilmesi eşin çalışma durumuyla ilgilidir. Eşleri çalışmayan kadınların oranı da bunun bir gös-
tergesidir. 

Ailenin yaşadığı konutun büyüklüğü aile üyelerinin sayısı ile ilgili olduğu kadar ailenin ekonomik düzeyiy-
le de ilgilidir. Yaşanan konutun oda sayısı en yüksek oranla (%53,3) üçtür (2+1 evler dâhil). Bunu %34,3 
ile dört odalı evlerde (3+1 evler dâhil) yaşayan kadınlar izlemektedir. Üçüncü sırada ise %9,5 ile iki odalı 
evlerde (1+1 evler dâhil) oturan kadınlar yer almaktadır. Bu bulgular evin bulunduğu semtin ve yaşanan 
evin niteliğini göstermemekle birlikte, hanedeki kişi sayısı ile yaşanan evin oda sayısının birbiriyle uyum-
lu olduğu söylenebilir.

Grafik 7

Gücümün Farkındayım, İşim Başındayım projesinde, çalışanların bakış açısına bir şeyler katacağı düşüncesiyle hazırla-
dığım Ergonomi hakkındaki çalışmanın, geniş gruplarda sonuç vereceğine inanıyorum. Eğitim esnasında, çalışanlarda 
oluşabilecek sorunların önceden tespiti ve çözümü konusunda bilgilendirirken, katılımcıların eksikliklerini fark ettiğim-
de doğru bir işe ortak olduğuma sevindim.

Özellikle kadınlar hem iş hem de ev yaşantılarında, iki farklı işte çalıştığını düşünürsek, gelecekleri için her yeni bilginin 
yatırım olduğunu irdelemeleri için, kadınların, işveren tarafından da eğitimler için teşvik edilmelidir.

BURÇAK KIZILAY - Fizyoterapist
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1.3.2. SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER

Kadınların yarısından biraz fazlası (%55,2) ekonomik olarak sıkıntı çektiklerini belirtmişlerdir. Kısmen sı-
kıntı çektiklerini belirtenlerle birlikte (%29,5) düşünüldüğünde kadınların ekonomik açıdan çok iyi durum-
da olmadıkları söylenebilir. 

Araştırmaya katılan kadınların %30,5’i ailesinin gelirinin asgari ücret ve asgari ücretin altında olduğunu 
belirtmiştir. Asgari ücretin altında çalışan bir kadın da bu gruba dâhil edilmiştir. Bu gruptan sonraki en 
yüksek oran (%20) ise aylık 5.000-6.000 TL arasında gelire sahip olan gruptur. Asgari ücretle çalışanların 
muhtemelen ailenin tek gelirini sağlayan kadınlar olduğu düşünülmektedir. Ailede çalışan sayısı arttık-
ça gelir de artmaktadır. Ailede tek kişinin çalıştığını (muhtemelen kendisi) belirten kadınların oranının 
(%34,2) ailenin gelirinin asgari ücret düzeyinde olduğunu belirten kadınlara yakın olması da bunun bir 
göstergesidir.

EKONOMİK SIKINTI ALGISI (%)

AİLENİN AYLIK GELİRİ (%)

“Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım” Projesi, temel finansal bilgilerin bireylerin yatırım, tasarruf, birikimlere dö-
nüşerek finansal okuryazarlık düzeyinde kazanım sağlaması adına hane halkını temsil eden en güçlü olgu kabul ettiğim 
kadın/anne olgusu üzerinden değerlendirilmesine zemin hazırladığı için mutluluk ve memnuniyet hissettim. Katılımcı 
kadınların, iş yaşamında cinsiyet kaynaklı fırsat ve gelir adaletsizliğinden sıkça bahsetmeleri özellikle ilgi göstermeme 
neden oldu.

Dr. ADEM BÖYÜKASLAN - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
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BİLGİSAYAR KULLANMA (%)

1.3.3.  TEKNOLOJİDEN YARARLANMA YETKİNLİĞİ
Kadınların bilgiye erişebilme düzeylerini belirlemek amacıyla bilgisayar ya da akıllı telefon sahipliği, bil-
gisayar kullanabilme becerisi ve internet bağlantısı sahipliği sorulmuştur. Araştırmaya katılan kadınların 
%85,7’si bilgisayar ya da akıllı telefonlarının olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşılık %13,3’ünün bilgisayarı 
ya da akıllı telefonu bulunmamaktadır. Kadınların %73,3’ü internet bağlantısına sahiptir. Buna karşılık 
%27,7’si internet bağlantısına sahip değildir. Bu bulgu kadınların %25,7’sinin ya telefonunun olmadığını 
ya da internet bağlantısı olan telefonunun olmadığını göstermektedir. Bilgisayar ya da akıllı telefonu ol-
mayan kadınların oranının %13,3 olduğu dikkate alındığında, kadınların ve %12,4’ünün bir telefonu olmakla 
birlikte internet bağlantısına sahip olmadıkları düşünülebilir. Kadınların %62,9’u ise bilgisayar kullanmayı 
bilmemektedir. 

%62,9 EvetHayır %37,1

Grafik 10

Kadınların eğitim alması ve bilgi sahibi olması gerçekten çok önemli. En büyük sorun kadınların haklarını ve haklarına 
nasıl kavuşacaklarını, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini bilmemeleri. Hayatın ağır yükünü taşıyan, işte olduğu gibi evde 
de çalışan, çocuk da yetiştiren, gerektiğinde ebeveynlerine de bakmak zorunda olan kadınların önündeki engellerin 
kalkması çok önemli. Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım projesi de bu anlamda oldukça faydalı oldu. Katılımcı 
kadınlar, iş hayatında haklarının ne olduğunu, nasıl hak arayacaklarını öğrenince kendilerini daha iyi hissettiler ve mem-
nuniyetlerini dile getirdiler.

Av. NİLGÜN SEÇEN, Afyonkarahisar Barosu
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Araştırmaya katılan kadınların bir bölümü (%7,6) bu soruya cevap vermemiştir. Kadınların önemli bir bö-
lümü (%70,5) çocukların bakımı için destek almadıklarını belirtmişlerdir.

Çocuk bakımı için destek alımı ile ev işleri için destek alımının oranları birbirine çok yakındır. Kadınların 
%72,4’ü ev işleri için herhangi bir destek almadıklarını belirtmişlerdir. Bu durum işten sonraki zamanların-
da ev işlerine de zaman harcamak zorunda olduklarını göstermektedir. 

Kadınlara işyerlerine ulaşımda kullandıkları yol sorulmuştur. İşyeri servisi, toplu taşıma, şahsi araç ve 
yaya olmak üzere dört seçenek sunulmuştur. Kadınlar işyerine ulaşımda büyük bir oranda (%90) işyeri-
nin servis hizmetini kullanmaktadırlar. Çok azı (%5,7) toplu taşımayı kullanmaktadır. Toplu taşıma servis 
hizmetinin olmadığı yerlerde kullanılmaktadır.

1.3.4.  İŞ-YAŞAM DENGESİ
Kadınların çalışma yaşamında işle ilgili yükümlülükleri yanında ev ile ilgili yükümlülükleri de devam et-
mektedir. Ev işleri, çocuk bakımı, işe gitmek için harcanan zaman, kadının iş yaşam dengesini kurma-
sında önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu bölümde çalışan kadınların iş ve aile yükümlülüklerine 
ayırdıkları zamanı etkileyen koşullar, evli ve çocuk sahibi olmaları halinde eve ilişkin yükümlülükler ve 
çocukların bakımı konusunda profesyonel bir destek alıp almadıkları, ailede kadının çalışmasına yönelik 
tutumlar belirlenmek istenmiştir.

ÇOCUK BAKIMINDA ALINAN DESTEK (%)

EV İŞLERİNDE DESTEK ALIMI (%)

%7 Cevap yok

%22 Evet

Hayır %70

%27.6 EvetHayır %72,4

Grafik 11

Grafik 12

Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım projemizin, mermer sektöründe çalışan emekçi kadınlara çok katkıda bulun-
duğunu düşünüyorum. Kişisel gelişim sohbetlerinde kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini ve kendilerine değer veril-
diğini hissettiklerini belirttiler.

SEVİL KÜTAHYA - AFİKAD Üyesi
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Araştırmaya katılan kadınlara çalışma kararı için eş ya da ebeveynlerinden izin alıp almadıkları sorulmuş 
ve kadınların büyük bir çoğunluğu (%76,2) izin aldıklarını belirtmişlerdir. Göreli olarak az sayıda kadın ise 
çalışmak için izin almak zorunda olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan kadınlara çalışmanızı eşiniz ya da ailenizin olumlu karşılayarak destekleyip destek-
lemedikleri sorulmuş ve kadınların önemli bir bölümü (%82,9) olumlu karşıladıklarını ve desteklediklerini 
belirtmişlerdir. Kadınların bir bölümünün ailede tek çalışan ve aile gelirinin tek sağlayıcısı ya da düşük 
gelir düzeyinde ailenin gelirinin en önemli destekleyicisi oldukları düşünüldüğünde, bu oranın yüksekliği 
anlamlı olmaktadır.

ÇALIŞMA KARARININ ONAYI (%)

EŞ VE EBEVEYNLERİN KADININ ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARI (%)

1.3.4.  İŞ-YAŞAM DENGESİ

%83 Evet

Hayır %8,5

Cevap yok %8,5

%76,2 EvetHayır %23,8

Projemiz, mermerci emekçi kadınlarda farkındalık yarattı ve kadınlara öz güven sağladı. Bundan sonra hayatlarını daha 
bilinçli planlayacak ve ayakları üzerinde güvenle duran bireyler olacakları için çok mutluyum.

