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SUNUŞ

Nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturuyor. Oluşturuyor, ancak, ül-
kemizin özellikle köylerinde yaşayanlarının, deyiş yerindeyse, “kıymeti 
harbiyesi” yeterince bilinmiyor. Oysa onlar evde, tarlada; yaşantımızın her 
alanında varlar; onlar ana, bacı ve eş… “Cennetin, ayaklarının altında oldu-
ğu” hep söylenir söylenmesine de, çoğunlukla en küçük işlerde bile onların
fikri alınmaz. Ancak, artık, kadınların, en az erkekler kadar fikir üretebildi-
ğini; öneri geliştirebildiğini ve sorunlar çözebildiğini kimseler görmezden 
gelemiyor. İyi de yapıyorlar. Öyleyse, kadınların, kırsal kalkınmada da ya-
pabileceklerini; daha doğru bir söyleyişle, yapabildiklerini görmek gereki-
yor. Bu kitapçık, bu gereğin yerine getirilmesine katkıda bulunmayı
amaçlıyor. Peki, buna gerek var mıydı? Gerçekte, yoktu. Yoktu, çünkü, U-
lusal Kurtuluş Savaşımızda kadınların yapabildiklerini kimler unutabilir 
ki… Bu bir yana, her gün tarlada, evde, çarşıda, pazarda yaptıklarını gözler 
önüne getirmek yeter kadınların toplumsal yaşamdaki önemini yeterince 
kavrayabilmek için.  

Kitapçığın, kadınların kırsal kalkınmada da varlığını henüz kavraya-
mamışlara yararlı olabileceğini umuyoruz. 

 

KIRSAL ÇEVRE 
 



KADINLAR KALKINMADA NEDEN ÖNEMLİDİR? 

Dünya nüfusunun yarıya yakını kadınlar oluşturmaktadır. Kadınlar ile 
ilgili en  yaygın kanı, sadece ev işleri yaptıkları ile sınırlı kalmaktadır. Oysa 
kadınlar sanıldığından daha çok hayatın içinde yer almakta, yaşam için ge-
rekli pek çok değerli kaynağı kullanmaktadır. Özellikle kırsal alanda, kadın-
ların kullandıkları kaynakların sayısı çok daha fazladır. Örneğin bitkisel 
tarım faaliyetlerinde çalışan kadınlar, toprağı , bitkileri tohumu, suyu kulla-
nırlar. Hayvancılıkla ilgilenen kadınlar hayvanlar, yem , yem bitkileri ile 
ilgilidirler ve hayvansal ürünleri işler ve değerlendirirler. Çobanlık yapan 
kadınlar, meraların kullanımı ve değerlendirilmesi ile ilgili önemli bilgi ve 
deneyimlere sahiptir. Çoğunlukla kadınların orman kaynağı ile yoğun ilişki-
leri vardır. Aile tüketimi için gereken yakacak odunun sağlanması, kulla-
nılmasında önemli görevler alırlar. Orman yan ürünlerinin değerlendirilmesi 
de kadınların işidir.  Yakacak olarak kullanılan kozalakların toplanması ,
çeşitli mantar, meyve ve otların değerlendirilerek aile beslenmesine kazan-
dırılması gibi. Ülkemizde ve dünyada orman köylerinde yaşayan  kadınların
pek çoğu, orman işçisi olarak da çalışmaktadır. Ayrıca kadınlar ailelerinin 
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli uygun beslenme , temizlik , sağlık,
eğitim gibi koşulların sağlanması için büyük çaba sarf ederler.   Bu nedenle 
kalkınma çalışmalarında kadınlara yer vermemek dünya nüfusunun yarısını
yok saymaktır. Bunca iş potansiyelini , kaynağı ve  sonuçta hayatın sürdürü-
lebilirliğini görmezden  gelmek demektir.  

Kadınlar hayatın sürdürülebilirliğine sağladıkları önemli katkılarına
karşın, kalkınmanın nimetlerinden erkekler kadar yararlanamamaktadır-
lar.(Gelir, eğitim, kararlara katılım, kaynakların kontrolü, kredi kullanımı
vb.) 

• Kadınlar dünya yoksulları arasındaki en yoksul dilimde çoğunluğu
oluşturmaktadır. 

• Yoksullar arasında kadınların oranı hızlı bir şekilde artmakta ve 
yoksulluk dişileşmektedir. 

 



KADIN SORUNLARI KALKINMA ÇALIŞMALARINDA 
KAÇ DÜZEYDE FARK EDİLİR? 

