
1 
 

GLOBAL COMPACT TÜRKİYE  
KADININ GÜÇLENMESİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 

TUTANAĞI 
 
 
Toplantı Tarihi: 16.10.2014 
Toplantı Sayısı: 14 – 02 
Toplantı Yeri: Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul 
 
KATILIM: Ek 1 
 
GÜNDEM: 

 
1. Ön Rapor Hakkında Görüşme 

 
2. Çalışma Grubu’nun Başlıca Faaliyetlerinin, 2014-2016 Çalışma Programının 

ve Çalışma Usullerinin Belirlenmesi 
 

3. Dilekler ve Kapanış 
 
 
GÖRÜŞMELER: 
 
TİSK Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat İlter toplantıyı açarak katılımlardan ötürü 
teşekkür etti ve Çalışma Grubu’na başarılar diledi. Çalışma Grubu’nun 17 Haziran 
2014 tarihli ilk toplantısında alınan karar gereğince Global Compact Türkiye 
imzacılarından ve toplantıya temsilcileri katılan diğer kuruluşlardan; 

a) kadının güçlenmesi amacıyla yürüttükleri faaliyetlere ve örnek 
uygulamalarına dair yazılı özet bilgi istenmesine; 
b) Çalışma Grubu’nun amaç, misyon, vizyon ve somut faaliyet önerilerine 
dair görüş istenmesine;  

karar verildiğine değinen İlter, 29 kuruluş tarafından görüş iletildiğini ve bunların 
hazırlanan Ön Rapor’da yer aldığını belirtti. Söz konusu Ön Rapor, Kadının 
Güçlenmesi alanında dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumu ve Global 
Compact Türkiye imzacılarından ve toplantıya temsilcileri katılan diğer kuruluşlar 

tarafından iletilen; Çalışma Grubu’nun muhtemel faaliyetlerine dair görüş ve 
önerileri yansıtmaktadır. 
 
15 Eylül 2014’de gerçekleştirilen Teknik Ekip Toplantısında Ön Rapor’un 
görüşüldüğünü ve iletilen görüşler doğrultusunda “Çalışma Grubu’nun Amaçları ve 
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Faaliyetleri” başlıklı taslak dokümanın hazırlandığını kaydeden İlter, Çalışma 
Grubu Üyelerinin katkılarıyla bu belgenin geliştirilebileceğini sözlerine ekledi.  
 
Birinci gündem maddesi kapsamında katılımcılardan Ön Rapor hakkındaki 
görüşlerini belirtmeleri istendi. UN Women temsilcisi Gizem Yarbil Gürol, raporda 
BM’nin toplumsal cinsiyet eşitliği tanımının kullanılabileceğini, CEDAW komitesinin 
Türkiye’ye özel tavsiyelerine yer verilebileceğini, BM Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Platformu’nda yer alan kadınlar ve ekonomi alanına ilişkin bilgilerin 
eklenebileceğini belirtti. Gürol, raporda yer alan bazı faaliyet önerilerinin başlangıç 
için çok büyük adımlar olabileceğine, daha gerçekçi adımlarla ilerlenmesin daha 
iyi olabileceğine ve faaliyetlerin sağlanabilecek bütçe ve planlanan zaman dilimi 
gözetilerek belirlenmesi gerektiğine değindi.   

 
Ön Rapor’a ilişkin katılımcılar tarafından yapılan yorumlarda, Ön Rapor’da 
hukuksal konularda tavsiye kararlarına yer verilip verilmeyeceği; finansman ve 
kredi değerlendirme konularının ve medyanın kadın konusunda yürüttüğü 
çalışmaların yer alabileceği; Çalışma Grubu’nun amaçları ve faaliyetleri 
belirlenirken etkisi en fazla olacak alana yönelinmesi ve bu odak etrafında 
çalışmaların yürütülmesi gerektiği hususları belirtildi.  Bu amaçla da grubun talep 
ettiği konularda ayrı çalışma notları hazırlanabileceği ve grup üyeleri ile 
paylaşılabileceği belirtildi.   
 
TİSK Kadın Yöneticiler Anketi’nin (2009) güncellenmesi ve Türkiye’deki kurumsal 
şirketler nezdinde bir karşılaştırma çalışması yapılmasının düşünülmesi de bu 
gündem maddesi kapsamında sunulan görüşler arasında yer aldı. İlter, küçük ve 
orta ölçekli şirketlerin problem yaşadığını, Çalışma Grubu’nun ve dolayısıyla Ön 
Rapor’un bu gruba odaklanmasının doğru olacağını belirtti.     
 
Birinci gündem maddesine ilişkin ek görüş ve öneri sunmak isteyen katılımcıların, 
bunları yazılı olarak sekretaryaya iletmeleri istendi.   
 
İkinci gündem maddesi kapsamında, Teknik Ekip tarafından hazırlanan taslak 
“Çalışma Grubu’nun Amaçları ve Faaliyetleri” belgesi değerlendirildi. Taslak 
dokümanda belirtildiği şekliyle Çalışma Grubu’nun belirtilen iki amacına mutabık 
kalan katılımcılar, birinci ve ikinci amaca yönelik faaliyet önerileri kısmında çeşitli 

önerilerde bulundular. Görüşler çerçevesinde belgenin güncellenmiş hali ekte 
sunulmuştur (Ek 2). Çalışma Grubu’nun amaçlarına yönelik faaliyetlerin yerine 
getirilmesi için ekipler oluşturuldu. (İletişim ekibi, eğitim materyalleri ekibi, 
mentörlük ekibi, danışmanlık ekibi, broşür hazırlama ekibi). 
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Toplantı sonunda, Çalışma Grubu’nun üçüncü toplantısının 10 Şubat 2015 
tarihinde 13.00-17.00 saatleri arasında İstanbul’da yapılmasına, oluşturulan 
ekipler tarafından faaliyetlere başlanmasına ve bu faaliyetlerin Şubat ayında tüm 
Çalışma Grubu Üyeleri ile paylaşılmasına karar verildi. Ayrıca, 10-11 Mart 2015 
tarihinde gerçekleşecek Kadının Güçlenmesi İlkeleri Yıllık Toplantısı hatırlatılarak, 
Çalışma Grubu Üyelerinden oluşturulacak bir heyetin bu toplantıya katılımının 
uygun olacağı belirtildi.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


