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KADIN LİDERLİK PLATFORMU’NDAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI: 

 

‘Çalışma yaşamında şiddete sıfır tolerans!’ 
 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), TurkishWIN, UPS işbirliğinde kurulan, 
2019 yılında Avrupa İmar ve Kalkında Bankası’nın (EBRD) paydaş olduğu Kadın Liderlik 

Platformu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğinde 
İstanbul’da bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. “Çalışma Yaşamında Şiddete Sıfır 

Tolerans’ başlıklı toplantıda, iş yaşamında şiddetin sonlandırılması için yapılan 
çalışmalar, çözüm önerileri ve iyi örnek uygulamalar üzerinde duruldu. 

  
Şiddet ve taciz, kadınların iş gücü katılımlarının erkeklerle eşit oranlarda olmamasının temel 
sebeplerinden birisi. Kadınlar ve erkeklerin yoğun olarak yer aldıkları istihdam biçimlerindeki 
farklılıkların ardında da kadına yönelik şiddet önemli bir neden olarak yer alıyor.  

  
Araştırmalar da çalışma yaşamında kadına yönelik şiddetin yoğun olduğunu verilerle 
destekliyor. Örneğin İngiltere’de, kadınların yarısından fazlası, 18-24 yaş arasındaki kadınların 
ise üçte ikisi, iş yerinde cinsel tacize maruz kaldıklarını belirtiyorlar. USAID’in çalışması da 
çalışma yaşamında en çok şiddete maruz kalanların genç kadınlar olduğunu ortaya 
koyuyor. ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) 2019 verilerine göre ise halkla doğrudan temas 
hâlinde çalışan kadınların %42’sinin üçüncü şahıs şiddeti yaşadığı tahmin ediliyor. 

  
ILO kaynaklarına göre, dünyada pandemi ile birlikte 2019 ile 2020 yılları arasında, kadın 
istihdamının %4,2 azaldığı, diğer bir deyişle, 54 milyon kadının iş kaybı yaşadığı belirtiliyor. BM 
raporları özellikle salgınla derinleşen eşitsizlikleringöstergelerinden birisinin cinsiyet 
temelli şiddettin artışıolduğunun altını çiziyor. UN Women tarafından gölge pandemi olarak 
adlandırılan ev içi şiddetin artışı, kadınların çalışma 
yaşamlarına, işe devamsızlık, işte odaklanma güçlüğü ve işten ayrılmak zorunda kalmak 
şeklinde yansımış durumda. Salgın döneminde evden çalışmanın yaygınlaşması ile birlikte, diğer 
şiddet ve taciz biçimlerinin yanı sıra siber zorbalık ya da dijital şiddet olarak adlandırdığımız şiddet 
türleri da yaygınlaşmış bulunuyor. 

  
Kurumlar şiddetin çözümü için yuvarlak masada buluştu 
  

İşte tüm bu veriler ışığında, İstanbul’da pek çok kurumun katılımıyla ‘Çalışma Yaşamında Şiddete 

Sıfır Tolerans’ başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Kadın Girişimciler 

Derneği (KAGİDER), Turkish Women’s International 

Network (TurkishWIN), UPS ve EBRD’nin paydaşlığında yürütülen Kadın Liderlik Platformu’nun 

düzenlediği toplantı, ILO işbirliğiyle yapıldı. 
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Toplantıda, öncelikle, ILO Türkiye Ofisi, ILO C190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin 
Önlenmesi Sözleşmesi hakkında bilgi verdi ve bu kapsamda işyerlerinde bunun uygulanması için 
“Şiddete Sıfır Tolerans Politka Belgesi”nin geliştirilmesi konusunda interaktif bir sunum 
gerçekleştirdi.  
 
Son olarak EBRD desteklerinin kredi notu değerlendirmelerinde C190 kapsamının etkin rol 
oynaması üzerine bir sunum ve farklı sektörlerden iyi uygulama örnekleri ile deneyim 
paylaşımları katılımcılara sunuldu. 
  
Bezircioğlu: ‘Ülkemizde her 10 kadından 4’ü şiddete maruz kalıyor’ 
  
KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Esra Bezircioğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“Tüm veriler kadınların çalışma yaşamında yer almasının ve karar verici pozisyonlara gelmesinin 
önünde şiddetin ciddi bir engel olarak yer aldığını gösteriyor. Bu gerçek, kamu, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimizin ayıbıdır. Üstelik ulaşılabilen veriler çoğunlukla 
fiziksel ve ekonomik şiddeti gösteriyor. Yanı sıra psikolojik şiddet gibi farklı şiddet ve taciz 
yöntemlerinin de yaygın olduğunu biliyor, ancak verilerine ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Her 3 
kadından birinin hayatının bir evresinde şiddet ve tacize maruz kaldığı dünyamızda, her 10 
kadından 4’ünün fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı ülkemizde bu konu en acil gündem 
maddesi olmalıdır. Bugün burada “çalışma yaşamında şiddete sıfır tolerans” demek için buluştuk. 
Buradan kamu ve özel sektöre de çağrımızı yapıyoruz.” 
  