SİBEL ŞEMŞİMOĞLU, AFİKAD Üyesi

Grafik 13

Grafik 14
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Araştırmaya katılan kadınlara aldıkları ücretin harcanmasına dair kararları kendilerinin özgürce alıp al-
madıkları sorulmuş ve kadınların büyük bir bölümü (%78,1) bu kararları kendilerinin alabildiklerini belirt-
mişlerdir. Göreli olarak daha az bir bölümü de (%19) ücretlerini özgürce harcayamadıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan kadınların ev ve iş sorumlulukları arasındaki dengeyi nasıl sağladıklarını anlamak 
için, 20 ifade hakkındaki görüşlerini belirtmeleri istenmiş, olumlu ve olumsuz durumlar puanlanarak 
analiz edilmiştir. Bu analize göre ilk bakışta kadınların çoğunluğunun iş-yaşam dengesini kurabildikleri, 
önceliklerini doğru belirleyerek çalışmaktan kaynaklanan sorunlarını çözebildikleri düşünülebilir. Araştır-
manın bulguları kadınların çok sık olarak 8 saatin dışına çıkan çalışma süresi olmadığını göstermektedir. 
Belirli zamanlarda, özellikle siparişlerin yetiştirilmesi gereken zamanlarda fazla çalışma olduğu, diğer 
zamanlarda 8 saat çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte araştırma sırasındaki gözlemler kadınla-
rın zaman toleransının çok düşük olduğunu, çalışma zamanının bitiminde hemen aile sorumluluklarının 
devreye girdiğini göstermektedir.

1.3.4.  İŞ-YAŞAM DENGESİ

ÜCRETİN HARCANMASINA DAİR KARARLAR (%)

%2 Kısmen

%19 HayırEvet %78

%1 Cevap yok

Grafik 15
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Yasal olarak haftalık çalışma süresi en fazla 6 gündür. Kadınların %96,2’si haftanın 6 günü çalıştıklarını 
belirtmişlerdir. Bununla birlikte 7 gün çalıştıklarını belirtenlerin muhtemelen fazla mesai zamanlarındaki 
çalışmayı dikkate alarak bu cevabı verdikleri düşünülmektedir.

Araştırmaya katılan kadınların %96,2’si yasal sosyal güvenceye sahip olduklarını, başka deyişle sigortalı 
olarak çalıştıklarını belirtmişlerdir. Çok az sayıda kadının (%2,9) sosyal güvencelerinin olmadığını belirt-
meleri henüz yeni işe girmiş olmalarıyla ilişkilendirilebilir. Çünkü çalışma süreleri sorulduğunda az sayıda 
kadın henüz bir aydan az süre çalışmakta olduklarını belirtmişlerdir. Kadınların %96,2’si sigorta primleri-
nin işveren tarafından ödendiğini belirtmişlerdir. Sadece bir kişi kendisinin ödediğini belirtmiştir, ancak 
işletmelerde böyle bir çalışma biçimi olmadığı için sorunun anlaşılmadığı düşünülmektedir. Araştırmaya 
katılan kadınlara işyerinde ücretlerin ödenmesi ve izin haklarının kullanımı bakımından sorun yaşayıp 
yaşamadıkları sorulmuş ve kadınların %85,7’si sorun yaşamadıklarını, çok az bir oranı bazen sorun ya-
şadıklarını belirtmişlerdir.

Kadınlara işyerinde kadın oldukları için ilave sorunlar yaşayıp yaşamadıkları sorulmuş ve kadınların 
%94,3’ü herhangi bir sorun yaşamadıklarını, çok az bir bölümü ise sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
Ayrıca, mermer sektörü daha çok erkek çalışanların tercih edildiği bir sektör olduğu için kadınların bu 
sektörde çalışmalarından dolayı herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulmuş ve 
kadınların %78,1’i hayır cevabını vermişlerdir. 

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ

1.3.5. ÇALIŞMA KOŞULLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Bu kategoride kadınların istihdam koşulları, işyerinde karşılaşılabilecek sorunlar ve yasal haklar konu-
sundaki bilinçlilik düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır.

Kadınların tamamına yakını düzenli aylık ücretli olarak çalışmaktadırlar. Ücret ödemelerinde yasal çerçe-
veye uyulması (yasal olarak ödenmesi gereken asgari ücret seviyesi) hâlinde ücretlerin bankaya yatı-
rılması beklenmektedir. Bununla birlikte, asgari ücretin altında ya da üzerinde ödeme yapmakla birlikte, 
sigorta ödemesini asgari ücretin üzerinden yapan firmalar asgari ücretin üzerindeki kısmını elde ödeme 
yoluna gitmektedirler. Araştırmaya katılan kadınların tamamına yakınının (%96,2) ücretleri bankaya yatı-
rılmaktadır. Yasal olarak haftada 6 gün toplam 45 saat çalışılması öngörülmektedir. 45 saatin üzerindeki 
çalışmalar için fazla çalışma ödemesi yapılması gerekmektedir. Kadınların önemli bir bölümü (%70,4) 
günlük 7,5-8 saat çalışmaktadırlar. Diğer grupta (%29,7) ise 9-12 saat çalışanlar yer almaktadır. Çalışma 
saatlerindeki değişkenlik siparişlerin yetiştirilmesi için gerektiğinde fazla çalışmaktan kaynaklanmakta-
dır.

%4 Yedi GünAltı gün %96

Grafik 16
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Araştırmaya katılan kadınların tamamına yakını işyerinde herhangi bir türde şiddete maruz kalmadıkla-
rını belirtmişlerdir. Ancak insanlar kaba şiddeti (fiziksel darp ya da sözlü hakaret gibi) ayırt edebilmekle 
birlikte daha ince şiddet türlerini ayırt edemeyebilir. Bu nedenle kadınlara şiddet türleri hakkında bilgi-
lerinin olup olmadığı sorulmuş ve yarısından fazlası (%61) evet cevabını verirken göreli olarak önemli bir 
bölümü (%35,2) hayır cevabını vermiştir. 

1.3.6.  İŞYERİNDE VE AİLE YAŞAMINDA ŞİDDET DENEYİMİ VE
YASAL HAKLARA DAİR FARKINDALIK
Bu bölümde son yıllarda kadınların sıklıkla yaşadıkları ve ölümle sonuçlanabilen şiddet deneyimleri hak-
kında sorular sorulmuş ve kadınların şiddet deneyimiyle nasıl başa çıktıkları ya da çıkabilecekleri, yasal 
haklarının ne kadar farkında oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Kadınlara işyerinde herhangi bir türde, örneğin fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik bir şiddete ma-
ruz kalıp kalmadıkları sorulmuş ve kadınların tamamına yakını (%97,1) böyle bir sorunla karşılaşmadıkla-
rını belirtmişlerdir. 

ŞİDDET TÜRLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİPLİĞİ (%)

%4 Cevap yok

%61 Evet

Hayır %35

Grafik 17
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Araştırmaya katılan kadınlar işyerinde herhangi bir şiddete maruz kalmasalar da aile hayatında şiddete 
maruz kalabilirler. Bu nedenle kadınlara “sizce kadınlar şiddete maruz kalıyorlar mı” şeklinde bir soru 
yöneltilmiştir. Kadınların tamamına yakını (%90,5) evet cevabı vermiştir. Hayır diyen kadınların sayısı çok 
azdır ve bir bölümü de bu soruya cevap vermemiştir. 

ŞİDDET KARŞISINDA TUTUM  (%)

KADINA KARŞI ŞİDDETİN VARLIĞI (%)

1.3.6.  İŞYERİNDE VE AİLE YAŞAMINDA ŞİDDET DENEYİMİ VE
YASAL HAKLARA DAİR FARKINDALIK

Araştırmaya katılan kadınlara işyerinde herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında nasıl bir tutum takına-
caklarını, problemi çözmek için nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemek amacıyla sessiz kalmaktan, çeşitli 
kişilere ya da mercilere durumu iletmeyi kapsayan yollar sunulmuştur. Grafik 18’de de görüleceği gibi 
kadınların önemli bir bölümü (78 kişi) durumu yöneticilere bildireceklerini belirtmişlerdir. İkinci tercih ise 
resmî kurumlara başvurma (21 kişi) seçeneğidir. 

Yöneticilere 
bildiririm

Evet

Aileme / 
arkadaşıma 

söylerim
Cevap yok

Cevap yok Hayır

4

4.8 4.8

5

Sessiz kalırım

2

Resmi 
kurumlara 

başvururum

21

78

90.5

Grafik 19

Grafik 18
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1.3.6.  İŞYERİNDE VE AİLE YAŞAMINDA ŞİDDET DENEYİMİ VE
YASAL HAKLARA DAİR FARKINDALIK

Kadınların aile hayatında en çok kimler tarafından şiddete uğradıklarını belirlemek amacıyla eş, erkek ar-
kadaş, ebeveyn, eski eş ve arkadaşlar ve eşin ailesi olmak üzere çeşitli seçenekler sunulmuş ve birden 
fazla seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Tabloda görüldüğü gibi kadınların yarısından fazlası, (%58,1) 
eşleri tarafından şiddete uğradıklarını belirtmişlerdir. İkinci önemli grup (%16,2) kendisinin ve eşinin aile 
üyelerinden olmak üzere pek çok kişiden şiddet gördüklerini, bir bölümü de (%13,3) eski eş ve erkek 
arkadaşlarının şiddetine maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, kadınlara şiddete maruz kaldıklarında 
nasıl bir yol izleyecekleri ve nereye nasıl başvuracakları hakkında bilgilerinin olup olmadığı sorulmuştur. 
Kadınların büyük bir bölümü (%83,8) evet cevabı verirken bir bölümü (%11,4) hayır cevabı vermiştir. 