NEGATİF FARK EDİLİŞ DÜZEYİ:
Proje amaçlarında, kadın sorunları hiç ele alınmaz. 

NÖTR FARK EDİLİŞ DÜZEYİ:
Proje amaçlarında; 

• Kadın sorunlarına işaret edilir. 

• Ancak, uygulanacak projelerle kadınların durumunun daha kötüye 
gitmeyeceği sözü verilir. 

POZİTİF FARK EDİLİŞ DÜZEYİ:
Projede; 

• Kadın sorunları dikkate alınır

• Erkeğe göre kadını geliştirmek, iyileştirmek amaçlanır. 

 

KALKINMADA KADIN SORUNLARININ FARK EDİLİŞ 
DÜZEYLERİ, 3 FARKLI KALKINMA YAKLAŞIMI OLUŞTURUR: 

1) Cinsiyet yargılı

2) Cinsiyet körü 

3) Cinsiyet duyarlı



KALKINMA ÇALIŞMALARINDA 
BENİMSENEN FARKLI  YAKLAŞIMLAR 

1. Cinsiyet Yargılı Kalkınma Yaklaşımı:
Kadını kalkınma programlarından dışlayan , ayrımcılığı gözeten yak-

laşımdır. Kalkınma kuruluşları yaptıkları çalışmalarda kadınlara hiç yer 
vermezler. Sonuç olarak hazırlanan kalkınma projelerinin amaç, planlama, 
uygulama, izleme ve değerlendirme aşamaları tamamen erkeklere yönelik 
olarak tasarlanmaktadır. 

Dünyanın bir çok ülkesinde yapılan değerlendirmelerde, kadınları dış-
layan kalkınma çalışmalarının başarılı olamadığı anlaşılmıştır. Çünkü  uygu-
lanan projeler, erkekler kadar hatta onlardan daha  etkin çalıştıkları faaliyet 
alanlarını kapsamaktadır. Buna karşın sadece erkeklerin talepleri dikkate 
alınmakta, onlara eğitim verilmekte ve kaynak sağlanmaktadır. Verilen 
hizmet, asıl işi yapan kadınlara ulaşmadığı için çalışmalar istenilen sonucu 
vermemekte ve sağlanan kaynaklar israf olmaktadır. 

2. Cinsiyet Körü Kalkınma Yaklaşımı:
Kalkınma çalışmalarında cinsiyeti görmeyen, ayırdında olmayan bir 

yaklaşım söz konusudur. Bu tür yaklaşımda önemli olan projelerin maddi 
getirileridir. Yaşanan deneyimler değerlendirildiğinde, cinsiyet körü yakla-
şımın kadınlara büyük ölçüde zarar verdiği, iş yüklerini artırdığı ve sosyal 
statülerini olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. 

 



CİNSİYET YARGILI KALKINMA YAKLAŞIMI 
ÖRNEK OLAY 

Bir kalkınma kuruluşu, X köyünde sebzeciliğin geliştirilmesi konu-
sunda, köyün erkeklerine yönelik bir çalışmanın yararlı olabileceğine ka-
rar vermiştir. Sebze bahçelerini bir kez ziyaret eden teknik uzman,  arık-
ların hatalı kazıldığını, sulamanın gereğinden fazla yapıldığını, bazı hasta-
lıkların görüldüğünü, düşük kaliteli tohum kullanıldığını saptamıştır. Bu 
teknik hataların giderilmesi durumunda sebze üretiminin artacağı ve üre-
ticilerin gelir düzeyinde artış olacağını hesaplayan uzmanlar, köyün er-
kekleri ile görüşmüş ve bir eğitim çalışması başlatılmıştır. Köyün erkekle-
rinin katılımıyla bahçe hazırlığı, arık yapımı, ekim teknikleri, doğru su-
lama, fide şaşırtma, çapa, ilaçlama, hasat sürecini uygulamalı olarak ele 
alan mükemmel bir eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonrası
yüksek verimli, sertifikalı sebze tohumu dağıtılmış, yeni üretim sezonunda 
bu tohumların kullanılması tavsiye edilmiştir. Sezon sonunda yapılan köy 
ziyaretinde sebze üretimindeki hataların aynı şekilde tekrar edildiği, veri-
len tohumların kullanılmadığı ve sebze veriminin hala düşük olduğu orta-
ya çıkmıştır. Bu başarısızlığın nedenleri araştırıldığında, sebze üretiminin  
tamamen kadınlar tarafından yapıldığı, üretimde ise kadınların elde ettiği
yerli tohumların kullanıldığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, erkeklere verilen 
eğitimin asıl bu iş ile ilgilenen kadınlara yansımadığı ve çalışmanın başarı-
sız olduğu görülmektedir.  

