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İş Kanunu'nda cinsiyet ayrımcılığı, hamilelik nedeniyle işten çıkarmayı önledik. On altı hafta
lık doğum izni aldık. AB ortalamasının üzerindedir. 

Anayasa'nın 10'uncu ve 41'inci maddeleri değişti. 
Bundan iki yıl önce, gene burada bir konuşma yapmışım. O zaman "12 adet" demişim sığınma 

evlerini, kadın sığınma evlerini, bugün 30'u aştı. Hatta, yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başka
nı Melih Gökçek'in, bir kadın sığınma evi açacağını biliyorum. Nereden nereye geldik demek ki. 
Bunları nasıl yaptık? (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Yok, yok, daha durun. Bunları nasıl yaptık? Bunları yapanlar karşıda, karşıdaki dinleyici loca
larında oturuyor. (Alkışlar) Öncelikle, duyarlı, bilinçli, kararlı kadınların desteğiyle yaptık. Bugün 
temsilcilerinden bazılarının aramızda olduğu sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, basın kuru
luşlarıyla birlikte çalıştık. Onların önerilerinin büyük bölümünü yasalaştırdık. Evet, birlikte yaptık, 
iktidar, Hükümet birlikte yaptık. Biz, diğer milletvekili, kadın milletvekili arkadaşlarımızla -24 ka
dın- birlikte çalıştık, yapabildiğimizi yaptık, ama, eksiklerimiz var. Şimdi sıra yasal düzenlemeleri 
hayata geçirmeye geldi. 

Çünkü, değerli milletvekilleri, büyükannelerinin torunlarından ileri olduğu tek ülkeyiz, önce
likle iki alanda. (CHP sıralarından alkışlar) Büyükannelerinin torunlarından ileri olduğu ülkeyiz. 
1994'te yüzde 34 olan kadının iş gücüne katılım oranı, istihdama katılım oranı, bugün yüzde 22. 
Dünyada başka bir örneği yok, başka hiçbir ülkede bu oran düşmüyor. Avrupa ülkelerinde ortalama 
yüzde 56. Diğer ülkelerden, yani yüzde 80 oranı olan Kuzey Avrupa ülkelerinden, İsveç'ten, Nor
veç'ten bahsetmiyorum. 

Ekonomik özgürlüğe erişmeden, kadın haklarından söz edilemez. Ayrıca, çalışan o yüzde 22 
oranındaki kadınlarımızın da neredeyse yarısı ücretsiz işçi. Sendikalı kadın oranı yüzde 10, kendi 
hesabına çalışan kadın yüzde 12. Kadınların yüzde 80'inin üzerine kayıtlı bir gayrimenkul ya da 
araç yok. Ben, aslında, biraz daha iyi örnekleri Sayın Bakanın vermesini bekledim. Çünkü, bugün 
Türkiye'de, örneğin yargıda Danıştay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı kadın, iş alanında TÜ-
SİAD Başkanı kadın. Daha pek çok örneğimiz var. Pek çok alanda kadınlar üniversitelerde, basın
da, başka sektörlerde yüzde 30 oranında temsil ediliyorlar, ama, şunu da görmek gerekiyor: Veriler 
kadının yoksul olduğunu gösteriyor. 

İris Eşitlik ve Gözlem Grubunun kamu sektöründe yönetici kadınlar üzerinde yaptığı son araş
tırmaya göre, gene 1994'te yüzde 15,1 olan üst düzey yönetici oranı, 2006'da yüzde 11,8'e inmiş. 
Başka hiçbir yerde böyle bir şey yok. Gerilemişiz! Bugün, Türkiye'de tek bir kadın müsteşarımız 
yok, tek bir valimiz yok, belediye başkanımız yok. Yerel yönetimlerde kadın temsilciler bindelik 
oranlarda yer alıyorlar. Garip olan nedir? Garip olan, dediğim gibi, büyükanneler torunlarından ileri 
durumdaydılar. Yani, bir müsteşarımız daha eski dönemlerde vardı, kadın valimiz vardı, şimdi yok! 

Ayrıca, çalışan kadınlarımıza sunulan olanaklar, o yüzde 22'ye bile sunulan olanaklar son de
rece kısıtlı. Kreş ve çocuk yuvaları yetersiz. Aile içinde iş paylaşımı çok az. Kadınlar her türlü yü
kü kendileri taşımak zorunda kalıyorlar ve aile ile iş arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılıyor
lar. Oysa, hedef, artık, dünyada, değerli arkadaşlarım, bu iki yaşamı bağdaştırabilmek. Yani, kadı
nın hem anne hem eş hem de başarılı bir iş kadını olabilmesi. Hedef bu. Cumhuriyetin, Atatürk'ün 
hedefi buydu. 

Gelelim ikinci önemli konuya: Parlamentolar Arası Birlik, dünyada kadın siyasetçi oranının 
2006'da yüzde 17 artarak rekor düzeye eriştiğini gösteriyor. Şaşırtıcı değil. Biz bu kadınları her yer
de, sizler de her yerde görüyorsunuz. Bugün, ilk defa, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Temsil
ciler Meclisi Başkanı bir kadın seçildi. Amerika'da, İsrail'de, Yunanistan'da, Avusturya'da, İngilte
re'de, İsveç'te dışişleri bakanları kadınlar; hem de böyle sorunlu ülkelerde. İsrail'in Dışişleri Baka
nı bir kadın. Avrupa kıtasında parlamentolarda kadın oranı yüzde 19,1; Amerika'da yüzde 16; As
ya'da yüzde 16,1; Sahra altı Afrika'da yüzde 16,8; Arap ülkelerinde yüzde 8,6. Ben, geçenlerde, 
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