Orman: ‘Ortak geleceğimiz için şiddeti görünür kılmalı ve durdurmalıyız’ 
 

UPS Türkiye Pazarlama Müdürü Irmak Orman, konuşmasında şunları söyledi:  

 

“Kadınların toplumsal yaşamda güçlendirilmesi ve ekonomiye, üretime katılım sağlaması 

sürdürülebilir bir gelecek için kaçınılmazdır. Yaşamın tüm alanlarında bir ilerleme amaçlayan BM 

Kalkınma Hedefleri arasında ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ve doğrudan kadınların güçlendirilmesi 

ana hedefler arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet; ekonomik, sosyal ve çevresel konuların 

neredeyse tamamının merkezinde yer almaktadır. Ne yazık ki bugün, cinsiyete dayalı ayrımcılık, 

kadınlara fiziksel ve psikolojik şiddet işgücü piyasalarının en çarpıcı ve en yaygın özelliklerinden 

birisidir. Başta ekonomik olmak üzere kadınların geleceklerine dair tüm hayalleri, görünen şiddetin 

yanında görünmeyen cam tavanlar, engeller ve toplumsal normlarla da engelleniyor. Oysa 

kadınları iş yaşamında çevreleyen şiddet sarmalını kırmak, onları güçlendirmek ve hayallerine, 

hedeflerine ulaşmalarını sağlamak geleceğimiz için muazzam bir potansiyeli temsil ediyor. Ortak 

geleceğimiz için şiddeti görünür kılmalı ve hep birlikte bu çağ dışı davranışı durdurmalıyız.”  

 
Pulatkonak: ‘Şiddete sıfır tolerans kapsayıcı kurumda kültürü oluşturmanın temel taşıdır’ 
  
TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 
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"Toplum ne ekerse, iş dünyası çalışma hayatında onu biçiyor. Bir kurumda kapsayıcı kültürü 
yaşatmanın olmazsa olmazı psikolojik güven ortamını sağlamak. Toplumda ve çalışma 
yaşamında şiddet ve taciz sıfırlanmadıkça  psikolojik güven alanını yaratmak imkansız. 
Kurumların bugüne kadar odaklandıkları ev içi şiddet odaklı destek mekanizmaları ve 
politikalarının ILO C190 ile çalışma yaşamına da taşınmış  olması önemli bir adım. Çalışma 
Yaşamında Şiddete Sıfır Tolerans politika ve uygulamalarını yaygınlaştırmak her iş lideri ve 

kurumun sorumluluğudur."  
 
Kılıç: ‘Şiddete sıfır tolerans politikasını kredi uygunluk şartı olarak tanımlıyoruz’ 
 
EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç ise şöyle konuştu: 
 
“Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve taciz, temel bir insan hakları ihlali. Bu nedenle, sürdürülebilir 
ve kapsayıcı kalkınmanın önündeki en temel engellerden biri. Biz EBRD olarak C-190 
çerçevesinde şiddete sıfır tolerans politikasını kredi uygunluk şartı olarak tanımlıyoruz. 
Müşterilerimize bu alanda kurumsal politikalar geliştirmeleri ve uygulamaları yönünde teknik 
destek vererek daha güvenli, daha itibarlı işletmeler olmalarına katkı veriyoruz.” 
 
Anlı: ‘Cesur ve somut adımlara ihtiyaç var' 
  
ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı ise şunları söyledi: “Kadınların 
iş yaşamına erkeklerle eşit koşullarda katılımı ve karar verici konumlarda yer alması, hem 
kadınların güçlenmesi hem de işyerlerinin ve ekonominin verimliliği açısından son derece önemli. 
Bunu hayata geçirmek için, işyerlerinde eşitliğin tam olarak sağlanması, ayrımcılık, şiddet ve 
tacizin ortadan kaldırılması için iş dünyasının öncü kurumları ile işbirliği içinde cesur ve somut 
adımlar atmalıyız. Çalışma yaşamının tüm aktörlerini, şiddete sıfır tolerans için politika ve 
prosedürler geliştirmeye davet ediyoruz.”  

 
  

  
 

 
Kadın Liderlik Platformu Hakkında: 

Kadın Liderlik Platformu, Türkiye'de kadın girişimciliği ve liderliğini geliştirmek temel amacı ile çalışan Türkiye Kadın Girişimciler 

Derneği KAGİDER, Türkiye ile bağı olan dünya vatandaşı tüm kadınların birbirlerine ilham ve güç verdikleri küresel bir paylaşım 

platformu olan Turkish Women’s International Network (TurkishWIN) ve operasyonlarını sürdürdüğü ülkelerdeki kadın 

çalışanlarının liderliğini geliştirmek ve desteklemek için çalışmalar yürüten UPS’in işbirliği ile kuruldu. 2019 yılında Avrupa İmar 

ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) paydaş olduğu KLP her geçen gün daha fazla kurumu kapsama alanına almaktadır. Platform, 

özel sektörde kadın istihdamını ve liderliğini artırmak üzere çalışan tüm kurumsal liderlerin, kendi aralarında fikir ve deneyim 

paylaşımında bulunmalarını sağlayarak bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor. İlk etkinliğini 26 Şubat 2014 tarih inde 

İstanbul’da gerçekleştiren Kadın Liderlik Platformu yılda dört kez toplanarak özel sektördeki başarılı kadın yetenek yönetimleri 

örneklerinin paylaşılmasını ve bu konudaki fikir önderlerinin düzenli bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarını 

sağlıyor. KLP paylaşımları, kaynakları ve daha fazla bilgi için www.kadinliderlikplatformu.org sitesini ziyaret ediniz. 
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