1. Cinsiyet Duyarlı Yaklaşım: 
Kalkınma projesinin her aşamasında kadın sorunlarının ayırdında olan 

bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım; kadın ile erkek arasındaki iş bölümü ve güç 
ilişkilerinden kaynaklanan faktörleri göz önünde bulunduran; kalkınmadan 
kimin yararlanıp kimin yararlanmadığının belirlenmesi için ekonomik ve 
sosyal etkileri ölçen ve dikkate alan bir yaklaşımdır. 

 



CİNSİYET KÖRÜ YAKLAŞIM 
ÖRNEK OLAY 

Bir kalkınma kuruluşu Y bölgesinde aile işletmeleri kurarak yumur-
ta tavukçuluğunu geliştirmek istemektedir. Yöreden 45 aileyi destekleyerek 
5000 yumurta tavuğu beslenebilen kümesler inşa edilmiş ve üretim süreci 
başlatılmıştır.10 yıl sonra yapılan değerlendirmelerde, ailenin ekonomik 
düzeyinde büyük bir artışın olduğu saptanmıştır. Ancak projenin yarattığı 
sosyal etkiler incelendiğinde, hane reisi erkeklerin önemli bir kısmının kü-
mesteki tavukların bakımında eşlerini ve çocuklarını çalıştırdıkları, iş gücü 
ihtiyacının artması ile ikinci bir eşle evlendikleri, çocuk sayısını artırdıkla-
rı, satın aldıkları arabayla daha çok şehirde zaman geçirdikleri  belirlen-
miştir. Elde edilen gelir  erkeğin önceliklerine göre kullanılırken, kuma 
olan kadınlar, sık sık kavga etmekte, ev işleri, tarla işleri ve kümes arasında 
sürekli koşturup durmaktadır. 

CİNSİYET DENGELİ KALKINMANIN 3 TEMEL İLKESİ

1) Kalkınma çalışmalarının, gelişmekte olan ülkelerdeki kadın ve çocuklar 
üzerinde olumsuz etkiler yaratmamasını sağlamak, 

2) Programların erkekler kadar kadınlara da faydalı olduğundan emin olmak, 

3) Mümkün olan her yerde, aile ve çocuklardan sorumlu olan kadınlara 
daha fazla destek ve kaynak sağlayan programları oluşturmak 

 

KADINLARIN  SORUNLARI NELERDİR? 

• Kadınlara yapılan ayrımcılık ve bunun toplum tarafından kabul görmesi 
• Ağır iş yükü  
• Sağlıksız çalışma koşulları
• Kadın varlığının, emeğinin  değersiz görülmesi 
• Kötü ve yetersiz sağlık hizmetleri 
• Yetersiz beslenme 



• Yetersiz eğitim 
• Sık ve erken gebelikler 
• Kadına fiziksel güç kullanımı ve şiddet uygulama 

 

AYRIMCILIK NEDİR? 

• Kadınların yaptığı işin erkekler tarafından yapılan işe göre daha az 
değerli kabul edilmesi, daha az prestijli olması, ülkeler çapındaki 
değerlendirmelerde, daha az kayda değer bulunması

• Kadının üretici kaynaklara yeterince erişme olanağı bulamaması,

• Kararlara katılım ve aile gelirinin kontrolünde çok az söz hakkına
sahip olması,

KADININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER NELERDİR? 

• Önyargılar 

• Gelenekler 

• Eğitim ve bilgi düzeyi yetersizliğidir. 

 
CİNSİYET DENGELİ KALKINMA YAKLAŞIMININ   

SON AMACI NEDİR? 

• Sosyal adalet 

• Zayıf olanın güçlendirilmesi 

 



SOSYAL ADALET NEDİR? 

• Eğitim 

• Konut 

• Özgürlük 

• Sağlık

• İstihdam 

gibi toplumsal eşitliği sağlamak için gerekli olan temel dayanaklara kadın ve 
erkeğin eşit erişimini sağlayarak, yaşam kalitesini artırmak ve geliştirmektir. 

GÜÇLENDİRME NE DEMEKTİR? 

Kadınların erkeklerle eşit konumda olmasını ve üretim faktörleri üze-
rinde eşitlikçi kontrollerini sağlama sürecidir. İnsanlara gerekli destek ve 
yönlendirici ortam sağlayarak kendi kalkınmalarını teşvik etmek, kapasitelerini 
geliştirerek/vurgulayarak kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamaktır. 

