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1.GİRİŞ
Toplumsal cinsiyet, onlarca yıldır kalkınma paradigmasında sayısız tartışmaya konu olan önemli bir konu
olmuştur ve sosyolojik açıdan çok çeşitli boyutlarda ele alınmıştır. Kırsal kesimdeki kadınlar kalkınma ve
sosyo-ekolojik peyzaj alanlarındaki biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği için kilit roldedir. Sürdürülebilir kalkınma
için gerekli dönüşümsel ekonomik, çevresel ve sosyal değişikliklerin gerçekleştirilmesi için katalizör bir rol
oynarlar (IUCN). Ancak, ataerkil ilişkilerin hakim olduğu piyasaya ve ekonomik faaliyetlere sınırlı katılım ve
erişim, yereldeki karar alıcıların ve ulusal düzeyde politikalara kadın emeğinin görünür kılınmaması
karşılaştıkları birçok zorluk arasındadır (Kulak, 2011). Bu durum ise küresel gıda krizi, ekonomik krizler ve
iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleşiyor. Kadınları güçlendirmek, cinsiyet eşitliği teşvik etmek;
yalnızca bireylerin, ailelerin ve kırsal toplulukların refahı için değil, aynı zamanda kadınların dünya çapındaki
tarımsal işgücündeki büyük varlığı göz önüne alındığında kırsal kalkınma için de ele alınmalıdır (Alkan, 2009).
Kadınlar, gıda üretiminde kilit bir rol oynuyor ve küresel olarak tarımsal işgücünün büyük bir bölümünü
oluşturuyor (UN WOMEN). Bu bağlamda ‘Sosyo-ekolojik Üretim Karasal ve Denizel Peyzaj Alanlarında
Dayanıklılık Göstergeleri için Araç Seti’nde’ (IPSI, 2012); kadınlar SELPS’lerin dayanıklılığı konusunda
güçlendirici strateji geliştirme ve eylem planları dahil olmak üzere gelecekteki topluluk programlarına
katılımını iyileştirmek için toplumsal cinsiyet bilgisinin toplanması ve belgelenmesi önemi belirtilmiştir.
Kadınların planlama sürecine ve strateji geliştirmeye etkin katılımını sağlamak için toplumla istişare ve
değerlendirmenin sosyal sözleşmeler bağlamında gerçekleştirilmesi ve uygunsa erkekler ve kadınlar için ayrı
toplantılar düzenlenmesi gereklidir. Bu yaklaşım daha önce Etiyopya'daki Gilgel Gibe I baraj havzası dahil
olmak üzere birçok COMDEKS sahasında uygulanmıştır. Ancak, pandemi koşulları nedeniyle ve bölgenin
sosyo-kültürel arka planı da dikkate alınarak kadınlarla yarı yapılandırılmış yüz yüze derinlemesine görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ‘Datça ve Bozburun Yarımadaları Comdeks Projeleri Değerlendirme
Raporu’nda’ (2015) ve Comdeks strateji kapsamında gerçekleştirilen dokuz projede; balıkçılık ve badem
özelinde kadınlar denizel ve karasal alanların korunması konusunda önemli bir role sahip olmakla birlikte bu
alanların korunması ve geleneksel üretimin sürdürülebilirliği konusunda güçlendirilirmiştir. COMDEKS-SGP
Stratejisi 2012 yılında Doğa Derneği'nin koordinasyonuyla yürütülen bu projelerde özellikle projenin de
çalışma sahaları kapsamında Datça ve Bozburun yarımadalarında bulunan Taşlıca, Sındırgı, Hızırşah,
Palamutbükü, Söğüt köylerinde faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Kadın balıkçılar ve Badem projesi doğrudan ve
dolaylı olarak kadın faydalanıcılar üzerine odaklanmıştır. Bütünsel bir SELPS yaklaşımını benimseyen çok
amaçlı bir strateji, sektörel olarak çözümlemesini de içermeleridir. SELPS ’lerin dayanıklılığı ve direnç
göstergesi özellikle Datça- Bozburun yarımadası açısından 2012-2015 yılları arasında gerçekleştirilen saha
çalışmalarında öne çıkmıştır. Datça- Bozburun yarımadasında, kadınlar hem üretici olarak hem de turizm
sektöründe çalışmaktadır. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet perspektifi bağlamında yerel düzeyde topluluk, hane
içinde, geçim kaynakları açısından kadınların ihtiyaçları ve belirli mahsullerin üretimi hakkında bilgi gibi
kuşaktan kuşağa, kadınlardan kadınlara aktarılan bilginin sürdürebilirliği veya aktarımı önem kazanmaktadır.
Genç nüfusun kentsel bölgelere yerleşmesi/göçü ise bu bilginin aktarımı ve sürdürülebilirliğinde risk teşkil
etmektedir. Diğer yandan hane gelirine kadının katkısı, gündelik yaşamında hem üretici olarak hem de turizm
sektöründe yer alan kadınların hayatlarını kolaylaştırmak açısından ihtiyaçlarını belirleyerek merkezi/yerel
yönetimlere SELPS ‘lerin dayanıklılık göstergelerinden biri olarak stratejik eylem planlarına dahil etmesi de
hedeflenmektedir.
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Bu bağlamda karar alıcılara yapılacak ziyaretlerde kadınların ihtiyaçları, karar alma mekanizmalarında
ürünlerin ekonomik boyutu kapsamında kadınların katılımı, haklar ve kaynaklara erişim, eğitim, bilgi ve hane
halkı, köy, topluluk ve çevre düzeylerinde kadınlar dahilinde adil ve eşit olması konusunda sosyal yaşam ve
toplumsal uzlaşıya dayalı kurallar ve düzenlemeler değerlendirilecektir. Bu çalışma kapsamında strateji
geliştirme anlamında toplumsal cinsiyet entegrasyonu, kadınların kapasitelerini ve cinsiyet eşitliği dayanıklılığı
artırmaya yardımcı olduğundan yönetişim ve karar alma süreçlerine katılımlarını kolaylaştırmak ve anlamaya
yardımcı olmaya odaklanmalıdır. Kırsal kalkınma bağlamında ise bir direnç göstergesi olarak kadınların emeği
görünür kılınarak güçlenmeleri önem teşkil etmektedir.
2. KAPSAM
Datça- Bozburun yarımadası’nda örnek saha çalışması (case study) kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği
