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  Bu sayı, gündemdeki yoğun terör ve savaş tartışma-
larının gölgesinde çıkıyor. Türkiye’de kadın hareketi 
yıllardır olduğu gibi bu dönemde de çatışmaların, 
savaşın kadınları daha farklı biçimlerde vurduğunu 
hatırlatarak barışın sesini yükseltmeye devam ediyor. 
Bunun bir göstergesi olarak bu sayımızda farklı 
kesimlerden kadınların bir araya geldiği Barış İçin 
Kadın Girişimi’nin kadınlara mektubuna yer verdik.

  Savaş tartışmaları sürerken, Türkiye’de mevsimlik 
işçiler ağır çalışma koşulları altında yaşam mücade-
lesi vermeye devam ediyor. En son Temmuz ayında 
Manisa’da 13’ü kadın 15 işçinin trafik kazasında 
hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme gelen mev-
simlik gezici tarım işçiliğini bu sayıda dosyamıza 
taşıdık. Nasıl bir çalışma biçimi? Sağlık ve barınma 
koşulları nasıl? Kadın işçiler neler yaşıyor? Çocuk 
işçiliği ne durumda? Alanda çalışan derneklerin, 
kadın örgütlerinin konuyla ilgili talepleri neler?

   KEİG’den Haberler bölümünde İMECE’nin Dün-
ya Ev İşçileri günüyle ilgili İstanbul ve Antalya’daki 
eylemini, KEİG Platformu’nun Bursa, İzmir ve 
İstanbul’da düzenlediği toplantıları okuyacaksınız. 
Gündemde Neler Vardı’da ise Eğitim Sen’in hazır-
ladığı cinsiyetçilik raporu ve kadınların hayatını 
kaybeden mevsimlik tarım işçileriyle ilgili eylemi 
yer alıyor.

  Bu sayıda ayrıca, KEİG Platformu’nun Berlin’de 
katıldığı feminist ekonomi konferansına dair 
değerlendirme yazısını, SeraPool’de direnen kadın 
işçilerin sesini, çalışma yaşamında ayrımcılık 
kitabını anlatan yazıyı da bulabilirsiniz. Söyleşi 
bölümünde ise, Platformun Adana’daki üyesi 
EVKAD ile 1994’den beri kadınlar olarak yürüt-
tükleri çalışmaları konuştuk.  
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MECLİS’TE KADIN 
TEMSİLİ YÜZDE 17’DE 
KALDI!

  Ankara KA.DER’in seçim sonrasında hazırladığı infografiğe göre 25. dönemde kadınlar Meclis’teki 550 sandal-
yenin 98’ini kazandı. Meclis’te kadın temsili açısından % 33’lük eşik yine aşılamazken, Meclis’te kadın temsili 
% 17.8’de kaldı. 2011 seçimlerinde 79 olan kadın vekil sayısı, 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrasında 98’e çıktı. 
24. dönemde % 14.4 olan kadın temsil oranı ise 25. dönemde % 17,8’e çıktı. HDP %40 kadın vekil oranıyla Mec-
lis’te en çok kadın temsiline sahip parti oldu.

  KA.DER Genel Merkez’den 8 Haziran’da yapılan açıklamada üç partideki kadın oranının %20’yi bile bulmadığı 
hatırlatılarak, “TBMM’de 453 erkek 97 kadın vekil varsa Türkiye’de ‘gerçek’ demokrasi yoktur!” denildi. Açıkla-
mada ayrıca, yeni kurulacak hükümette bakan ve bakan yardımcıları ile  meclis komisyonlarının tümünde gö-
revli olacakların yarısının kadın olması talep edildi. KA.DER açıklamayı,”TBMM’de ve kamu görevlerinde kadın 
oranı yüzde 50 olmadıkça mücadelemizi sürdüreceğiz,” diyerek sonlandırdı.  
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BURSA’DA KADINLARIN 
ÇALIŞMA HAYATI KONUŞULDU

İSTANBUL’DA STRATEJİK 
DAVA TAKİBİ ATÖLYESİ 
YAPILDI

KEİG Platformu üyelerinden Koza Kadın Derneği 18 Haziran’da “Bursa’da 
kadınların çalışma hayatındaki geleceğini konuşuyoruz” isimli panel düzenledi.