Cevap yok

5.7

Diğer
(Belirtilmemiş)

4.8

Yok

1.9

Eş

58.1

Eski eş,
eski erkek 
arkadaş

13.3

Eş, kadının ebeveyni 
ve kardeşleri,
eşin ebeveyni

16.2

Araştırmaya katılan kadınlara şiddete maruz kaldıklarında hangi mercilere başvurdukları sorulmuştur 
ve birden fazla seçeneği seçebilecekleri belirtilmiştir. Kadınların bir bölümü (%15,2) bu soruya cevap 
vermemiştir. Bir önceki soruda, şiddet sonrası nasıl bir yol izleyeceklerini bilmeyen kadınların oranı ile bu 
soruya cevap vermeyen kadınların oranı birbirine çok yakındır. Şiddet sonrası nasıl bir yol izleyeceğini 
bilen kadınların yarısından fazlası (67 kişi) karakola ve karakol ile birlikte acil yardım telefon hatlarına 
başvurduklarını belirtmişlerdir.

Araştırmaya katılan kadınlara yasal hakları hakkında bilgilerinin olup olmadığı sorulmuş ve kadınların 
%67’si haklarını bildiklerini belirtmişlerdir. Ancak, önemli sayılabilecek bir bölümü (%30,5) yasal haklarına 
dair bilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir.

ŞİDDET SONRASI BAŞVURULACAK MERCİLER

AİLEDEKİ ŞİDDETİN KAYNAĞI (%)Grafik 20

Tablo 1

ŞİDDET SONRASI NASIL BİR YOL İZLENİYOR KADIN SAYISI

Acil Yardım Telefon Hatlarını Ararım 24

Aileme Söylerim 15

Kadın Kuruluşlarına Başvururum 3

Karakola Başvururum 67

Mahkemeye Başvururum 6

Cevap Yok 16
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Araştırmaya katılan kadınların “aile hukuku çerçevesinde 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik 
şiddetin önlenmesine dair yasa” çerçevesinde sahip oldukları hukuki haklar konusunda bilgilerinin olup 
olmadığı sorulmuştur. Kadınların yarısı bu soruya evet cevabı verirken yarısına yakını da (%43,8) hayır 
cevabı vermiştir. 

Kadınlara hamilelik ve doğum sonrasında yasal haklar ve izinlerden yararlanıp yararlanmadıkları da so-
rulmuştur. Tablo 1.12.’de de görüleceği üzere kadınların %27,6’sı bu soruya cevap vermezken %26,7’si 
yararlandıklarını ve %43,8’i yararlanmadıklarını belirtmişlerdir. Az sayıda kadının ise hamilelik ve doğum 
esnasında çalışmadıkları ya da çalıştıkları dönemde hamilelik ve doğum yaşamadığı anlaşılmıştır.

Araştırmaya katılan kadınların kariyer beklentilerini belirlemek üzere mermer sektöründe şu anda çalış-
tıkları pozisyondan daha üst pozisyonlara gelebileceklerine inanıp inanmadıkları sorulmuş ve kadınların 
%73’ü evet cevabını vermişlerdir. 

Kadınlara çalışma hayatındaki sorunlarını çözmek ve daha yüksek beceri ve sorumluluk gerektiren gö-
revler üstelenebilmek için hangi tür yetenek ve becerilere ihtiyaç duydukları sorulmuştur. Bir dizi yetenek 
ve becerinin sıralandığı listede birden fazla işaretleme yapabilecekleri belirtilmiştir. Cevaplar dört beceri 
kategorisinde toplanmıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi bilgisayar ve iş makinesi kullanımı gibi beceriler 
teknik beceriler olarak gruplandırılmıştır. İş planlama ve organize etme, iletişim becerileri, liderlik, zaman 
yönetimi ve stres yönetimi iş yönetimi becerileri olarak gruplandırılmıştır. Diksiyon, ilk yardım, aile geliri-
nin etkili kullanımını içeren para yönetimi ve kendini tanıma kişisel gelişim becerileri olarak gruplandırıl-
mıştır. İş sağlığı ve güvenliği, iş ve kişisel yaşamdaki hak ve yükümlülüklere dair bilgiler ise yasal haklar 
ve yükümlülükler olarak gruplandırılmıştır. Buna göre araştırmaya katılan kadınların yarısı iş yönetimi 
becerilerine ihtiyaç duyduklarını belirtirken %32,3’ü teknik becerilere, %30,4’ü yasal hak ve yükümlülükler 
hakkındaki bilgilere ve %23,8’i de kişisel gelişim becerilerine ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.

1.3.6.  İŞYERİNDE VE AİLE YAŞAMINDA ŞİDDET DENEYİMİ VE
YASAL HAKLARA DAİR FARKINDALIK

KADINLARIN KARİYER BEKLENTİSİ (%)

%4,8 Cevap Yok

%21,9 Hayır

Evet %73,3

Grafik 21
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1.3.6.  İŞYERİNDE VE AİLE YAŞAMINDA ŞİDDET DENEYİMİ VE
YASAL HAKLARA DAİR FARKINDALIK

KARİYER SÜRECİNDE İHTİYAÇ DUYULAN BİLGİ VE BECERİLER (%)

KADINLARIN KARİYER ENGELLERİ İLE İLGİLİ ÖZET

İŞ YÖNETİMİ BECERİLERİ

(iş planlama ve organize etme, iletişim becerileri, liderlik, zaman yönetimi, stres yönetimi)
%54

TEKNİK BECERİLER 

(Bilgisayar kullanımı, bilgi güvenliği, makine operatörlüğü)
%34

YASAL HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

(İş Kanunu, Medeni Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği)
%32

KİŞİSEL GELİŞİM

(Diksiyon, ilk yardım, para yönetimi, kendini tanıma) 
%25

CEVAP YOK %8

1.3.7. KARİYER ENGELLERİ
Bu bölümde araştırmaya katılan kadınların kariyer sürecinde karşılaştıkları engelleri ve bu engellerin 
nedenlerine ilişkin algılarını anlamak için 26 ifadeye dair görüşlerini üç seçenekli ölçeğe göre işaretle-
meleri istenmiştir. Yapılan analize göre kadınların kariyer engellerine ilişkin görüşleri iki ayrı kategoride 
yoğunlaşmaktadır. Birinci kategoride en yüksek oranda etkili olduğu düşünülen engeller kadınların ev ve 
çocuğa ilişkin sorumluluklarıdır. Bu kategorideki engelleri kadınların ortalama %75’i önemli görmüştür. 
İkinci kategoride ise kadınların kendini geliştirme konusunda isteksiz oluşu, kariyer yapmak için gerekli 
becerileri edinmenin maddi bir boyutu olması, yaş ve cinsiyet gibi faktörlerin yarattığı engeller önemli 
görülmektedir. Bu kategorideki engelleri kadınların ortalama %59,5’i önemli görmüştür.  

Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım sayesinde eğitime katılmış olan kadınların her biri, tam da projenin adına 
yakışır şekilde bilgilenerek farkındalıklarını artırdılar ve “güçlerinin farkına” vardılar. Kendilerini “Dağ” olarak tanımlayan 
bu kadınlar, eğitimler sayesinde “Dağ” larının aydınlık bulutlarla çevrili olduğunu daha net fark ettiler. Kendilerine özgü-
venleri geldi.

GÜNFER UYSAL - AFİKAD Üyesi

AİLE YAŞAMINA İLİŞKİN ENGELLER Oran

Kadınların eve bağlılığı %81

Çocuk bakımı sorumluluğu %79

Ev işi sorumlulukları %76

Eve dair sorumlulukları aksatma endişesi %64

Ortalama %75

MESLEKİ YETKİNLİĞE İLİŞKİN ENGELLER Oran

Mesleki açıdan kendini yeterli görme %81

Kadınlara yönelik ayrımcılık %79

Yaş %76

Kariyer yapmanın maddi boyutu %64

Ortalama %75

Tablo 3

Tablo 2
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1.4. GENEL DEĞERLENDİRME
Mermer sektörü erkek yoğun istihdamın olduğu bir sektördür. Büyük mermer blokların işletme içine ta-
şınması, blokların ST ve Katarakt gibi dilimleme yapan makinelere yerleştirilmesi, dilimlenen mermer pla-
kaların cilalama ya da fayans hattı gibi diğer üretim süreçlerine aktarılması fiziksel güç gerektirmektedir. 
Mermer blokların dilimlenmesinde su kullanılması ve kesme sırasında mermer tozlarının çıkması nede-
niyle çalışma ortamı ıslak ve tozludur, kış aylarında da soğuktur. İşletmelerin özellikle üretim bölümle-
rinde çalışma koşullarının elverişsizliği ve işlerin fiziksel güç gerektirmesi hem işletmelerin istihdam için 
kadın işgücünü tercih etmemesine hem de kadınların mermer işletmelerinde çalışmayı tercih etmemesi-
ne neden olmaktadır. Araştırmaya katılan kadınların büyük bir çoğunluğunun sektördeki çalışma süreleri 
ile halen çalıştıkları işletmede çalışma sürelerinin 1-6 yıl arasında yoğunlaşması da işgücü devir oranının 
yüksek olduğunu göstermektedir. 

Son yıllarda mermer sektöründe plaka ve fayans gibi ürünlerin yanında tasarıma dayalı ürünlerin üreti-
mine de artan bir yöneliş vardır. Birçok işletme, kesme ve ebatlama sonrasında ortaya çıkan atık par-
çaları değerlendirerek mozaik süsleme ürünleri üretmektedir. Bu ürünlerin üretiminde daha çok kadınlar 
istihdam edilmektedir. Yapılan iş el becerisiyle önceden belirlenen desene göre küçük küpler halinde 
kesilmiş mermer parçaların yerleştirilmesidir. İş fiziksel beceriye dayandığı için eğitim ve zihinsel yete-
nek ve beceriler işin performansı açısından önemli değildir. Bu nedenle düşük eğitim düzeyinde ve sos-
yo-ekonomik olarak alt toplum kesimlerinden kadınlar bu işletmelerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. 
Araştırmaya katılan kadınların önemli bir bölümünün ilköğretim düzeyinde (%74) eğitim almış kadınlar 
olması da bu gözlemi doğrulamaktadır. Daha az sayıda da olsa lise ve üniversite mezunu kadınların ça-
lışıyor olması, daha uygun bir iş buluncaya kadar geçici olarak çalışmakta olduklarını düşündürmektedir. 