perspektifinden kadınların güçlendirilmesi, ev içi emek, bölgedeki biyoçeşitliliğin korunması açısından direnç
göstergelerinden biri olarak kadın emeği ve bilgisine odaklanan, toplumsal cinsiyet perspektif ve cinsiyet
eşitliği açısından değerlendirilmektir.
Kadınlar, üretici, çiftçi, girişimci, çoğunlukla hizmet sektörü ve tarım işçisi olarak kırsal ekonomi ve
kalkınmada önemli rol oynamakladır. TÜİK verilerine göre Tarımda Çalışan Kadınların %79,9’u ücretsiz aile
işçisi iken erkeklerin %60,4 ücretsiz olarak küçük meta üreticidir (2015). Ayrıca ev içi işler, çocuk ve yaşlılara
bakım da dahil olmak üzere özel alanda birçok sorumluluk kadınların görevi olarak görülmekte veya sosyalkültürel arka plan nedeniyle kadınların sorumluluğunda gerçekleşmektedir.
Kırsal bölgelerde kadının güçlendirilmesi; yalnızca eğitim, sağlık, sosyal hakları, cinsiyete dayalı ayrımcılık,
eşitsizlik, kaynaklara erişim konusunda kısıtlamaların azaltılması yanı sıra dayanışmak, yardımlaşmak,
paylaşmak, kadınların kendi potansiyelini gerçekleştirmesi yolu ile kadınların karar verme haklarını
politikalara yansıması veya teşvik edilmesi, ekonomik alanda karar ve yetkilerini artırma ve geliştirme süreci
olarak tanımlanabilir. Güçlendirme, kadınların kendilerini motive olmuş hissettikleri, bilgi ve becerilerine olan
güvenlerinin arttığı, inisiyatif kullanarak harekete geçme arzusu duydukları, olayları kontrol edebileceklerine
inandıkları, hem bireysel hem de aile üyelerinin amaçları doğrultusunda uygun ve anlamlı buldukları işleri
yapmalarını sağlayan koşulları ifade etmektedir (Gökdemir& Ergun, 2012).
Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kırsal bölgelerdeki kadınları güçlendirmek, sadece kapsayıcı ve
sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunmakla kalmaz. Aynı zamanda yoksulluğun azaltılması, gıda
güvenliği girişimlerinin etkinliğini de artırır (FAO). Tarımsal hane halkının cinsiyete dayalı işbölümünün eşit
ve adil olmaması ve ekonomik alanda patriyarkal ilişkilerin egemen olması ise bu durumun önündeki
engellerden biridir.
3. YÖNTEM
Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, “algıların
ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik” sürecin niteliksel
bazda değerlendirildiği bir araştırma metodolojisi olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım &Şimşek, 2006). Nitel
araştırmalar; niçin, nasıl, ne şekilde, neden gibi sorulara yanıt arar ve bireylerin algıları, tutumları, tecrübeleri
ve duyguları gibi öznel verilere ulaşmayı hedefler. Nitel araştırma sosyal bir olay, doğal ortamı ve bireylerin
yerelde, doğal çevrelerinde edindikleri deneyimleri betimlemeyi, anlamlandırmayı ve yorumlamayı hedefler.
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Bu kavramsal çerçevede, yerel toplulukların geçim kaynaklarını iyileştirirken Datça-Bozburun önemli
biyoçeşitlilik alanlarını korumak için işbirliğine dayalı uyarlamalı bir yönetim aracı olarak COMDEKS Türkiye
Peyzaj Stratejisi bağlamında dahil edilmiştir. Öte yandan, Satoyama girişiminde Sosyo-ekolojik üretim
peyzajları dayanıklılık göstergeleri için Araç Seti’nde kadınların bilgisi, cinsiyet eşitliği ve sosyal eşitlik direnç
göstergelerini kapsamaktadır (2012). Hedef kitleyi oluşturan Comdeks projelerinin faydalanıcılarından;
kadınların güçlendirici strateji geliştirme ve eylem planları dahil olmak üzere gelecekteki topluluk
programlarına katılımını iyileştirmek için toplumsal cinsiyet bilgisinin toplanması ve belgelenmesi oldukça
önem teşkil ettiği belirtilmiştir.
Kadınların gözünden merkezi/yerel yönetim düzeyinde ve özel alan boyutunda sektörel olarak sorunları,
ihtiyaçları, kuşaktan kuşağa geleneksel üretim şekillerinin ve kadim bilgilerin aktarımına ilişkin cinsiyet
eşitliğine dair tutumları, katılımı, kadınların zaman-emek ilişkisi bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliği
perspektifinin bireysel ve kolektif bir şekilde derinlemesine değerlendirilmesi açısından betimleyici veriler
sunulacaktır. Böylelikle, iki temel paydaş/faydalanıcı üzerinde nitel yöntemlerle ele alınmıştır: (1) DatçaBozburun yarımadasında üretici kadınlar, (2) karar alıcılara yapılacak ziyaretler. Karar alıcılara yapılacak
ziyaretlerde ise SELPS’lerin dayanıklılığı açısından kadınların katılımı ve üretim sürecindeki temel özne olan
kadınların rolü üzerine bilgilendirme, farkındalık yaratılmaya çalışılacaktır.
Verilerin toplanması ise yüz yüze bireysel görüşmeler/mülakatlar olmuştur. Yüz yüze derinlemesine
görüşmeler nitel metodolojide derinlikli ve zengin verilerin toplanabilmesi için en uygun yöntem olduğu için,
yarı yapılandırılmış derinlemesine sorular üzerinden bireysel görüşmeler/mülakatlar gerçekleştirilmiştir. (EK-1)
Datça- Bozburun saha ziyareti kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara özgü bilgi, deneyim birikimi,
katılım, ev içi emek konuları değerlendirilecektir. 2015’de raporlanan dokuz projenin de çalışma sahaları
kapsamında Datça ve Bozburun yarımadalarında bulunan Taşlıca, Sındırgı, Hızırşah, Palamutbükü, Söğüt
köylerinden sektörel olarak 12 kadın ile görüşülmesi planlanmıştır. Ancak, pandemi koşulları nedeniyle 8 kadın
ile görüşülmüştür. Sındı ve Yazıköy’ de ise 2 muhtar kadınların ihtiyaçları, üretim ilişkileri ve süreçlerindeki
rolü kapsamında görüşmeler sağlanmıştır (Tablo 1).