KEİG Platformu tarafından düzenlenen Stratejik 
Dava Takip Atölyesi 20 Haziran’da İstanbul’da
yapıldı. Farklı illerden katılımcılar stratejik dava 
takibinin önemi ve yöntemlerini konuştu.

  Bursa Yeşil Ev’de gerçekleştirilen 
etkinlikte kadın emeği ve istihda-
mı ile sosyal politika alanındaki 
gelişmeler değerlendirildi. Bursa’da-
ki kadın örgütlerinden katılımın 
olduğu panelde yaklaşık 20 kişi 
kadın emeğine dair güncel sorunla-
rı tartıştı. 

  İstanbul’da düzenlenen atölyeye daha önce de konuyla ilgili toplantıların yapıldığı Antalya, Batman, Urfa ve 
Bursa illerinden 24 avukat katıldı. Tanışma bölümünden sonra ilk oturum Av. Habibe Yılmaz Kayar’ın stratejik 
dava takibinin önemi, yöntemleri, dava takibi yapılacak vakaların özellikleri, içtihatlara yansıması ve stratejik 
dava örneklerine dair bilgiler içeren sunumu ile başladı. Sunum esnasında katılımcı avukatların takip ettikleri 
davalar üzerinden örnekler de tartışıldı.

  İkinci oturumda Av. Filiz Aydın, grup çalışmasında tartışılacak örneklere ilişkin iç hukukta dayanak olabi-
lecek ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemeleri aktardı. KEİG Platformu’ndan Sibel Özen ise, Türkiye’nin taraf 
olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesi’ni etkili 
kullanabilmek ve CEDAW Komitesi’ne başvuru usulü konularını içeren bir sunum yaptı. Sunumların ardından 
grup çalışmasına geçildi. 6’şar kişiden oluşan gruplara ayrılan katılımcılar, çalışma hayatında kadına yönelik 
ayrımcılıkla ilgili 4 ayrı vaka üzerinden iç hukuktaki başvuru yollarını tüketip CEDAW Komitesi’ne başvuru 
yapmak üzerine tartışma yürüttü.

  Son oturumda atölye değerlendirmesi yapılırken KEİG Platformu’nun dava takip çalışmasında birlikte neler 
yapılabileceği üzerine tartışıldı.

  Etkinlik, KEİG tarafından ha-
zırlanan, farklı meslek grupları ve 
çalışma biçimlerinden kadınların 
ekonominin temel kavramlarını 
anlattığı Uzun Lafın Kısası isimli 
videoların izlenmesi ile başladı. Ar-
dından Meltem Arıoğlu Pultar ka-
dın emeğinin eğretileşmesi üzerine 

bir sunum yaptı. Son bölümde ise, 
Gülnur Elçik kolaylaştırıcılığında 
kadınlar için emek süreçlerinin 
kadınların yaşamlarına ve kadın 
örgütlerinin faaliyetlerine yansı-
ması üzerine fikirler ve öneriler 
paylaşıldı. 

Ankara KA.DER’in hazırladığı infografikte kadın vekillerin oranı paylaşıldı. 
KA.DER Genel Merkez’den yapılan açıklamada ise, “TBMM’de 453 erkek 
97 kadın vekil varsa Türkiye’de ‘gerçek’ demokrasi yoktur!” denildi. 

DÜNYA EV İŞÇİLERİ GÜNÜNDE 
İMECE’DEN AÇIKLAMA

İMECE Ev İşçileri Sendikası, Dünya Ev İşçileri Günü’nde basın açıklaması düzen-
ledi. Kadınlar, ev işçilerinin iş yasası kapsamına alınması ve insana yakışır iş 
koşullarına kavuşmaları için taleplerini dile getirdiler.