Kadınların büyük bir bölümünün bir kariyer tercihi olarak değil, yaşamak için ihtiyaç duydukları gelir ne-
deniyle çalışmak zorunda oldukları ve başka seçenekleri olmadığı için mermer işletmelerinde çalıştıkları 
söylenebilir. Gözlemler kadınların çalışmaya ihtiyaçları kalmadığında, örneğin evlendiklerinde ya da daha 
uygun koşulları olan işler buldukları takdirde işten ayrıldıklarını göstermektedir. Yöneticilerle ve sektörde 
çalışan kadınlarla yapılan görüşmelerde birçok genç kadının evleninceye kadar çalıştığını ve daha sonra 
çalışmayı bıraktığını belirtilmiştir. Bununla birlikte, çalışan kadınların büyük bir çoğunluğunun evli olması, 
kadınların eşlerinin düzenli işlerinin olmaması ya da düşük gelirli işlerde çalışmaları nedeniyle çalışma 
hayatına katıldıkları söylenebilir. Araştırmada 30-50 yaş arasındaki grubun yoğunluğu evliliğin ilerleyen 
zamanlarında çalışmak zorunda kaldıklarını düşündürmektedir. 
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Araştırma bulguları ve gözlem sonuçları göstermektedir ki, kadınlar ister evli (%80) ister bekâr (evlenme-
miş, eşi vefat etmiş, ayrılmış, ayrı yaşıyor) olsunlar ailenin gelirini sağlama ya da bu geliri artırmak için 
çalışmak zorundadırlar. Evli kadınların eşleri de kendilerine benzer eğitim düzeyindedir. Bir bölümünün 
eşleri işsiz ya da yarı zamanlı işlerde çalışmaktadırlar. Eşleri tam zamanlı çalışıyor olsa bile, ücret dü-
zeylerinin düşüklüğü kadının aile gelirini yükseltmek için çalışmasını gerektirmektedir. Aile gelirinin en 
yoğun olduğu kategori asgari ücrettir. Bu da aile gelirinin kadının çalışmasına bağlı olduğu anlamına gel-
mektedir. Kadınların yarısından biraz fazlası tamamen, buna yakın bir kısmı da kısmen ekonomik sıkıntı 
çektiklerini belirtmişlerdir.  Örneğin, ailede çalışanların sayısı kadınların yarısından biraz fazlasında iki 
kişi (%53,3) ve yarısından biraz azında (%34,2) bir kişidir. Ailede tek kişi çalışanların oranı (%34,2) ile aile 
gelirini asgari ücret olarak tanımlayanların oranı (%30,5) birbirine çok yakındır. Aynı şekilde ailede iki kişi 
çalışanların oranı (%53,3) ile geliri 3.000 TL ve üzerinde olanların (%57) da birbirine çok yakındır. 

Kadınların önemli bir bölümü 25 yaşının altında evlenmiştir. Çocuk sayısı iki ve üzerinde olanların oranı 
(%73,3) oldukça yüksektir. Aileleri eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile olmakla birlikte, anne-baba ya 
da eşin anne-babası da ilgilenmekle yükümlü olunan kişiler arasında yer almaktadır. Gözlemler kadın-
ların kendi ailesi yanında ebeveynleriyle de ilgilenmek zorunda olduklarını göstermektedir. Yaşadıkları 
konutların mevkii ve niteliği bilinmemekle birlikte, aile üyelerinin sayısı ile uyumlu büyüklükte olduğu 
söylenebilir. Ailenin ikamet ettiği konutların göreli olarak büyüklüğü özellikle 1990’lardan itibaren Afyon-
karahisar’da inşaat sektörünün gelişmesiyle açıklanabilir. Yeni yerleşim alanlarının oluşturulması ve yeni 
nesil konutların inşa edilmesiyle birlikte, önce göreli olarak kalabalık ailelerin yaşadıkları eski tip müstakil 
evler, ilerleyen zamanlarda da kentin ikinci halkasında yer alan konutlar terkedilmiştir. Bu evlere köyden 
kente göç eden aileler yerleşmiştir. Toplu konut uygulamalarının göreli olarak daha yakın zamanlarda 
olması, köyden kente göç eden insanların kentin çevresindeki alanlarda kendi konutlarını inşa etmeleri-
ne yol açmıştır. TÜİK 2020 verilerine göre Afyonkarahisar göç alan değil göç veren kentler arasında yer 
almaktadır. Örneğin, 2020 yılında 19.434 kişi başka illere göç ederken 18.439 kişi gelmiştir. Gelenlerin 
4.428’i 20-24 yaş grubundaki bireylerden (ki bu grubun üniversite öğrencileri olduğu tahmin edilmekte-
dir) oluşmaktadır. 

Kadınların çalışma yaşamında işle ilgili yükümlülükleri yanında ev ile ilgili yükümlülükleri de devam et-
mektedir. Ev işleri, çocuk bakımı, işe gitmek için harcanan zaman, bu durum kadının iş yaşam dengesini 
kurmasında önemli bir problem oluşturmaktadır. Haftanın altı günü çalışan ve zaman zaman sekiz saat-
ten fazla, zaman zaman da tatil günleri de çalışan kadınların iş dışındaki zamanlarının aile sorumlulukları 
ile dolduğu anlaşılmaktadır. Çocukların bakımı ve ev işleri için profesyonel bir destek almadıkları, daha 
çok ebeveynlerin desteğine başvurdukları görülmektedir. Kadınlar iş yaşam dengesini kurabildiklerini, iş 
yükünü etkili bir şekilde yönetebildiklerini, önceliklerini doğru belirlediklerini ve zamanlarını çok iyi yönet-
tiklerini belirtmişlerdir. Ancak burada iş yaşam dengesinde iş ve ev sorumluluklarını yerine getirdiklerini 
ve tüm boş zamanlarını ev, eş, çocuklar ve ebeveynlerle ilgili sorumluluklarına ayırdıklarını kastetmek-
tedirler. Kadınlarla yapılan görüşmeler kendi ihtiyaçları için örneğin gezmeye, eğlenmeye ya da kişisel 
gelişimlerine zaman ayıramadıklarını göstermiştir. Gezmek ya da eğlenmekten anlaşılan şey çocukları 
oyun ya da eğlence alanlarına götürmek ve çocuklar eğlenirken sosyalleşmektir. 

Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım Projesi katılımcısı kadınlar, ailesini, eşini bir şekilde ikna ederek iş hayatına 
girmeyi başarmışlar. Gerek işyerlerinde gerekse aile yaşantılarında çok zorluk görmüşler.  Bu yaşantılarında hukuki hak-
larını, kazandığı parasını yönetmeyi, güzel konuşmayı, iletişimin önemini, bilgisayar kullanmayı, iş güvenliğinin gereklili-
ğini öğrendiler. Bu eğitimlerde kendilerinin eksik olan bilgilerini tamamladıklarını söylemeleri ve yeni eğitimler için istekli 
olmaları bizleri çok mutlu etti.

NİMET CAN BALKAN - AFİKAD Üyesi, Temel Bilgisayar ve Web Eğitmeni
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Çalışma hayatındaki koşullara bakıldığında kadınların tamamına yakını düzenli olarak aylık ücretli olarak 
çalıştıkları, ücretlerinin bankaya yatırıldığı ve düzenli bir biçimde sigorta primlerinin yatırıldığı, günlük ça-
lışma süresinin fazla çalışma ihtiyacı dışında haftada altı gün ve sekiz saat olduğu görülmüştür. Kadınlar 
ücret ve izin haklarını kullanmalarına ilişkin sorun yaşamadıklarını, sadece kadın olmaktan ve bir kadın 
olarak mermer sektöründe çalışmaktan kaynaklanan sorunlarla karşılaşmadıklarını belirtmişler. Bununla 
birlikte bazı işletmelerde aynı işi yapan kadın ve erkeklere verilen ücretlerin farklı olduğu, kadınlara daha 
düşük ücret ödendiği, işe yeni başlayan kadınlarla uzun süredir çalışan kadınlar arasındaki ücret farkının 
dikkate alınmayacak kadar düşük olduğu ısrarla vurgulanmıştır. 

Kadınların işyerinde fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddetle karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. 
Şiddet türleri hakkında kadınların yarısından fazlası bilgi sahibi olduklarını belirtmekle birlikte, şiddetin 
kaba ve fiziksel şiddet olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Nezaretçilerin şiddet olarak nitelendirilebilecek 
hakarete varan sözlü uyarıları, iş arkadaşlarının yoğun dedikoduları bir şiddet türü olarak algılanmamak-
tadır. Kadınların kaba şiddeti ayırt edebilirken daha ince şiddet türlerini ayırt edemedikleri söylenebilir. 
Örneğin kazandıkları parayı kendi ihtiyaçları için harcayamamaları, eş kendi kazancını kişisel ihtiyaçları 
için harcamakta özgür olurken kadınların evin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalmaları ya da kadının 
ücretine eşin el koyması bir ekonomik şiddet türü olarak görülmemektedir. 