KÖY
TAŞLICA
SINDI

SEKTÖR

K. SAYISI

Turizm , üretici
kadın(incir, badem)

3

Muhtar, Kooperatif Başkanı
Turizm-Üretici Kadın

3

YAZIKÖY

Muhtar, Üretici Kadın
(çiftlik çalışanı)

2

HIZIRŞAH

Turizm, Zanaatkar Kadın

1

Turizm

2

Turizm, üretici

1

PALAMUTBÜKÜ
SÖGÜT

Tablo 1: Datça -Bozburun Sahasında Görüşülen Kişi Sayısı
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3.1. Araştırma Kısıtlılıkları
Kadınların çalışma koşulları ve ihtiyaçlarına yönelik sorular, katılımcıların savunmacı bir yaklaşım
sergilemelerine neden olmuştur. Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı sebebiyle yerel halk
bu konu ile ilgili konuşurken çekinceli tutum sergilemiştir. Bu sebeple, kadınların ihtiyaçları ve sorunlarına
ilişkin önümüzdeki araştırmalarda; araştırmacının dahil olduğu fenomolojik bir yaklaşımla etnografik
araştırmanın yapılması verilerin geçerliliği açısından öğrenilen derslerden biri olarak öne çıkmıştır.
4. Cinsiyet Eşitliği Göstergeleri
Aşağıdaki tabloda sunulan göstergeler ise kadınların cinsiyet eşitliği bağlamında dayanıklılığın
değerlendirilmesine rehberlik etmek için geliştirilmiştir. Değerlendirme için ise 5 puanlık ölçek
kullanılmıştır. Göstergeler bulgular doğrultusunda 1 ila 5 arası puan atanmıştır (Tablo 2).
PUAN

TREND

5
4

Önemli ölçüde artan
Yavaş artan

2

Değişim eğilimi bulunmamaktadır.
Yavaş azalan

1

Önemli ölçüde azalan

3

Tablo 2: Puanlama Tablosu

Sosyo-ekolojik denizel ve karasal üretim peyzajları (SEPLS) alanlarında cinsiyet eşitliğine ilişkin belirlenen
kategorilerde genel bir kavrayış geliştirilmeye çalışılmıştır. Cinsiyet eşitliği için ‘Sosyo-ekolojik Denizel ve
Karasal Peyzaj Alanlarında Dayanıklılık Göstergeleri için Araç Seti’ nden yararlanılmıştır. Mevcut
göstergelere, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi açısından yaklaşım geliştirilmiştir. (Tablo 3)
Tablo 3: Toplumsal Cinsiyet Perspektifi açısından cinsiyet eşitliği Gösterge Tablosu
GÖSTERGE

Kaynaklara Erişim
GÖSTERGE

Kadınların Bilgisi

TANIM

PUAN

Kadınlar kaynaklara erişim, eğitim, bilgi ve yenilik
konularında erkeklerle aynı fırsatlara sahiptir.

4

Kadınların bilgisi, deneyimleri ve becerileri toplumda
tanınmakta ve saygı görmektedir.

3

Erkeklere göre, kadınlar genellikle biyoçeşitlilik,
biyolojikçeşitlilik kullanımı ve yönetimi hakkında
belirli bilgi, deneyim ve becerilere sahiptir.

5

Kadınlara has bilgi örüntüleri yeni nesillere aktarılır.

2

Kadınlar, kendi aralarında köy ve topluluk düzeyinde
bilgi paylaşır ve yardımlaşırlar.

3

Hane düzeyinde aile üreticileri birbiri ile yardımlaşır.

4
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GÖSTERGE

Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği
PERİOD COVERİNG

Katılım

TANIM

PUAN

Kadınların ev içi emeği görünürdür. Hane halkı ev işlerine
katılım eşit bir şekilde paylaşılır.

4

Kadınlar, tarımsal üretimde erkeklerle eşit iş bölümüne
sahiptir.

3

Kadınlar, hane içi kararlarda sesinin duyulduğunu
hissetmektedirler.

4

Kadınlara has bilgi örüntüleri yeni nesillere aktarılır.

2

Kadınlar, turizm sektöründe erkeklere eşit iş
bölümüne sahiptir.

3

Köy ve hane düzeyinde geçim kaynakları açısından hane
gelirine katkı emek-zaman ilişkisi açısından erkekler ile
eşittir.

2

Kadınlar, ticari ve geçim kaynakları açısından ekonomik
kararlara katılır.

2

Farklı sosyal gruplara ait köylerde; hane halkı
kararlarında ve köyle ilgili kararların, sorunların
iletildiği toplantılarında kadınların sesleri ve seçimleri
dikkate alınır.
Yerel düzeyde karar alıcılar kadınların sorunları,
ihtiyaçları ve beklentilerini dikkate alır.

3

3

5. Datça-Bozburun Yarımadası’nda Kadın Emeği
Türkiye’de tarım sektöründeki toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, tümü kadınların aleyhine olan
gayrimenkul, mülk, hayvan, tarım ekipmanları, girişimcilik fırsatları ve finansal kaynaklara eşit
olmayan erişim şeklinde kendini göstermektedir (Kocabıçak, 2018). Özellikle, Taşlıca köyünde küçük
meta üreticilerinde baskın üretici olarak kadınlar tarımsal işgücünün büyük bir bölümünü
üstlenmektedir. Erkekler ise çoğunlukla mevsimsel olarak turizm sektöründe çalışmaktadır. DatçaBozburun yarımadasında işgücü hemen hemen çoğu bölgede hane halkı tarafından sağlanır. Ancak,
tarımsal hane halklarının aile yapısındaki konumu eşit değildir. Özellikle, Taşlıca örneğinde emekzaman, ekonomik kararlara katılım, artı emeğinin yeniden üretimi, gelir ve harcama, ev içi emek gibi
konularda cinsiyetçi ayrımlar bulunmaktadır. Temel geçim kaynaklarından biri tarımsal üretim olarak
öne çıkmaktadır.
Kadınlar, üretimde satış hariç her aşamada rol oynuyor. Ayrıca, hayvansal ürünlerden yoğurt, peynir,
yağ gibi günlük tüketim için de üretim yapmaktadır.
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Genel olarak, bölgede üretim sürecinde yoğun bir biçimde katılan kadınlar, bölgedeki üretimin
geleneksel olarak sürmesi konusunda temel öznedir. Bununla birlikte tarımsal üretimin önemli bir bölümü
kadın emeğine veya yaşlıların bilgisine dayanmaktadır.
İşin yüzde seksenini ben yapıyorum. Ben olmasam hayatta yapamaz.
(Tarım Üreticisi- Kadın- Taşlıca)