  İMECE Ev İşçileri Sendikası, 16 
Haziran Dünya Ev İşçileri Günün-
de İstanbul’da ve Antalya’da basın 
açıklaması yaparak ev işçilerinin 
sorunlarını ve taleplerini bir kez 
daha duyurdu. İstanbul’da Galata-
saray Meydanı’ndaki açıklamada 
Sendika Başkanı ve ev işçisi Ayten 
Kargın, Türkiye’de 1 milyondan faz-
la ev işçisi olduğunu belirterek kayıt 

dışı çalışan ev işçilerinin camdan 
düşerek hayatını kaybetme, sakat-
lanma, menüsküs, bel fıtığı, astım, 
alerji gibi meslek hastalıklarıyla 
karşı karşıya olduklarını söyledi. 
Kargın ayrıca, ev işçilerinin mü-
cadelesi sonucu elde edilen kaza-
nımları hatırlatarak geçmişe dönük 
açtıkları hizmet tespit davalarını da 
kazandıklarını belirtti. 

  Antalya’da yapılan açıklamada ise 
basın metnini Antalya Temsilcisi 
Minire İnal okudu. Açıklamada 
torba yasa ile getirilen 10 gün 
ayrımının ev işçilerini önceki 
durumlarından da geriye götürdü-
ğü ifade edilirken, ev işçilerinin İş 
Yasası kapsamına alınması talebi 
vurgulandı. 
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GÜNDEMDE NELER VARDI?

  KEİG üyesi örgütlerin içeriğini belirlediği kadın kooperatifleri konulu araştırmanın hem kadın emeğine dayalı 
üretimin hem de kadın dayanışmasının nasıl örgütlendiği konularına odaklanması kararlaştırılmıştı. KEİG 
Platformu tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarını paylaşmak ve politika metnini olgunlaştırmak üzere 9 
Temmuz’da İstanbul’da, 21 Temmuz’da İzmir’de iki toplantı düzenlendi. Araştırma, kadınlar tarafından kurulmuş 
ve işletilmekte olan tarım dışı faaliyet alanlarındaki kooperatifleri, kadınların işgücü piyasasında ve sosyal yaşam 
içerisinde bireysel ve kolektif güçlenmelerine yaptıkları etki açısından değerlendirmeyi hedefliyor. 
 
  KEİG Platformu üyelerinin katıldığı toplantılarda katılımcılar, kadın kooperatiflerinin karşılaştıkları sorunları 
kendi deneyimleri üzerinden paylaşarak araştırma sonuçlarından nasıl bir politika savunusu geliştirileceğini 
tartıştılar. Araştırma sonuçları, katılımcıların katkısı ile birlikte gözden geçirilerek kamuoyu ile paylaşılacak. 

EĞİTİM SEN CİNSİYETÇİLİK 
RAPORUNU AÇIKLADI 

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreterliği Haziran ayında 2014-2015 Eğitim-
Öğretim Dönemi Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu’nu açıkladı. Rapora göre kadın 
öğretmenlerin % 41’i görevleri boyunca en az bir kez psikolojik tacize, % 14’ü 
ise cinsel tacize maruz kalıyor.

  27 ilde bulunan Eğitim Sen’in 29 şubesinde 869 kadın eğitim ve bilim emekçisi ile yüz yüze görüşme şeklinde 
yapılan anket sonucu hazırlanan rapor, kadın öğretmenlere ve öğrencilere yönelik şiddetin boyutlarını ortaya 
koydu. Raporda 2014-2015 dönemi içinde okullarda en az 47 öğrenci ve 1 öğretmenin tacize uğradığı, 3 kadın 
öğretmenin fiziksel şiddete, 3 öğrencinin ise cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi. Yapılan alan çalışmasının 
sonucuna göre eğitim ve bilim emekçisi kadınların % 41,3’ü görevleri boyunca en az bir kere psikolojik şiddete 
uğrarken, okul ve üniversitelerde çalışan kadınların % 14’ü cinsel tacize ve psikolojik şiddete maruz kalıyor.

  Raporda ayrıca, kademeli eğitimin cinsiyet eşitsizliğini arttırdığı vurgulanırken, istatistiklere göre kız çocukların 
ortaokuldan sonra evlere kapandığı belirtildi. Raporda 3-5 yaş arasındaki her 3 çocuktan ikisine evde kadınların 
baktığına, bu nedenle 7-24 açık ve anadilinde eğitim verecek kreş sayısının arttırılması gerektiğine de yer verildi.