 

KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE 
TEMEL OLAN NEDİR? 

• Kendi yaşamları ile ilgili karar vermeleri 

• Kapasitelerini geliştirmeleri 

• Verdikleri kararları uygulayabilme yetkinliği

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİNDEKİ AŞAMALAR NELERDİR? 

• Refah 

• Kaynaklara erişim 

• Bilinçlendirme 

• Katılımcılık

• Kontrol 



REFAH NEDİR? 

Sağlanan hizmetlerle kadınların temel ihtiyaçlarının yeterli düzeyde 
karşılanmasıdır. 

• Yiyecek 

• İstihdam  

• Sağlık hizmetleri 

• Eğitim   

gibi  ihtiyaçların karşılanmasında, kadınların kabul edilebilir bir düzeye 
gelmesi ile ilgilidir. 

 

KAYNAKLARA ERİŞİM NEDİR? 

Kadının refah düzeyini artırmak ve güçlenmesini sağlamak için bazı
kaynaklardan yararlanabilmesi gerekmektedir. 

 Eğitim olanakları

• Toprak 

• Kredi 

gibi kaynaklara eşit erişim hakkı elde edebilmelidir. 

 

BİLİNÇLENDİRME NEDİR? 

Toplumu oluşturan bireylerin, 

• Biyolojik ve toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki farkı,

• Cinsiyet rollerinin kültürel ve değişebilir olduğunu, 

• Cinsiyete dayalı iş bölümünü  

anlamalarıdır. 

 



BİLİNÇLENDİRME NEDEN ÖNEMLİDİR? 

Kadınların cinsiyetler arasındaki eşitsizlikleri gidermeye yönelik uy-
gun davranışta bulunmaları için 

• İçinde yaşadıkları kültürel dokuyu anlamaları

• Kendi gelişimlerini sınırlayan sistemi zorlamada üstlerine düşen 
görevleri fark etmeleri gerekmektedir.  

 

KATILIMCILIK NEDİR? 

Tanım:1 
Kadınların, erkeklerin yanı sıra, erkeklerle birlikte eşit olarak karar al-

dıkları aşamadır. 

Tanım:2 
Kadının, karar verme, politika yapma ve yönetim sürecine eşit katılımıdır. 

 

KONTROL NEDİR? 

Tanım:1 
 

• Kadın veya erkeğin hakimiyetinin söz konusu olmadığı,

• Kadınların kendileri ve çocuklarının yaşamları ile ilgili kararlar a-
labildikleri, 

• Kalkınma sürecinde aktif rol alabildikleri 

• Kadınların katılımının tanındığı ve ödüllendirildiği

• eşitlik ve yetki gücünün en üst noktasıdır. 

 



Tanım: 2 

• Kadınların karar verme sürecine katılımına

• Bilinç düzeyindeki artış ile katılımın gerçekleşmesine 

• Üretim faktörlerini kontrolde eşitliğin sağlamasına 

• Elde edilen faydanın eşit olarak dağılımına

işaret eden aşamadır. 
 

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ 5 AŞAMANIN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ NEYİ SAĞLAR? 

• Cinsler arasında eşitliği

• Zayıf olan tarafın güçlenmesini 

 

CİNSİYET DENGELİ KALKINMADA BAŞARININ 
ÖNKOŞULU NEDİR? 

• Çalışma yapılacak grubun öncelikli talepleri, 

• Hazırlanan plan, proje, proje girdilerinin uygunluğu

• Etkili bir proje yönetimi 

 

CİNSİYET DENGELİ KALKINMA  PROGRAMI UYGULAYAN 
BİR KURULUŞ NASIL BİR STRATEJİ İZLEMELİDİR? 

• Topluluğa özgü cinsiyet ilişkilerinin nasıl yapılandığını anlamalı

• Kadınlar ile iletişim kurma yöntemleri geliştirmeli 

• Proje planlama aşamasında cinsiyet ilişkileri ile ilgili doğru ve 
nitelikli veriler toplamalı ve analiz etmelidir. 

 



CİNSİYET İLİŞKİLERİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE 
NASIL TANIMLANIR? 

• Kadın ve erkeklerin faaliyet alanları, kullandıkları kaynaklar, so-
rumlulukları çeşitli analiz yöntemleri ile belirlenip kaydedilir 

• Bu analizler yapılırken her iki cinsinde görüşlerine baş vurulur. 

 

*** 

 