İş bölümü var. Erkekler silkme, kadınlar ayıklama ve toplama.
(Muhtar- Erkek- Yazıköy)
Erkekler, genellikle tam zamanlı bir işte çalışırken kadınlar hem tarımsal üretimde hem de kendi adına
işletmesi var ise turizm sektöründe çalışmaktadır.
Eşim çalışıyor. Çok sıkıştığımda tabi yardımcı oluyor bana.
(Zaanatkar-cafe işletmecisi ,Kadın, Hızırşah)
Kadınların ve erkeklerin sorumlulukları değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenliğin sebebi ise köyün
konumu, ürün deseni, yerleşim yeri ve şehirle kurulan bağlantı, sosyo-kültürel arka plan, köyün sorunları
ve hanenin temel geçim kaynakları ile ilişkidir. Diğer yandan, kadınların sorunları ve beklentileri
çalıştıkları sektöre, köylerin yakınları ile de bağlantılıdır. Yazıköy ve Sındı birbirine yakın köyler olması
nedeniyle kadınların mevcut durumları ile ilgili olarak memnuniyet ve şikayetleri benzerlik
göstermektedir.
Bizim en büyük problemimiz su, başka bir problemimiz yok. Bu köyde ,
kadın-erkek her işi yaparız. (Bakkal-üretici, kadın, Sındı)

Taşıma suyu ile idare ediyoruz. Kuyu açtırmayı denedik olmadı.
(Muhtar,erkek, Sındı)

Köyün
KonumuÜrün Deseni

Hanenin Temel
Geçim Kaynakları

Eğitim Düzeyi
Sosyo-kültürel
arka plan
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Geçim kaynakları açısından ağırlıklı olarak kadınlar; turizm, hayvancılık ve tarımsal üretimde iki işte aynı
anda çalışabilmektedir. Emeğin yeniden üretimle ile ilgili olarak ise (ev işleri; yemek, temizlik, çocuk bakımı,
bulaşık) yapılan işler çoğunlukla kadınlar tarafından yapılmaktadır. Ancak, başka bir erkeğin rol model olması
ise ev içi emekte olumlu davranış değişikliği oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise kadınlara atfedilen doğa ile
etkileşiminin biyolojik olarak tanımlanmasıdır. Hem doğurma hem de çocukların bakımının yanı sıra ev
işlerinin geri kalanı da çalışma ya da emek olarak görünmez. Ev içi emek bağlamında emek kavramı ise
genellikle, artı-değer üretmek amacıyla yapılan çalışma anlamına gelmektedir (Mies, 2011).
Yeni evliliğimizde bizim köyde eşim de aynı şekilde köydekiler gibi hiç yardım etmezdi.
Sonra, çiftlik sahibinden, eşim de göre göre yapmaya başladı. Değişti. Çok değişti.
(Tarımsal üretici, kadın, Yazıköy)
Kadın-erkek fark etmiyor. Biz de herkes gider Badem'e.
(Muhtar, erkek, Sındı)
Eşim çalışıyordu Marmaris'de. Hem burası(pansiyon) hem öğretmenlik , hem de bahçe
yetemiyordum. Eee bir çocuk da vardı.Şimdi iki senedir çalışmıyor. Bana destek ol,
yetemiyorum dedim. ( Turizm ,kadın, Söğüt)
Bölgede kadınların emeği; beş kategoride öne çıkmaktadır. (1) Ev içi emek, (2) tarımsal üretim, (3)
hayvancılık, (4) turizm, (5) hanenin günlük tüketim ürünleridir.
TARIMSAL ÜRETİM
HAYVANCILIK
EV İÇİ EMEK
TURİZM
HANENİN GÜNLÜK TÜKETİM ÜRÜNLERİ
6. Kadınların Bilgisi
Datça- Bozburun bölgesinde kadınlar, üretim şekilleri ve yöntemlerine ilişkin bilgiyi çocukluk ve
gençlik dönemlerinde köydeki yaşlıları izleyerek, sorarak ve zaman içerisinde uygulayarak
öğrenmişlerdir. Bitkisel ve tarımsal ürünlere ilişkin kadınların bilgisine hane halkı ve köy toplulukları
tarafından çoğunlukla saygı duymaktadır.
Ben çocuktum, canım sıkılırdı. Yaşlılarla, komşularımızla ot toplardım. Sorardım. Bu ne? Bu
neye yarıyor. Öyle öyle öğrendim. (Kadın, Palamutbükü)
Annem hastaydı ben çocukken. Hiç bilmezdi. Ben hep kendim öğrendim. Yaşlılara sordum.
Ekmek yapardım dördüncü sınıftayken, kardeşlerime de hep ben öğrettim. Ben gittikten sonra
hiçbir şeyi devam ettiremediler zaten. ( Kadın, Taşlıca)
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Kadınların, bu bölgedeki geleneksel üretimin temel öznesi olduğu açık bir şekilde gözlenmektedir. Örneğin;
badem hasadına gidilecek zamanı hanenin yaşlı kadın bireyi vermektedir. Öte yandan, özellikle balıkçılık
günlük hane halkının tüketimi için de gerçekleştirdikleri bir günlük aktivite olmakla birlikte hem çocukların
hem de kadınların keyif aldıkları aktivitedir.
Hasada gitmeye annem karar verir. Annem, bugün der; buraya gideceğiz. Biz de
genelde kadınlar karar verir. ( Muhtar, erkek, Yazıköy)
Evlendikten sonra geldim buraya, her şeyi kayınvalidemden öğrendim. 100 metreye
kadar buradaki bütün balıkları bilirim. ( Turizm işletme sahibi, kadın, Söğüt)

Fotoğraf 1. Bölgedeki Denizel biyoçeşitliliği kendi işletmesine resmeden Söğüt'lü kadın