Kadınların işyerinde herhangi bir şiddet türüne maruz kalmamakla birlikte, ailede şiddete maruz kaldığı, 
önemle vurgulanmıştır. Görüşmeler esnasında kendilerinin değil ama etraflarındaki kadınların şiddete 
uğradığını belirtmişlerdir. Ailede şiddetin kaynağı öncelikle eş ve sırasıyla kendisinin ve eşinin ebeveyn-
leri ve eski eş ya da eski erkek arkadaşlardır. Kadınlar şiddete maruz kaldıklarında karakola, acil yardım 
telefon hatlarına ve mahkemeye başvurabileceklerini belirtmişlerdir. Yasal haklarını bildiklerini belirtmek-
le birlikte, yarısına yakını ailenin korunması ve şiddetin önlenmesine dair yasayı bilmediklerini belirtmiş-
lerdir. Öte yandan çalışırken hamile olduklarında ve doğum yaptıklarında yasal izin haklarını kullanma 
konusunda da bir bilgi eksikliği olduğu dikkat çekmektedir. 
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Son olarak kadınların kariyer beklentileri ve kariyer sürecinde karşılaştıkları engeller hakkında da önemli 
bulgulara ulaşılmıştır. Kadınların çoğunluğu bir kariyer beklentisine sahip olmakla birlikte ciddi engellere 
sahiptirler. Kariyer sürecindeki en önemli engeller ev ve çocuklara ilişkin sorumluluklardır. İkinci olarak da 
kadınların kendilerini geliştirecek zaman bulamamaları, ekonomik açıdan kendini geliştirmeye kaynak 
ayıramamaları, yaş ve cinsiyet ayrımcılığı gibi engeller yer almaktadır. Kadınlar işyerinde kadın olmaktan 
kaynaklanan sorunlar yaşamadıklarını belirtmekle birlikte, erkeklerle aynı işi yapsalar ya da aynı düzeyde 
bilgi ve beceriye sahip olsalar da yükseltilmeyeceklerini düşünmektedirler. Yapabileceklerine inanmakla 
birlikte kendilerine imkân verilmeyeceğini düşünmektedirler. 

Kadınlar çalışma hayatında başarılı olmak ve kariyer yapabilmek için en çok iş yönetimi becerilerine 
ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Bunu bilgisayar kullanımı ve makine operatörlüğü, yasal haklar ve 
yükümlülükler, kişisel gelişim gibi eğitimlere duyulan ihtiyaç izlemektedir. Bilgisayar kullanımı konusunda 
önemli bir talep göze çarpmaktadır. 

Sonuç olarak mermer sektöründe kadınlar düşük eğitim düzeyinde, fiziksel beceriye dayalı olarak çalış-
maktadırlar. Kadınların yasal hakları ile ilgili farkındalıkları zayıftır. Bir kariyer beklentileri olmakla birlikte 
kendilerini geliştirmeye zaman ayıramadıkları için daha yüksek sorumluluk gerektiren görevlere geleme-
yeceklerini düşünmektedirler. Eğitim yoluyla farkındalıkları arttıkça daha fazla kendilerini geliştirecekleri 
ve hak ettiklerini düşündükleri pozisyonları talep edecekleri söylenebilir.

Kadın toplum içinde çok önemli bir konuma sahiptir. Bunun başlıca nedeni kadının bir toplumu meydana getirip en 
önemlisi o toplumu yetiştirmesidir. Kadın, sağlıklı, huzurlu, bilgili ve eğitimli bir neslin yetişmesinde en önemli kişidir. 
Özgürlüğün ilk adımlarından biri kadının çalışıp para kazanmasıdır.

Kadınların her sektörde var olabileceği algısının yaygınlaştırılması ve istihdamda kalmaları için destek veren Gücümün 
Farkındayım, İşimin Başındayım projesinde yer almaktan son derece mutluyum. 

ŞENCAN YEŞİLÇAY - Kimya mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanı
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BÖLÜM 2
MERMER SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞAN KADIN
DURUM ANALİZİ - 
İŞLETME ARAŞTIRMASI 
Mermer sektörü tehlikeli ve ağır iş kolları arasında yer almaktadır. Çalışma koşullarının tozlu olması, kışın 
soğuk ve ıslak olması, üretim bölümlerinde teknolojinin kesme ve ebatlama dışında güce dayalı insan 
emeğine ihtiyaç olması bu sektördeki firmaların daha çok erkek çalışan tercih etmelerine neden olmak-
tadır. Bununla birlikte insan emeği gerektiren taşıma ve depolama gibi işlerde de teknolojinin kullanıl-
masının yaygınlaşması fiziksel güce olan ihtiyacı azaltmaktadır. İdari işlerde ve destek fonksiyonlarda 
kadın çalışanlara rastlanmakla birlikte, özellikle mozaik üretimi gibi göreli olarak daha az tehlikeli ve kolay 
işler için kadın çalışanlar tercih edilmektedir.  Bu araştırma işletmelerin yöneticilerinin gözünden kadın 
çalışanların durumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Katılımcı kadınların, hayattaki kararlarını yönlendirebilecek bir eğitimde yer almak gurur verici. İşçi kadınların haklarının 
bilincinde olmaları ve bu konudaki merakları beni umutlandırdı. Gayet faydalı ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması 
gerekli bir eğitim programı oldu.

AV. GONCA ALHAN OKYAR - Afyonkarahisar Barosu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı
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Afyonkarahisar’da doğal taş sektöründe faaliyet gösteren ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasına 
kayıtlı firmaların sayısı 1.074’tür. Araştırmada öncelikle kadın çalışanları olan firmalar örnekleme dâhil 
edilmiştir. Anket formları Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından toplantılara katılan firmalara 
dağıtılmış, ancak çok az firma anketi yanıtlamıştır. Geri dönen 20 anket formundan biri mermer sek-
törünün dışında faaliyet gösteren bir firma tarafından yanıtlandığı için değerlendirme dışı tutulmuştur. 
Firmalara uygulanan anket formu, raporun sonundaki ekler bölümünde yer almaktadır. 

2.1.
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Araştırmaya katılan firmaların çoğunluğu 1980 sonrası kurulan firmalardan oluşmaktadır. Bunun nedeni 
Afyonkarahisar’da mermer sektöründe kurulan firmaların sayısının 1980’lerden itibaren artmaya başla-
masıdır. 

Firmaların çalışan sayısı 2016 ve 2020 yılları arasında çok büyük bir değişim göstermemiştir. 2020 yılında 
çalışan sayısında önceki yıllara göre hem erkek çalışan hem de kadın çalışan sayısı bakımından daha 
büyük bir değişim vardır. Ancak kadın çalışanların sayısının erkek çalışanlara göre azlığı çok açık olarak 
görünmektedir. 

2.2.
BULGULAR
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YILLARA GÖRE ÇALIŞAN SAYISININ CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMIGrafik 22
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Büro Personeli
Mavi Yakalı Personel

(işçi)
Yönetici

41

7

93

İşveren anketleri ile kadınların en çok hangi tür işlerde çalıştıkları, işten ayrılma ya da işte kalma eğilimleri 
(en kısa ve en uzun çalışma süreleri), işten ayrılma nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre kadın-
ların daha çok büro personeli ve en çok da işçi olarak çalıştıkları söylenebilir. Kadın çalışanlara yönelik 
araştırma bulguları dikkate alındığında, kadınların daha çok ilköğretim düzeyinde eğitim almış olmaları 
yönetim kademelerinde çalışanların sayısının az olmasını açıklayabilir. Eğitim düzeyi yükseldikçe büro 
personeli ve yönetici olarak çalışan kadınların sayısında artış olacaktır. 

Mermer sektöründe kadın çalışanların sayısı azdır. Toplam çalışanların yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. 
Sektörde çalışma sürelerinin az olması kadınların çeşitli nedenlerle işten ayrıldıklarını göstermektedir.

2.2. BULGULAR

İŞLETMEDEKİ POZİSYONUNA GÖRE İŞLETMEDEKİ KADIN ÇALIŞAN SAYISI Grafik 23

Tablo 4MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADIN SAYISININ AZ OLMA NEDENLERİ

İŞVEREN ve YÖNETİCİLERE GÖRE NEDENLER KİŞİ

İşin Ağır Olması ve Çalışma Koşullarının Elverişsizliği 24

Toplumda Erkek İşi Olarak Görülmesi ve Çevrenin Olumsuz Bakışı 15

Ailenin İzin Vermemesi 3

Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım projesi kapsamında eğitim alan mermerci kadınlar, aynı sektörde farklı işyer-
lerinde çalışan kadınlarla tanıştılar. Farklı işyerlerindeki uygulamaların avantaj ve dezavantajlarını gördüler. İşyerlerinde 
sorun olarak gördükleri şeylerin aslında o kadar önemli olmadığı veya çözülebilir şeyler olduğunu kavradılar. Daha önce 
bakmıyorduk dedikleri iş güvenliği levhalarının var olduğu, onlar için konduğu, önemli olduğu sonucuna vardılar. Bu proje 
ile aslında ne kadar çok ve güçlü olduklarını gördüler.

FİGEN İNCE - AFİKAD Üyesi
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Tablo 4 ve Grafik 24 sektörde kadın çalışanların sayısının az olmasını ve mevcut çalışanların işten ayrıl-
ma nedenlerini göstermektedir. Sektörde kadın çalışanların sayısının az olmasının en önemli nedenleri 
işin ağır olması, çalışma koşullarının elverişsizliği, sektörde erkek çalışanların çokluğu ve işin niteliği 
bakımından erkek işi olarak görülmesi ve bu nedenle çevrede bu sektörde kadınların çalışmasına bakışın 
olumsuz olması olarak sıralanmaktadır. Kadınların işten ayrılma nedenleri arasında en fazla vurgulanan 
nedenin iş koşulları olarak belirtilmiş olması da sektördeki çalışan kadın sayısının az olmasının bir gös-
tergesidir. Bunu evlilik, çocuk, eşin ya da ailenin çalışmaya olumsuz yaklaşması gibi kadının çalışmayı 
bırakmasına neden olan etkenler izlemektedir.