İZMİR VE İSTANBUL’DA KADIN 
KOOPERATİFLERİ KONUŞULDU

KEİG BERLİN’DE FEMİNİST 
EKONOMİ KONFERANSINA 
KATILDI

KEİG Platformu tarafından düzenlenen kadın 
kooperatifleri konulu toplantılar, İstanbul ve İzmir’de yapıldı. Platform üyeleri-
nin katıldığı toplantılarda KEİG’in konuyla ilgili yürüttüğü araştırma tartışıldı. 

KEİG Platformu, Uluslararası Feminist İktisat Birliği (IAFFE)’nin bu sene 
Berlin’de düzenlediği yıllık konferansa katıldı. Konferansta Şemsa Özar 
IAFFE’nin yeni dönem başkanı seçildi.

  1992 yılında feministler tarafından kurulan IAFFE’nin her sene başka bir ülkede düzenlediği yıllık konferan-
sın 24’üncüsü 16-18 Temmuz’da Berlin’de yapıldı. Konferansta dünyanın farklı yerlerinden feministler bir araya 
gelerek sunumlar yaptı ve tartışma yürüttü.  
 
  Konferansın ilk gününde gerçekleştirilen Türkiye’de Kadın ve Emek isimli oturumun kolaylaştırıcılığını Şemsa 
Özar yürüttü. Oturumda Meltem Arıoğlu Pultar, KEİG Platformu çalışmalarını aktarırken Zeynep Ceren Eren, 
Kreş Haktır Platformu’yla ilgili bir sunum yaptı. Yelda Yücel, Özge İzdeş ile birlikte yürüttüğü araştırmaları, 
Türkiye’de “insana yaraşır iş” konusunda bir sunum yaptı. Özgün Biçer ise Türkiye’de kadın istihdamı ve mesleki 
eğitimler konusundaki politikaları, kadınları güçlendirip güçlendirmemesi açısından değerlendirdi.

  Konferansta KEİG Platformu kurucularından Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Şemsa Özar, IAFFE başkanı 
seçildi. Konferans sonunda ise, katılımcılardan bir grup tarafından Yunanistan borç krizine ilişkin hazırlanan 
açıklama, 200’e yakın katılımcı tarafından imzalanarak paylaşıldı. (Metnin Türkçe çevirisine www.keig.org’dan 
ulaşılabilir.) 

KADINLARDAN PROTESTO: 
“KAZA DEĞİL KATLİAM!”

Kadınlar, Manisa’da yaşanan kazada hayatını kaybeden tarım işçisi kadınlar 
için İstanbul ve Antalya’da bir araya geldi. 8 Temmuz’da yapılan açıklamalarda 
devletin sorumluluğu hatırlatılırken, “kaza değil katliam” vurgusu yapıldı. 

  Manisa’nın Gölmarmara ilçesin-
de bir kamyonetin açık kasasında 
taşınan 13’ü kadın 1’i çocuk olmak 
üzere 15 tarım işçisi hayatını 
kaybetmişti. Olayı protesto etmek 
için Galatasaray Lisesi önünde 
bir araya gelen kadınlar adına 
açıklamayı KESK Dönem Sözcü-
sü Fadime Kavak okudu. Kavak, 
asma yaprağı toplamaya kamyonet 

kasasında götürülen işçilerin bir 
katliama kurban gittiğini söyledi. 
Kavak, dünyada mevsimlik tarım 
işçilerinin % 80’inin herhangi bir 
sosyal güvenceye sahip olmadığını 
belirtirken, çoğunluğunun kadın ve 
çocuk olduğunu ifade etti. Kavak, 
kadınların bu işleri seçmek zorun-
da kalmasında hükümetin kadın 
istihdamı ile ilgili politikalarının 

yattığını vurguladı.