Ayrıca, kadınlar hasat döneminde haneler arasında yardımlaşmaktadırlar. Haneler kendi arasında hasat
dönemlerinde kolektif olarak birbirlerine yardım etmektedirler.
Kayınpederim, kaynanam, kardeşim hep birlikte gidiyoruz.( Kadın, Sındı)
Mesela soruyoruz; birinin traktörü yoksa aynı güne denk getiriyoruz. (Muhtar, Sındı)
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Ancak, turizmin daha yoğun olduğu Palamutbükü, Hızırşah, bölgelerinde hasat dönemlerinde yardımlaşma
daha az gerçekleşir. Hasat dönemindeki dayanışmanın yanı sıra bir kadın girişimcinin, ipek dokumacılığı gibi
bölgede alışılmamış bir mesleği yapması ilk aşamada komşuları ve çevresi tarafından tepki topladığını dile
getirmiştir. Dolayısıyla, alışılagelmişin dışında bir girişime direnç gösterildiği belirtilebilir.
Önce bu ne biçim iş, böyle iş mi olur diyorlardı. Benim kendi kayınpederim daha iki,
üç yıldır iyi bir iş yapıyorsun diyor. (Kadın, turizm & ipek dokumacısı, Hızırşah)
Eskisi gibi yok burada dayanışma. En son, ilk defa eskisi gibi ruhu yıkım kararlarında
hissettim. (Kadın, turizm, Söğüt)
Kadınların bölgeye ilişkin bilgisi bölgedeki biyoçeşitliliğe bağlı olarak;
yabani bitkiler ve bitkisel üretim,
tarımsal üretim,
balıkçılık,
hayvancılık,
bölgeye has bitki ve otlardan yapılan yemeklerdir.
7. Kadınların Katılımı
TUİK verilerine göre Muğla’da genel okuma oranı yüksek, kız çocuklarının ve gençlerin eğitime ve fırsatlara
erişimi erkeklere göre yüksek düzeyde eşittir. (2018) Kadınların ekonomik kararlara katılımı açısından ise
özellikle kendi işletmesi olan kadınlar, ürün fiyatını veya işletmeye yönelik kararlarda daha etkin ve aktif bir
şekilde dahil olmaktadır. İşkur, meslek edindirme programları gibi desteklerin kadınların ekonomik olarak
bağımsızlığını kazanmasında teşvik edici bir etken olabilir.
Tarımsal üretim yapan kadınlar ise satış haricinde tüm süreçlerde rol almasına rağmen patriyarkal ilişkilerin
hâkim olduğu ekonomik kararlarda yetkinlik, beceri sahibi olmadıklarını düşündükleri için ürünün satışı ile
ilgili kararlara dahil olmak istememektedir.
Yok, ben istemem. O işlerle hep eşim ilgileniyor. Karışmam ben. Ben burada, o
dışarıda. (Kadın, üretici, Taşlıca)
Bence, bana soracak olursan biz Devletten korkuyoruz. Resmi bir şeyi yönetmeye
çekiniyoruz. Bana yönet dersen korkarım ben bu yazışmalardan. Birçok kadın da
eşleri ile birlikte yapıyor. Tek başımıza yapamıyoruz. (Kadın, turizm, Palamutbükü)
Bu bağlamda kırsal alanda kadınların katılımını ve kararlara dahiliyetini güçlendirilmesi gerektiği
görülmektedir. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2006 yılında kadının güçlendirilmesi konusunda yaptığı
çalışmada “Güçlendirme kriterleri”ni (i) eğitim, (ii) sağlık ve refah, (iii) ekonomik katılım ve fırsatlar ile (iv)
politik güçlendirme olarak sıralamıştır (Weforum, 2018).
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Fotoğraf 2. İpek dokumacısı

Ben evde oturuyorum. Tabi
normalde sürekli tarladayım ben.
Evde değilim. Sonra eve birden
beni getirdiler, kapattılar. İki
tane de çocuk oldu. Ne oldu? 56 yıl evde hapisim. Çünkü öyle
hissediyorum kendimi. Ben ev
kadını değilim. Ev kadını
olamam
ve
bir
şeyler
yapmalıyım dedim. Çıkmayalım
dedim.

Fotoğraf 3.

Öylelikle, İşkur'un düzenlediği dokuma kursuna gittim. Çocuklarıma bir kilo sütünü alırım
diye girdim aslında. İşin içine girdikçe bu domates dikmeye benzemiyormuş dedim.
2009'da pamukla dokuduk öğrendim. Sonra ipeğe döndük. Hep aklım kendime bir yer
yapmak ve aslında emekli olmak için de istedim. Tek başına yine gitmiyor. O yüzden cafe
açtım. Bir tane işle olmuyor. Ürünlerin de buranın idaresini kendim yapıyorum.
(Kadın,ipek dokumacısı&turizm, Hızırşah)
Kendi işletmesi veya kendi adına çalışan kadınların ekonomik kararlara katılımının ücretsiz aile üreticisi
kadınlara kıyasla daha eşitlikçi olduğu görülmüştür. Kırsal alanda kadınlar için ekonomik faaliyetlere,
kararlara katılımı ve pekiştirilmesi konusunda öne çıkan zorluklar üç maddede kategorize edilebilir.
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(a) Geleneksel toplumsal cinsiyet anlayışı,
(b) Kadınların kendi beceri ve yetkinliklerine yönelik duydukları çekinceler,
(c) Ataerkil aile yapısı gibi nedenler ile zor bir sürece dönüşmektedir.
Özellikle, Sındı ve Taşlıca köyü gibi su sorununa yönelik altyapı ile ilgili sorunlarını çözmek için muhtarlar ile
iletişime geçmektedir. Kadınlar ve kızlar, menstrüasyon ve üreme çevresinde enfeksiyona karşı artan
savunmasızlık dönemlerinde su, sanitasyon ve hijyen olanaklarına erişim eksikliğinden orantısız bir şekilde
etkilenmektedir. Bu durumun toplumsal cinsiyet eşitliği ve güçlendirilmesi için çıkarımları bulunmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri (sustainable development goals-SDG) su, sanitasyon, hijyen (SDG 6) ile
cinsiyet eşitliği ve yetkilendirme (SDG 5) arasında eşitlikçi temizlik ve kadınların ihtiyaçlarını vurgulayan
hedef 6.2 aracılığıyla bağlantı kurmada önemli bir başlangıç adımı oluşturur. (WHO) Bölgede kadınlar
sorunlarının çözüm kaynağı olarak merkezi ve yerel yönetim yetkilileri doğrudan iletişime geçmeyi tercih
etmemektedirler. Resmi veya yerel devlet kademesinde birim veya departman yetkilileri ile sorunlarını eşleri
aracılığıyla çözmek istemektedirler. Bu bağlamda da kendi yetkinlik ve becerilerine dair güçlenmeye ihtiyaç
duyulduğu gözlenmiştir. Sorunlarının birincil çözüm kaynağı olarak öncelikle eşlerini sonrasında ise muhtarı
görmektedirler.
Tarımsal aile üreticilerinde ise ürünlerin satış fiyatının belirlenmesi büyük oranda alıcının karar verdiği ancak
aradaki ticari ilişkilere bağlı sürecin çoğunluğunun erkekler tarafından yürütülmektedir. Özellikle, badem
üreticiliğinde hasada ailenin tüm bireyleri katılmaktadır. Erkekler silkme, kadınlar ise toplama ve ayıklamadan
sorumludur. Bununla birlikte ailecek veya kadınların her gün bir evde toplanarak ayıklama yapmaları aynı
zamanda sosyal ve kolektif üretimin bir parçasıdır.
Bademleri hep birlikte bir gün birinin evinde diğer gün başka bir evde; yaşlılar
oturduğu yerde ayıklar. Sonra bölüşürüz. Gece oturduğumuz yerde salonda çoluk
çocuk ayıklarız. (Kadın, üretici, Taşlıca)
8. Riskler
Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasının Önündeki Engeller
Kadınların kendi bilgi, beceri ve yetkinliklerine ilişkin çekinceleri,
Yerel halktan olan kadınlar ile kentten gelen kadınlar arasındaki çatışma,
Geleneksel ve tarımsal üretime dair geleneksel bilginin kuşaktan kuşağa giderek azalması,
Patriyarkal ilişkilerin hakim olduğu ticari, ekonomik alana kadınların katılımının hane halkı ve yerel
politikalar düzeyinde teşvik edilmemesi,
Kadınların, kadın emeği ve ev içi emeğine ilişkin yabancılaşması,
Gençlerin turizme daha çok ilgi duyması ve yeni kuşakların üretime daha az dahil olmalarıdır.
Ebeveyn olan kadınlar, üretim sürecinde veya hasat dönemlerinde çocuklarından çok beklentileri
olmamaktadır. Bununla birlikte, eğitim hayatlarını tamamlayarak kentte bir meslek edinmelerinin çocukları
için daha iyi bir gelecek olduğuna dair algıları olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle, bir işletmesi bulunmayan
kadınlarda erkeklerin aşçılık mesleği altın bilezik olarak görülmektedir. Çocuklarının eğitim hayatlarını
tamamlayarak bir meslek sahibi olmaları kadınlar için önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla, kadınlara has
üretim, yabani bitki ve bitkisel üretim biyoçeşitlilik gibi bilgi örüntülerinin bir sonraki kuşağa aktarımı
tehditlerden biridir.
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Ev işlerini, tarla işlerini bizim
annelerimiz her şeyi yaptı. Orak yaptı.
Bize öğretti. Pamuğa giderdik biz
çocukken ama yeni nesillerde
kaldıveren, ediveren yok. Çağla
zamanı
mesela
para
isterdim
babamdan, babam derdi; kızım bak
ağaçta para. 1 kg topla istediğini al.
Şimdi hiç kıyamıyorlar. Her istedikleri
hemen veriliyor.(Kadın, Yazıköy)