Son olarak; kadınların iş hayatında ve özel hayatında karşılaştığı sorunlara ilişkin açık uçlu iki soru so-
rulmuştur. Bunlardan birisi kadınların iş hayatındaki yasal haklarını kullanıp kullanamadıklarına ilişkindir. 
Tüm işletmeler yasalarda ve işletmelerin insan kaynakları yönetimine ilişkin prosedürlerinde belirtilen 
hakların (evlilik, doğum, ölüm, resmî tatil ve yıllık izinler gibi) kullanılmasında bir sorun olmadığını belirt-
mişlerdir. İkincisi ise kadına şiddet konusunda işletmelerin izlediği kadını destekleyici politikalar hakkın-
dadır. Buna göre işletmelerin hemen hepsi kadına şiddet ile ilgili herhangi bir olayın işletme içinde ya da 
işletme dışında olmadığını, ancak olduğu takdirde kadınların yasal haklarını kullanmalarının desteklen-
diği belirtmişlerdir.

2.2. BULGULAR

Grafik 24 KADIN ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ

%26 Evlilik ya da Çocuk Nedeniyle

%7 Özel Nedenler

%19 Anne-Baba ya da Eşin İzin Vermemesi

İş Koşulları %29

Yaşlı Bakımı %3

İş Değiştirme %16

Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım kapsamındaki eğitimler sonucu kadınlar bilgilenerek kendilerindeki farkın-
dalığını gördüler ve kendilerine özgüvenleri geldi. AFİKAD olarak her birinin gönlüne dokunabilmek bizler için de büyük 
mutluluk oldu.

AYŞE KOCAÇAY - AFİKAD Üyesi
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Mermer sektörü tehlikeli ve ağır işler grubunda yer almaktadır. Bu nedenle sektördeki istihdamın ağırlıklı 
olarak erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte gerek idari işlerde gerekse göreli olarak daha 
çok kadın istihdamına uygun görülen üretim işlerinde kadınlar istihdam edilmektedir. Mozaik üretimi ya-
pılan işletmelerde, üretim alanında kadın çalışanlar diğer işletmelere göre daha yoğundur. Hatta mozaik 
üretimi yapmayan işletmelerde idari işler dışında üretimde kadın çalışan bulunmamaktadır. Sektörde 
kadın çalışanların sayısının az olması, işin tehlikeli ve ağır olmasına ve çevrede mermer sektöründe ka-
dınların çalışmasına pek olumlu bakılmamasına bağlanmaktadır. 

Sektörün çalışma koşulları nedeniyle kadın çalışanların sektördeki çalışma süreleri çok uzun değildir. 
Sektördeki çalışma süresi 1 yıl ile 6 yıl arasında yoğunlaşmaktadır. Kadınların büyük bir çoğunluğu işçi 
kadınlardır. Bunu idari işlerde çalışanlar izlemektedir. Yönetici kadınların sayısı pozisyonlardaki kadınların 
sayısına göre çok azdır. Çalışma sürelerinin çok uzun olmaması ve iş değiştirme nedeniyle ayrılma ka-
dınların çalıştıkları işletmelerde kariyer yapmalarını önlüyor gibi görünmektedir. İşin kolayca öğrenilebilir 
olmasının hem çalışanların ikame edilebilirliğini artırdığı hem de kadınların kolayca iş değiştirmesine 
neden olduğu düşünülmektedir. İşletmelerde üretim departmanlarında kadın işi ve erkek işi ayrımının 
belirginliği de kadınların yönetsel pozisyonlara yükselme fırsatlarını etkilemektedir. 

İşletmeler bu alanlarda kadın çalışanları daha dikkatli ve özenli oldukları, renk seçiminde erkeklere göre 
daha iyi oldukları ve daha disiplinli oldukları için tercih etmektedirler. Bununla birlikte, kadınların aile ve 
çocukla ilgili sorumluluklarının onların verimliliklerini etkilediğini, çalışma sistemlerindeki değişkenlikler-
den (fazla çalışma ya da vardiyalı çalışma gibi) daha fazla etkilendiklerini ve bu nedenle vardiyalı üretim 
sisteminin uygulanamadığını belirtmektedirler. Yanı sıra, işletmeler kadınların ekonomik özgürlüklerine 
sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak kadınların sektörde daha çok istihdam edilmeleri gerektiğini be-
lirtmektedirler.

2.3.
GENEL DEĞERLENDİRME

Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım projesi kapsamında İletişim ve Diksiyon Eğitimi gerçekleştirdim. Eğitimin or-
ganizasyonunda AFİKAD üyeleri harika bir performans sergilerken, eğitime katılan kadınların ilgisi çok güzeldi. Verimli 
bir eğitim oldu.

EREN GÖKYER - Eğitmen, İletişim Hayattır Akademisi Kurucusu
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Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım projesi, tüm dünyanın pandemi nedeniyle zor zamanlardan 
geçtiği 2020 yılının Temmuz ayında başlamış ve proje tasarlanırken planlanmış faaliyetler, yine pandemi 
koşullarına göre revizyonlar gerçekleştirilerek Aralık 2021’de tamamlanmıştır. 

Yaklaşık 10.000 kişinin mermer sektöründe istihdam edildiği ilimizde, üretimde çalışan yanlızca 105 kadı-
na ulaşılabilmiş ve anketler gerçekleştirilmiştir. Bu durumun en büyük sebebi, COVID-19 nedeniyle firma-
ların, bire bir anket yapılmasına izin vermemesidir. Odak-grup çalışmaları ise 30 kadının katılımı ile yapıl-
mıştır. Odak-grup çalışmalarında, kadınların eğitim almaya istekli oldukları gözlenmiş; fakat sonrasında 
kadınlar, eğitime katılmaktan vazgeçmiştir. Sunulan farklı mazeretler içerisinde en yaygın olanı eşlerin 
eğitime izin vermemeleri olduğu görülmüştür. Eğitimlerden 15 kadın yararlanmıştır. İlgi göstermelerine 
rağmen az sayıda kadının eğitimlere katılması gerçeğinin arkasında, kadınların ortalama %70’nin çocuk 
bakımı ve ev işleri sorumluluklarını tek başlarına üstlenmeleri, kariyer gelişimleri ile ilgili eve dair so-
rumlulukları aksatma endişesi taşımaları olduğu görülmüştür. Kadınlar arasında eve yönelik işleri kendi 
görevleri olduğu algısı yaygındır.

BÖLÜM 3
GENEL DEĞERLENDİRME 
ve SONUÇ
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Bununla birlikte, sektördeki kadınların %96’sının haftanın 6 günü çalışmasının yanı sıra ekonomik getirisi 
nedeniyle fazla mesaiye kalmasının da eğitim katılımcı sayısında önemli etkisi olmuştur. Anket sonuç-
larına bakıldığında her 100 kadından 55’inin ekonomik sıkıntı yaşadığı görülmektedir. Dolayısıyla kişisel 
ve mesleki gelişimleri için düzenlenecek eğitimlere katılmak için iş yerinden izin almayı ya da mesaiye 
kalmamayı bir seçenek olarak görmemektedirler. 

Firmalara uygulanacak anket için COVID-19 koşulları da göz önüne alınarak öncelikle kısa mesaj ve e-pos-
ta kanalıyla anketler uygulanmaya çalışılmıştır. Fakat firmaların geri dönüşlerinin yeterli olmaması sebebi 
ile birebir görüşmelerle anketlerin uygulanması yolu seçilmiştir. Afyonkarahisar’da bulunan yaklaşık 1.200 
firmadan sadece 20 firma ile anket çalışması yapılabilmiştir. Anket çalışmasına katılan firma profillerine 
bakıldığında, firmaların kurumsal yapılarının oturmuş olduğu görülmektedir. Diğer firmaların, konuya ye-
teri kadar hassasiyet göstermemeleri ve çalışmaya destek vermemiş olmaları örneklem kümemizin az 
olmasının temel nedenidir. Firmalarla yapılan anket sonuçlarına göre 2016-2020 yılları arasında çalışan 
kadın sayısı anlamlı olarak değişmemiştir. Bu yıllar arasında, yaklaşık her 1.000 çalışandan 100’ünün 
kadın olduğu ve kadın çalışanların yaklaşık %66’sının mavi yakalı personel olduğu görülmektedir. Kadın 
çalışanların işten ayrılma sebebi olarak birinci sırada iş koşulları ikinci sırada ise evlilik veya çocuk sahibi 
olma gösterilmektedir. Firmalar, kadınlarla çalışmanın dezavantajlarından bahsederken özellikle, ev ve 
çocuklarla ilgili sorumlulukları nedeniyle zaman zaman kendilerini işe verememelerini ve iş dışında evle 
ilgili sorumlulukları nedeniyle dinlenememelerini vurgulamışlardır. Bunun yanında, mermer sektöründe 
üretim alanında kadınların çalışmasının, firmalar tarafından belirtilen avantajları, kadınların bu işte ne 
kadar başarılı olduğunu gösterir niteliktedir. 

Anket sonuçları haklar ve toplumsal cinsiyet yönüyle değerlendirildiğinde mermer sektöründe, üretim 
bölümlerinde çalışan 100 kadından;
• 76’sı çalışmak için eş veya ebeveynlerinden izin almak zorundadır.
• 19’u kazandıkları parayı özgürce harcayamamaktadır.
• 21’i bu sektörde çalıştığı için olumsuz tepkilerle karşılaşmaktadır.
• 30’unun iş hayatındaki yasal hakları konusunda bilgisi yoktur.
• 35’i şiddet türlerini bilmemekte, dolayısıyla şiddete uğruyorsa bile farkında olmamaktadır. 
• 90’ı kadına karşı şiddetin var olduğunu savunmaktadır.
• 58’i kadınların en çok eşlerinden şiddet gördüğünü belirtmiştir. 
• 44’ü 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanun ile belirlenmiş 

haklarını bilmemektedir.