  Antalya’da ise, “Sermayenin Ateşi 
En Çok Kadınları Yakıyor” çağrı-
sıyla Atalos Meydanı’nda toplanan 
kadınlar, yaşananların kaza değil 
katliam olduğuna vurgu yaptı.
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6 Temmuz günü Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde asma yaprağı toplamaya giden 13’ü kadın 1’i çocuk 
olmak üzere toplam 15 tarım işçisi hayatını kaybetti, 2’si yaralandı. Tarlaya taşındıkları kamyonetin kasası 

açıktı; 2005, 2007, 2009, 2014’teki kazalardan da bildiğimiz gibi yüzlerce tarım işçisinin “kaderi” bekliyordu on-
ları da. Kadın örgütleri olayın kader olmadığının altını çizdi, “Kaza değil katliam” dedi, “iş cinayeti” dedi, devle-
tin sorumluluğunu vurguladı. Kayıt dışı ve güvencesiz çalışmanın sıkça görüldüğü, kadın emeği sömürüsünün 
yoğun şekilde rastlandığı alanlardan biri olan mevsimlik gezici tarım işçiliğine dair çalışan dernekler ve kadın 
örgütleri yıllardır çalışmalar yürütüyor. KEİG Platformu olarak konuyla ilgili hazırladığımız bilgi notunu bülte-
nin bu sayısına taşıdık1.

Türkiye’de 1 milyon mevsimlik tarım işçisi var
   Mevsimlik gezici tarım işçiliği, sabit bir yerde birkaç aylığına çalışma 
şeklinde değil, tarımsal işlerin sürdürüldüğü uzun bir dönem boyunca 
(genellikle Mart-Nisan aylarından Kasım ayı sonuna kadar) çocuklar da 
dâhil aile üyelerinin evlerinden ayrılarak birden fazla yerde gezici işçi olarak 
çalışmalarını ifade eder. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göre 300 
bin civarında mevsimlik gezici tarım işçisi var. Ancak, kayıt dışı çalışanlar 
ve çocuk işçiler eklendiğinde bu sayının bir milyona ulaştığı düşünülüyor.

İşçiler adına her konuda aracılar karar veriyor
  Üçlü bir çalışma ilişkisi söz konusu: işçiler, dayıbaşı/elçi adı verilen 

aracılar ve işveren. Ancak, aradaki ilişki formel değil. Yani, işçiler adına nere-
deyse her konuda aracılar karar veriyor ve işverenle pazarlık yapıyor. Bunun 
karşılığında da belirli bir komisyon alıyor. Mevsimlik tarım işçiliğinin İş Kanu-
nu içerisinde değerlendirilmemesi işçilerin işveren karşısında güçsüz kalması 
anlamına gelirken, aracıların önemini ve işçilerin onlara olan bağımlılığını da 
arttırıyor.

Ücretler düşük, izin yok, koşullar ağır
Mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerinde etnik kökene, cinsiyete, gidilen bölgeye göre farklılık söz konusu. 

Ancak, bu ücretler aracılara verilen komisyonlar, ulaşım, barınma alanlarında kullanılan elektrik, su giderleri 
çıkıldıktan sonra minimuma iniyor. 2013 TÜİK Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) Ücret Yapısı Araştırması’na göre 
ortalama günlük ücret 42 TL. Bu durumda ortalama aylık ücret 1.232 TL oluyor.
 
  Son dönemde mevsimlik tarım işçilerinin ücretleri Valilik bünyesinde toplanan komisyonlar tarafından belir-
leniyor. Örneğin, 2015 yılı için Adıyaman Valiliği’nde yapılan toplantıda günlük 50 TL, Malatya’da ise Temmuz 
ayının 15’inden önceki dönem için 40.5 TL, sonraki dönem içinse 43.5 TL olarak belirlendi. Aynı işi yaptıkları 
halde kadınlar erkeklerden daha az ücret alırken, çocuk işçilerin ücreti çok daha düşük. İşverenin hasat sonrası 
ürünün fiyatını arttırmak için ürünü bekletmesi ve dolayısıyla işçilerin ücretlerini geç ödemesi ve/ya da işçileri 
bir dahaki yıl için kendisine bağlamak amacıyla ücretlerin bir kısmını ödemeyi bir sonraki yıla bırakması dene-
yimlenen uygulamalar arasında yer alıyor.