Fotoğraf 4. Yazıköy'lü üretici kadın

Öte yandan, gençler daha çok turizme ilgi duymakta veya yönelmektedir. Turizm sektöründeki mevsimsel
kazanç hane halkı, köy topluluğu ve gençler nezlinde cazip gelebilmektedir. Anneler, çocuklarının üretim
sürecine rol almalarını iş yükü olarak görmektedirler. Bu nedenle, kendi çocukluk ve gençlik dönemlerine
kıyasla kendi çocukları üretim sürecine daha az dahil etmektedirler. Bu bağlamda, geleneksel üretim
bilgisinin gelecek kuşaklara aktarımında her bir kuşakta azalan değişim eğilimde olduğu belirtilebilir.
Bizim köyümüzde gençler turizmde. Gençler tarımdan elini çekmiş. Turizme yöneldiler daha
çok.Datça gençliği tarımdan elini çekmiş görünüyor. (Kooperatif Başkanı, Sındı)
Bizim kız okuyor. Hiç gelmez bizimle tarlaya, eşimle gidiyoruz. Bu yıl işçi de tuttuk. Annesi
çok istiyor okusun, öğretmen olsun. Bizim kız da kırmadı öğretmenlik okuyor. (Aşçı, erkek,
Taşlıca)

Köyün yaşlıları ise kadim ve geleneksel üretim yöntemlerini bilmekle birlikte mahsulün fazla olmasını
önem verdikleri için konvansiyonel tarım veya biyoçeşitliğe zarar veren ilaçlama, aşılama gibi sorunlar
bulunmaktadır.
İlaç veriliyor. Köylü insana, yaşlı insana anlatamazsın. Onlar daha fazla mahsulü olsun
istiyorlar. Genelde tarla sahipleri onlar olduğu için. (Muhtar, Yazıköy)
9. Öneriler
Bölgedeki kadınların çoğunluğu ekonomik kararlarda, yerel yönetim düzeyinde, karar alıcılara talepler
konusunda sorunlarının çözümü olarak eşlerini görmektedir. Yerel düzeyde ise çoğunlukla ve yalnızca
muhtar ile irtibat halindedirler. Ancak, çeşitli çekinceler nedeniyle devlet kademesinde yerel karar alıcılar
ile iletişime geçmeyi tercih etmemektedir. Tarımsal ürünlerin hane gelirine katkısında zaman-emek
korelasyonunda ise bölgede kapsamlı bir araştırma gerekmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkilere dahil olma
konusunda bilgi, beceri, yetkinlik ve kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmeye ilişkin kadınları
güçlendirme stratejisi erkek egemen piyasa ilişki örüntülerine alternatif olarak kadınlar öncülüğünde
gerçekleşen kadın kooperatifi kurulması gibi olanaklar ile mümkün olacaktır. Kadınlar, tarımsal üretici
olarak kendi bilgi, beceri ve yetkinlerine ilişkin olarak bir meslek sa olmadıklarına dair bir algıları
bulunmamaktadır. Bu nedenle, kadınların bir üretici olarak geçim kaynakları açısından hane gelirine
sundukları kadın emeğinin önemi konusunda güçlendirme ihtiyacı olduğu gözlenmiştir.
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Ayrıca, Kalkınma Bakanlığı verilerine göre kayıt dışı istihdam açısından en riskli grubun ücretsiz aile
işçilerinden sonra kendi adına ve hesabına çalışanlar olduğu görülmektedir. Kendi adına ve hesabına
çalışanların yüzde 63,3’ü kayıt dışıdır (2018). Ücretsiz aile işçisi olarak kadınların sosyal güvenlik hakları
konusu ise ayrıca önemli bir husustur. Bu anlamda, kendi adına çalışan ücretsiz aile işçisi kadının tarımsal
üretici kayıt dışı doğası da, kadınların biriken emeklilik ikramiyesi gibi hayati öneme sahip sosyal hakları
kaçırdıkları anlamına gelmektedir (FAO).
Kentten köye yerleşen kadın ile köydeki kadınlar arasında ise yaşam stilleri açısından sosyal ve kültürel
çatışmalar yaşanabilmektedir. Diğer yandan, Datça- Bozburun yarımadasında kadınların coğrafi uzaklıklara,
sosyalleşmesine ve birbirlerini tanımaya yönelik etkinlikler kısıtlıdır. Bu nedenle, bölgedeki kadınların
birbiriyle tanışabilecekleri ve yardımlaşabilecekleri bir ağ kadınlar arasındaki dayanışmaya arttıracak ve de
çatışmaya azaltan bir unsur olacaktır.
Şehirden gelen köylüyü, köylü de şehirden geleni samimi bulmuyor. Bu bir sorun. Mesela,
köylünün tavuğu oluyor. Köpek ona saldırıyor. Onlar kedi, köpeğine can gözüyle bakıyor.
Köylüler de keçisine, tavuğuna böyle bakıyor. Burada çok çatışma oldu. (Kadın,turizm,
Palamutbükü)
2016 yılında Doğa Derneği tarafından organize edilen ‘Birlikten Kuvvet Doğar’ projesine katılan yerel halkın
çoğu halen etkinliğe ilişkin pozitif söylemlerde bulunmuştur. Yerel halkı bir araya getiren ağ kurma
gelecekteki potansiyel dayanışmayı sürdürebileceği gözlemlenmiştir. Farklı sosyo-kültürel arka plandan
gelen kadınların bir araya gelmesi ise hem dayanışma kültürünü hem de çatışmaları önleyici niteliktedir.
Sosyal, politik, kültürel ayrımlara rağmen kadınların bir araya gelerek önyargıların kırılmasını sağlayacaktır.
Doğa okulundan sonra kendim duramadım. Benim için çok verimliydi. Sonra biz Datça'da
kadın dayanışma karya grubu kurduk. Bütün kadın örgütleri bilgi alışverişi yapıyoruz.
Tartışıyorduk. Kadınların nasıl bilgilenmesi, hakkını nasıl savunması gerektiği tabi ki şu