BÖLÜM 3: GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
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Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım projesinin hedeflerinden biri eğitim yoluyla mermer sektörün-
de üretim alanında çalışan kadınları güçlendirmek ve mesleki anlamda fırsat eşitliğine yakalamalarını 
sağlamaktır.  sağlamaktır. Anket sonuçlarına, mesleki gelişim için ihtiyaç duyulan eğitim konuları yönüyle 
bakıldığında katılımcıların en çok talep ettikleri konular temel haklar ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkın-
dalık eğitimlerinin yanı sıra temel bilgisayar, iletişim ve diksiyon, yönetim, finansal okur-yazarlık, iş sağlığı 
ve güvenliği ile ergonomi eğitimleri olmuştur ve proje süresince uzmanlar tarafından bu başlıklar altında 
eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Eğitimlere gelen katılımcıların sayısı, sağlık, fazla mesai, ailevi konular nedeniyle değişiklik göstermiştir.  
Eğitim konularının tekrar edilmesi, katılamadıkları eğitim konularını takip edebilmeleri için ders notları 
katılımcılarla paylaşılmıştır. Eğitimlere gelmek isteyip ancak çeşitli nedenlerle katılım sağlayamayanlar 
için de eğitim sunumlarına dernek web sayfasında erişim imkânı sağlanmıştır.

Odak-grup çalışmaları ve eğitimlere proje ekibimiz de eşlik etmiş ve katılımcılarla hem iş hem de özel 
yaşantıları ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu bire bir görüşmelerde, anket ve proje geliştirme sü-
reci öncesinde işveren ve OSB müdürlükleri ile yapılan durum değerlendirmelerinden farklı düşüncelerin 
olduğu görülmüştür. 

Proje geliştirme süreci öncesinde, mermer sektöründe çalışan kadınların da bu sektörü erkek işi olarak 
gördüğü için yükselme, kariyer yapma gibi bir beklentileri olmadığı belirtilmişti. Ancak anket sonuçların-
da ise her 100 kadından 73’ünün kariyerler yapma beklentisi olduğu sonucu çıkmıştır. Eğitimlere, düzenli 
katılan kadın çalışanlar ise mermer fabrikalarında, üretim bölümlerinde çalışmayı kesinlikle erkek ya da 
kadın işi olarak görmediklerini, uzun yıllardır bu alanda çalışan kadınlar olarak bir erkek ile aynı perfor-
mansta yapabildiklerini söylemiştir. Kadınların mermer sektörü üretim bölümlerinde kariyer yapma ve 
işlerinde yükselmekle ilgili engelin, işverenler, yöneticiler, erkek ve hatta kadın çalışma arkadaşlarının 
bakış açısından kaynaklı olduğu da görüşmelerimizden ortaya çıkan çarpıcı bir sonuçtur. 

Kadın çalışanların iş hayatındaki beklentilerinden biri de üstleri tarafından takdir edilmektir. İşveren, yö-
netici ve çavuşlarının işlerini beğendiklerini kendilerine belirtmeleri ve kendileriyle asgari düzeyde de 
iletişim kurmalarının kendilerini daha iyi hissettireceğine ve işyerinde daha verimli olacaklarına inandık-
larını vurgulamışlardır. 

Eğitime katılan kadınlarla özel hayatları ile ilgili yapılan görüşmelerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
sonuçları daha da net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ankette yer alan iş ve yaşam dengesi ile ilgili soru-
larda kadınların bu dengeyi iyi kurabildikleri sonucu çıkmıştır. Birebir yapılan görüşmelerde ise bu anket 
sorusunu hem işyerinde çalışıp hem de ev işlerini -kendi sorumlulukları olarak algıladıkları çocuk/yaşlı 
bakımı, yemek ve temizlik yapmak gibi- yapabilme dengesi olarak algılandığı fark edilmiştir. Dolayısıyla, 
aslında kendileri için zaman ayıramadıkları ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimi’nde de dile getirdik-
leri üzere “Kurulmuş bir robot” gibi sadece iş ve ev işi odaklı yaşadıkları söylenebilir. Bu durum işveren 
ve yöneticiler tarafından da fark edilerek mermer sektöründe kadın çalışan olmasının dezavantajı olarak 
“Kadınların ev ve çocuklarla ilgili sorumlulukları nedeniyle (evde çocuklara bakacak kimse olmadığı za-
manlarda) zaman zaman kendilerini işe verememeleri” ve “İş dışında evle ilgili sorumlulukları nedeniyle 
dinlenememeleri” şeklinde ifade edilmiştir.

BÖLÜM 3: GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
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Kazanılan ücretin harcama kararının sadece kadının inisiyatifinde olmaması karşımıza çıkan başka bir 
gerçektir. Özellikle hem kadının hem de eşin çalıştığı durumlarda, kadın eşine, kazandığı parayı nereye 
harcadığını soramazken, eş bunun hesabını sorabilmektedir. Aynı zamanda, eş, gelirini ev ve/veya ço-
cuklar için harcamadığı için de tüm maddi giderler kadın tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda ise 
kadın, kendi en temel ihtiyaçlarını alırken bile kendini baskı altında hissetmektedir. Karşılaşılan bu tablo 
hem anket sonuçları hem de eğitime katılan mermer sektörü çalışanı kadınlardan alınan geri bildirimler 
arasında yüksek bir orana sahip olmasa da kesinlikle önemsenmesi gereken toplumsal bir sorundur. 

Anket sonuçlarından da görülebileceği üzere, 100 kadından yaklaşık 87’sinin evinde ya bilgisayar vardır 
ya da kendileri akıllı telefona sahiptir. Bunun yanında çok büyük bir kısmı bilgisayar kullanmayı bilme-
mektedir. Bu durum, bilgisayarın eş ve/veya çocuklar tarafından kullanıldığını düşündürmüştür. Temel 
bilgisayar ve web eğitimi esnasında da katılımcılar bunu doğrular nitelikte geri bildirim vermiştir. Ma-
alesef toplumda kadınlar teknolojiden anlamaz, özellikle de eğitim seviyesi yüksek olmayan kadınlar, 
algısı nedeniyle “Sen bilgisayara dokunma, bozarsın” uyarılarıyla kadınlar bilgisayar kullanmaktan uzak 
tutulmuştur. Bilgisayar kullanmayı bilmemek doğal bir durum iken, kadınların ön yargılı bir yaklaşımla 
uzak tutulması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çocuklar üzerindeki yansımasını da ortaya koymaktadır. 
Eğitimdeki kadınların birçoğu projemiz ile birlikte ilk defa bilgisayar kullanmıştır. Bunun kendilerine özgü-
ven verdiğini ve artık çocuklarına daha fazla yardımcı olabileceklerini düşündüklerini dile getirmişlerdir. 
Sosyal medya dışında kendilerini geliştirmek için de bilgisayar kullanabileceklerini öğrenmeleri onları he-
yecanlandırmıştır. Bilgisayar kullanımı konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için daha uzun bir eğitime 
ihtiyaçları olacağını belirten katılımcılar bu eğitimlerin devam etmesi konusunda taleplerini yinelediler. 

Tüm bu geri bildirimler göstermiştir ki mermer sektöründe çalışan kadınların çoğunluğu sosyal hayat-
larında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ağırlığı altında yaşamaktadır. İş hayatlarında ise mermer sek-
törünün genel olarak erkek egemen bir sektör olarak görülmesi kendilerine bariyer oluşturmalarına yol 
açmaktadır. Bu sorunların çözümü için birçok bileşenin bir araya gelmesiyle mümkün olacağı proje sü-
recinde defalarca gözlemlediğimiz bir gerçektir.

BÖLÜM 3: GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Projemiz, işçi kadınlara ışık oldu. Pek çok kadın eğitim esnasında haklarını pür dikkat dinledi. Eğitim sonunda, kadınlarda 
ayakları yere daha sağlam basacak gücü gördüm. Kadınların bilinçlenmesi, eğitime ilgi duyması ve bunu hissettirmeleri 
çok güzel bir duygu oldu benim için.

Av. BURCU SIR - AFİKAD Üyesi
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Özellikle de mermer sektöründe faaliyet gösteren firmaların, kadın çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri 
ve işlerinde yükselmeleri için destekleyici bir yol izlemesi gerekmektedir. Mermer sektöründe çalışan ka-
dınların, haftanın 6 günü çalışıp bazı günler de mesaiye kalmaları nedeniyle proje kapsamında düzenle-
nen eğitimlere katılımlarında sıkıntı yaşamışlardır. Firmaların, özellikle eğitim yoluyla kendini geliştirmek 
isteyen çalışanları için, destekleyici ve teşvik edici stratejiler geliştirmeleri, firmalar açısından da kaza-
nım olacaktır. Eğitim sonrası katılımcılardan birinin geri bildirimlerinde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimi aldıktan sonra, bilmediğim için her şeyde işvereni suçladığımı fark ettim, ama bizde de hatalar 
varmış. Var olan imkânları kullanmadığımızı anladım. Bilmediğim için sağlanan imkânları görmüyormu-
şum.” ifadesi, eğitimlerin çalışanların farkındalıklarını artırdığını göstermiştir.  İşi ve çalışma koşulları ko-
nusunda farkındalığı yüksek, bilinçli bir çalışanın firma için bir kazanım ve iş arkadaşları için iyi bir rol 
model olacağı inancındayız.