çıkıyordu. Ekonomik özgürlük ve köylü- kentli ayrışması. ( Kadın, turizm, Palamutbükü)
Ya ne güzeldi! Ondan sonra ben hep gezmeye başladım. Hiç unutamayacağımız bir gün
oldu. Keşke yine olsa. (Erkek, üretici&turizm, Taşlıca)
Benim buradan, köyden çıkıp ilk bu işi yaptığım yer sizin orasıydı. Sonra Hatay
Belediyesi beni çağırdı. Festivalleri vardı, ona katıldım. İlk defa uçağa bindim. Özel
arabalar geldi. Belediye başkanı geldi. Tebrik etti. ( Kadın, ipek dokumacısı, Hızırşah)
Bölgedeki kadınların güçlenmesi için ise birbirlerini destekleyebilecekleri bir iletişim ağı ve kadın
kooperatifi kurulması kadınların kendi potansiyellerini ve ekonomik konulara ilişkin bilgi, beceri ve
yetkinliklerine güvenmesini artıracaktır. Kadınların, kendi emeği ve gündelik hayatlarında denetim gücünü
arttırması ve erkekler ile eşit bir şekilde karar alma süreçlerine katılabilmesini olanak verecektir. Bununla
birlikte, kırsal alanda üretici kadınları güçlendirme stratejisi kapsamında kadınların ihtiyaçları, beklentileri
bölge insanının sosyo-kültürel dengeyi gözeten bir programın detaylı bir biçimde ortaya konması ise
üzerinden durulması gereken bir husustur.
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Uluslarası pek çok sözleşme ve belgede iklim değişikliği, kadın emeği, kırsal kalkınmada cinsiyet
eşitsizliği, ev içi emek, toplumsal cinsiyet eşitliği rollerine ilişkin olarak hükümetlerin sorumluluğunu
öngören hükümler bulunmaktadır. Kadınlara Karşı Ayrımcılığı Ortadan Kaldırma Komitesi (CEDAW)
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve iklim değişikliği ile ilgili diğer
küresel politikalar ve girişimlerde toplumsal cinsiyet yaklaşımının bulunmaması konusundaki
endişelerini dile getiren bir beyanda bulunmuştur (CEDAW, 2009). Kadına Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi'nin özellikle 14. maddesinde belirtildiği üzere toplumsal
cinsiyet eşitliği perspektifi gözetilerek çevre ve doğa koruma politikalarının hayata geçirilmesi oldukça
önemlidir.
Türkiye imzaladığı ve gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği 'Pekin+5: Birleşmiş Milletlerde Kadının İnsan
Hakları ve Türkiye’nin Taahhütleri' eylem planında tarımsal ücretsiz aile işçisi durumunda olan
kadınların ev içi çalışmalarının ulusal hesaplara dahil edilmesi, bunun için evde ve tarlada çalışan
kadınların sigortalı yapılması hükmü geçmektedir (IWHC, 2001).
Diğer taraftan, çevrenin bozulmasından ve olumsuz çevre koşullarından en çok etkilenenler de kadınlar
olmaktadır. Bu sonuçlar göstermektedir ki, gerek çevreci gerekse toplumsal cinsiyetçi bir yaklaşımla
hareket edildiğinde, çevreden etkilenen ve çevreyi koruma sorumluluğu olan kadınların önemi bir kat
daha artmaktadır. Kadınların doğal kaynakları kullanma biçimi ve yönetmesi, doğa ve ekosistemle olan
ilişkisi toplumsal cinsiyet rolleri ile bağlantılıdır. Bu anlamda kırsal alandaki kadınların güçlendirilmesi
ve gündelik hayatlarında denetimi sağlaması oldukça önemlidir (Alıca, 2017).
SELPS alanlarının korunmasında bir direnç kaynağı olarak kadınların güçlenmesi için “cinsiyet
eşitliği”, “görünürlük”, “güçlendirme”, “katılım”, “sürdürülebilirlik” ilkesiyle birlikte; SELPS’ lerin
korunması ve geleneksel üretimdeki devamlılığın cinsiyet eşitliği gözetilerek sağlanması için kadınların
kendi emeği, gündelik, ekonomik ve sosyal katılımının desteklenmesi sağlanabilecektir. Cinsiyet
eşitliği bağlamında öncelikle kadın emeğinin hane içinde ve yerel düzeyde karar alıcılar tarafından
görünür kılınması gerekmektedir. Diğer taraftan, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası
sözleşmelerde verilen taahhütlerin toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek çevre politikalarında gerekli
regülasyonlar gerçekleşmelidir. Sürdürülebilirlik bağlamında ise SELPS’ lerin sürdürülebilirliğinde
kadınların rolü ve bilgisi anlamında geleneksel üretime, biyoçeşitliliğe ilişkin bilgilerin dokümante
edilmesi kadim bilgilerin korunmasını sürdürecektir. Bununla birlikte kadınların bilgi, beceri, yetkinlik
konusunda güçlenmesi ise zengin biyoçeşitlilik alanlarının cinsiyet eşitliği gözetilerek korunmasını
sağlayabilecektir.
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Ek-1: Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşme Soruları
Bölüm 1 – Demografik Bilgiler: Yaşı, doğum ülkesi, eğitim durumu, çocuk/kardeş
sayısı, demografik bilgileri içermektedir. Bu bölüm, farklı sosyo-kültürel arka planlardan gelen
kadınların ihtiyaç ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve geçim kaynakları açısından eşitsizliğin
korelasyonunu anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Hane içerisinde erkeklerin tarımsal üretimde aldığı
roller de sorulmalıdır.
Demografik bilgiler görüşme öncesi toplanabilir.
1) Yaş
2) Semt-köy
a. Varsa bağlı olduğu kurum/kuruluş ve topluluk
3) Nerede büyüdün? (Sonradan mı Datça-Bozburun’a yerleşilmiş)
4) Medeni hali
a. Çocuk sayısı
Bölüm 2– Sorun: Kadınların yaşadıkların sorunları anlamak, sorunlarının çözümü olarak hangi
kurum, kişi veya kişileri gördüklerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yapısal olarak belirli merkezi/yerel
politikalarda/uygulamalardan haberdar mı eğer bilgisi var ise sorunun muhatabı olarak görüyor mu gibi
sorunları içermektedir.
Bu bölümde bireyin sosyal ve kültürel arka planı gözetilerek anlayabileceği dil ve yaklaşım ile
sorulmalıdır.
6) Yaşadığınız bölgede/ köyde ne gibi sorunlar ile karşılaşıyorsunuz? (Sektörel spesifikleştirilerek
sorulmalıdır.)
7) Bu sorunu aşmak için veya çözmek için kime gidiyorsunuz? (Kurum veya kişi)
8) Çözüm beklediğiniz kurum veya kişi bu ihtiyaçları gideriyor mu?
a. Karşılamıyorsa neden?
Bölüm 3 – Katılım: Farklı sosyal gruplara ait topluluk üyeleri; hane halkı kararlarında ve toplu
eylemlerle ilgili kararların alındığı topluluk toplantılarında kadınların sesleri ve seçimleri dikkate
alınıyor mu, -örneğin; hayvancılık sektöründe hayvanların alıcısı kasap-üretici kadınların mahsulleri
alım-satım süreci ile ilgili kararlarda kadınların kararları gözetiliyor mu hanedeki erkeğin bu süreçteki
rolünü anlamlandırmayı amaçlamaktadır.
9) Fırsatlara ve kaynaklara erişim hane halkı, topluluk ve peyzaj düzeyinde kadınlar dahil tüm topluluk
üyeleri için adil ve eşit mi? (Derinleştirilmelidir: ev ziyaretleri, hane geliri,harcama kararları vb.)
10) Bilginiz, deneyimleriz ve becerileriz genel olarak köyde/toplumda tanınmakta ve saygı görülüyor
mu sizce?
a. Hane halkı -kardeş, eş, çocuk-anne/baba tarafından
b. Hane halkı kararlarında ve ilgili kararların alındığı topluluk toplantılarda, ziyaretlerde sesinizin
duyulduğunu düşünüyor musunuz?
Bölüm 4- Temsiliyet: Kadınların, sektörel olarak yaşadıkları sorunlarda merkezi/yerel yönetimlerden
beklentileri ve bu beklentileri karşılansaydı ev ve köy hayatında nelerin değişebileceği ve de stratejik
hedeflere öneri sunmak amacıyla üretici kadınların sorunlarının çözümü olarak gördüğü kurum/kişiyi
anlamlandırmaya amaçlamaktadır.
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Ek-1: Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşme Soruları
11) Sizce sizi temsil eden sorunlarınızı/ ihtiyaçlarının dile getiren birim/ kişi var mı? Varsa neden
temsilci olarak görüyor?
12) Ne ihtiyacınızı söylerdiniz? (Derinleştirilmelidir. Tarım bakanı, belediye başkanı karşınızda olsa ne
söylemek isterdiniz)
13) Neler olsaydı hayatın/hayatınız kolaylaştırdı? Değişen şeyler oldu mu?
Bölüm 5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Bu bölümde ise kuşaktan kuşağa aktarılan kadın bilgisinin
hikayelerini varsa ritüellerini ve bu bilgilerin aktarım yöntemi, genç nüfusun üretim ilişkilerine ve
sürecine katılımı, bu bilgilerin erkeklerin ne denli hakim olduğu ve üretim şekli ile bilginin
sürdürülebilirliğinde/ aktarımda/ devamında ne gibi riskler olduğu anlaşılmaya amaçlanmakla birlikte
toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında SELPs’ lerin direnç göstergelerine toplumsal cinsiyet eşitliği
bakış açısını katmaktır.
14) Nesilden nesile aktarılan bilgiler (örn; belirli mahsullerin üretimi hakkında bilgi) ne şekilde
aktarılıyor? Erkek çocuklarına aktarıldı mı? Aktarılmadı mı? Aktarılmadıysa neden? Köyün erkekleri
dahil edilmediyse neden? (Kadınlara özel bilgi örnekleri: Belirli mahsullerin üretimi hakkında bilgi
birikimi; tıbbi bitkilerin toplanması ve kullanılması, denizel alanlarda biyoçeşitlilik, hayvanların
bakımı. )
15) Geçim kaynakları açısından eşit şekilde veya nasıl paylaşılmasını isterdiniz? (Hanede bulunan
erkek, geçim kaynağına göre sorulmalıdır.)
16) Siz bu bilgileri kime aktaracaksınız?
17) Siz çocukken veya gençken yapmanız gereken zorunluluklar nelerdi? Erkek(koca, kardeş) aranızda
bir farklılık ister miydiniz? (Görüşülen kişinin hane durumuna göre sorulmalıdır)
18) Hanedeki/köydeki erkekler mevsimsel çalışma koşulları açısından farklılıklar var mıdır?
19) Köy ve hane düzeyinde geçim kaynakları, aile ekonomisine, hane gelirine katkınız emek-zaman
ilişkisi açısından sizce erkeklerle eşit mi?
20) Kadınlar karar alma, kaynaklara erişim, eğitim, bilgi ve yenilik konularında erkeklerle aynı
fırsatlara sahip mi?
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