Bir diğer bileşen yerel yönetimlerdir. Mermer sektörünün neredeyse tüm geçim kaynağı olduğu Afyon-
karahisar merkez ilçe ve İscehisar ilçesinde, yerel yönetimler kadınların bu sektörde çalışmasını teşvik 
edici çalışmalar planlanmalı ve uygulamaya koyulmalıdır. Mermer sektörünün erkek işi olmadığı, yerel 
halka, hane ve okul ziyaretleri, afişler vb. yollarla anlatılarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bu sektörde-
ki etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Kendilerini geliştirmiş, güçlenmiş kadınların çalışma 
hayatına katılması hem il ekonomisinde hem de ülke ekonomisinde sürdürülebilir kalkınma için önemlidir.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri bu alanda yapılacak çalışmaları organize edebilecek önemli aktör-
lerden biridir. Mermer sektörünün ihtiyaçlarını bilen ve bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik altyapısı olan 
müdürlüklerin, özellikle mermer sektöründe üretim bölümünde çalışan veya çalışmak isteyen kadınlara 
yönelik ücretsiz eğitimleri organize etmesi ve katılımı özendirmesi oldukça yararlı olacaktır. Gücümün 
Farkındayım, İşimin Başındayım projemizde mermer sektöründe çalışan kadınların yönetim, kişisel ge-
lişim, hukuk gibi eğitimlerin yanı sıra makine operatörlüğü, bilgisayar kullanımı gibi teknik eğitimleri de 
alma konusunda oldukça istekli olduğunu gördük. Teknolojinin gelişmesi ve mermer sektörü gibi beden 
gücü gereken sektörlerde de yoğun kullanılmaya başlanması sektördeki işlerin kadın ve erkek işi ayırı-
mını kaldıracaktır. 

Bu tür teknik eğitimleri almak isteyen ancak bu eğitimlere erişmede zorluk yaşayan, eğitim masrafını 
karşılayamayacak durumda olan kadınlara ücretsiz eğitim imkânlarının sağlanması, “Ben kendimi hep 
geliştirmek istedim, ekonomik sebeplerden bunu başaramadım.” diyen katılımcımızla aynı durumda olan 
birçok kadının önünü açacak ve sektördeki cinsiyet eşitliğini sağlamak için önemli bir adım olacaktır.

Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği olarak, Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın desteği ile “Gücümün far-
kındayım, İşimin Başındayım” diyerek erkek egemen bir sektör olan mermercilikte, üretim bölümünde 
çalışan kadınların sektördeki sorunlarının tespiti, eğitimler yoluyla güçlendirilmeleri ve mermer sektö-
ründe daha çok kadının istihdamı amacıyla yürüttüğümüz projemizin sonuçlarının toplandığı bu rapo-
run, sektörel ilkler arasında yer alacağı ve yaygınlaşarak büyük bir kesimde farkındalık oluşturacağına 
inanıyoruz. Bu farkındalığın, sektörde çalışan kadınların varlığına dikkat çekerek, yapılacak çalışmalara 
kadınların da dâhil edilmesini sağlayacağını ümit ediyoruz. Tüm bu düşüncelerin en kısa zamanda aksi-
yona dönüşmesi en büyük temennimiz.

BÖLÜM 3: GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

“Güçlü yarınlara ancak kadının güçlü olmasıyla ulaşılabileceği bilincinin oluşturulduğu Gücümün Farkındayım İşimin 
Başındayım projesi ile kadınların yüreğine dokunmuş olmak çok güzel!”

YASEMİN BOR - AFİKAD Üyesi
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PAYDAŞLARDAN 
GÖRÜŞLER
Benden, “çalışma hayatında” ve özellikle “mermer 
sektöründe kadın” konulu bir yazı istenildiğinde 
doğrusu irkildim! Zira moda ve modern kavram-
ların cazibesine kapılmış bir dünyada, alışılmış 
kalıpların dışında şeyler ifade etmenin risklerinin 
farkındayım.

Çünkü, kadın-erkek eşitliğini çalışma hayatının her 
alanında kadın ve erkeklerin aynı şartlarda çalış-
ması olarak anlayan kafa yapısı hâlen egemen ve 
dünyaya “Sovyet Propaganda Afişleri”nin çizgisin-
de bakmaya devam ediyor.
 
Özellikle Sovyet Propoganda afişleri örneğini ver-
dim zira, neredeyse tek tip renk ve grafik tercihle-
rinin boy gösterdiği bu afişlerde kadınlar nedense 
hep, ellerinde irice bir cıvata anahtarı, bir balyoz 
veya çekiçle resmedildiler. Entelektüel dünyada 
hâlâ gizli egemenliğini sürdüren bu anlayışa göre 
otobüs şoförlüğü yapan, otomobil tamirhanesinde 
motor bakımı yapan kadınlar kadın-erkek eşitliği-
nin sembolü, kadınların iş hayatında geldiği yerin, 
erkek egemen alanları ele geçirişinin numunesi 
olarak gösterilir.

Oysa Philip Zimbardo’nun dilimize de çevrilen “Bi-
tik Erkekler” kitabında, eğitim hayatında kız çocuk-
larının, erkek çocuklara ciddi fark attıkları üzerinde 
durulur ve akademik kariyer mesleklerinde kadın-
ların gelecekte açık farkla öne geçecekleri öngörü-
sünde bulunulur. Yani kadınların erkeklerle gerçek-
ten rekabet ettikleri ve öne geçme şansı buldukları 
alan, zihinleri totaliter imgelerle mühürlenmiş tip-
lerin düşüncelerinin aksine kol gücü değil zihin 
gücüdür.

Dolayısıyla “Mermer Sektöründe Kadın” konusun-
da, mermer bloklarını ana kayadan ayıran yahut bir 
este makinesi başında kesim yapan kadın güzel-
lemesi yapacağımızı bekleyenleri hayal kırıklığına 
uğratacağım, şimdiden özür dilerim.

Oysa her sektörde olduğu gibi mermercilik işinde 
de yöneticilik yapan yahut bu sektöre mühendis, 
doktor, mali müşavir ve danışman olarak hizmette 
bulunan kadınlar var ve çok başarılı örneklerini de 
biliyoruz. Aşağıdaki görselde Mermer sektörünün 
kadın girişimcisi Seda Berekatoğlu ile yapılan rö-
portajdan bir enstantane yer alıyor. Burada, Zim-
bardo’nun kehanetinin şimdiden gerçekleştiğine 
şahitlik ediyoruz.

Evet Zimbardo’nun kehaneti bugünden gerçek-
leşmiş gibidir. Ancak, kadınların erkeklerin yerini 
alması maalesef yanlış işleyen, çalışma, üretim ve 
tüketim nizamını değiştirmekten çok rollerin el de-
ğiştirmesinden öte anlam ifade etmeyecektir. 

Ancak eğitim ve akademik sahada öne geçmeye 
başlayan kadınlar, statükoyu değiştirmeye ve bu 
değişiklik için erkeklere değil kadınlara özgü va-
roluşsal farkları öne çıkarmaya talip olurlarsa ger-
çekten insan türü için bir şeyler değişebilir.

Av. Turgay ŞAHİN

Afyonkarahisar Barosu Başkanı
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Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği’nin Sabancı 
Vakfı tarafından desteklenen Gücümün Farkında-
yım, İşimin Başındayım projesi, ilimizde önemli bir 
farkındalık oluşturmuştur. Mermer sektöründe ça-
lışan kadınlara haklarının öğretilmesi, aynı zaman-
da farklı etkinliklerle kadının ekonomideki yerinin 
kuvvetlendirilmesi çalışmaları takdire şayandır.

Afyonkarahisar’da kadın istihdamı, daha çok ta-
rım alanında yoğunlaşsa da son yıllarda sanayi 
ağırlıklı işletmelerde de kadın çalışanların arttığını 
görüyoruz. Afyonkarahisar’ın ihracat ve istihdam-
da lokomotif sektörü olan mermercilikte de kadın 
çalışan sayısının artmasından memnuniyet duyu-
yoruz. 

Sektördeki firmalarda çalışan kadınlara baktığı-
mızda üretim aşamasından “patlatma” olarak tabir 
edilen aşamaya kadar her adımda kadınları göre-
biliyoruz. 

Bu vesile ile Sabancı Vakfı ve AFİKAD’ı böyle bir iş-
birliğine gittikleri için kutluyor; kadınların ekonomi-
de daha çok rol alması ile zenginliğin artacağını, 
eşitliğin sağlanacağını düşünüyorum.

Hüsnü SERTESER

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Projeye başlarken, kadınların büyük bir hevesle eğitime katılacaklarını sanıyorduk. Anket sonrası, eğitimleri organize et-
mek için bir grup kadın çalışanla yaptığımız görüşmede gerçeklerle yüzleştik. Toplantıya iş çıkışında işletmenin servisi 
ile geldiler ve hatta toplantının bittikten sonra servisle evlerine döndüler.  Ancak toplantıda iş hayatındaki sorunlardan 
çok ev hayatındaki sorunlara odaklıydılar. Bir an önce eve gitmek istiyorlardı. Çünkü kiminin çocuğu evde yalnızdı, kimi-
nin bakmakla yükümlü olduğu yaşlı ebeveyni vardı. Kimileri bu toplantının bir yardım toplantısı olduğunu sandı. Bebeği 
olmayan bir kadın tüp bebek için yardım talep etti.

Projenin firma tarafı da başka türlü engellerle doluydu. Kimi işletme yöneticileri eğitim için kadınları ikna edemediklerini 
söylediler, kimileri de işlerin yoğunluğunu bahane etti. İşletmelere yönelik anket formlarının sayısından da ne kadar yar-
dımcı oldukları anlaşılabilir. Sektördeki firmaların projeye yaklaşımları, farkındalık adına daha çok çalışmanın gerektiğini 
göstermiştir. 

Prof. Dr. BELKIS ÖZKARA - Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yönetim-Organizasyon ABD. Başkanı
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