Kadın işçiler günde 18 saate kadar çalışıyor
Mevsimlik tarım işçisi kadınlar tarlada mesaileri bittikten sonra evin tüm sorumluluklarını yerine getire-

rek günde neredeyse 16-18 saat çalışıyorlar. Yemek yapma, su taşıma, odun toplama, ateş yakma, çadır temizliği 
gibi işler bunların içinde. Kız çocuklar da bu iş yükünün büyük bir kısmını üstleniyor. Ayrıca, kendilerinden 
küçük kardeşlerinin bakım sorumluluğunu da almak zorunda kalıyorlar. 
1 Bu metnin tamamına ve yazarken yararlanılan kaynaklara şu linkten ulaşılabilir: http://www.keig.org/bilgiNotlari.aspx?id=6 
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KADINLARDAN ARINÇ’A TEPKİ: 

 Serapool’da ücretini almak isteyen kadın işçiye patron tarafından fiziksel 
şiddet uygulanması üzerine 14 Temmuz’da işyeri önünde yapılan basın açıkla-
masına katılan kadınlar Serapool işçileriyle dayanışma gösterdi.

  Serapool’de 34 gündür direniş sürdüren işçiler adına açıklamayı, Cam Keramik-İş Sendikası İşyeri Baştemsilcisi 
ve aynı zamanda Serapool işçisi Filiz Alazoğlu yaptı. Maruz kalınan zorlu koşulları aktaran Alazoğlu, “Rapor 
alındığında, 1 güne 2 günlük ücret kesiliyor, babalık izni alan arkadaşlarımızdan 6 günlük ücret kesintisi yapıyor-
lar ya da yıllık izinlerinden kesiliyor. Serapool işçileri 11-12 kişinin çalışması gereken bantta 5-6 kişi ile iş yapma-
ya zorlanıyorlar,” dedi. 

  Serapool’daki kadın işçilerin kötü iş koşullarına karşı örgütlenmek için verdikleri sendikalaşma mücadelesinin 
engellendiğini vurgulayan Alazoğlu, kadınlara verilen bu gözdağının eşitsizliğin bir parçası olduğunu vurguladı. 
Alazoğlu açıklamaya şöyle devam etti: “Geçen hafta işten atılan kadın işçi arkadaşımız dün, ücretini almak için 
içeriye girdiğinde patron tarafından fiziksel şiddete ve hakaretlere uğramıştır. Fabrika yönetimi tarafından kolun-
dan sürüklenerek dışarıya çıkarılmıştır. Bu konuda suç duyurumuzu da yaptık.”

  Açıklamaya, daha önce de Serapool işçisi kadınlara dayanışma ziyaretinde bulunan İstanbul’un birçok yerindeki 
kadın örgütlerinden kadınların yanında demokratik kitle örgütleri de destek verdi. 

#BirKadınOlarakSusmayacağız

SERAPOOL İŞÇİSİ KADINA 
ŞİDDETE PROTESTO

Geçici Hükümet sözcüsü Bülent Arınç’ın 29 Temmuz’da 
Meclis olağanüstü toplantısında kürsüden HDP’li bir kadın 
vekile, “Bir kadın olarak sus” demesi üzerine kadınların 
tepkileri büyüyor. 

  Bülent Arınç’ın Meclis kürsüsün-
den HDP vekili Nursel Aydoğan’a 
“Bir kadın olarak sus” demesinin 
ardından, HDP’li ve CHP’li kadın 
vekiller ayrı ayrı basın toplantıları 
düzenleyerek Arınç’ın tüm kadın-
lardan özür dilemesini istedi. Arınç 
ise Twitter’dan konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Meclis disiplini gereği 
söylenmiş sözdür. HDP Milletvekil-
leri şov yapıyorlar,” dedi. 

  CHP’li Selina Doğan, Meclis’te sık 
karşılaşılan cinsiyetçi tepkilerin son 
bulması için İçtüzük’te değişiklik 
yapılarak cinsiyetçi ve ırkçı ifadele-
rin yasaklanmasını istedi. Twitter’da 
#BirKadınOlarakSusmayacağız 
etiketi birçok kadın tarafından pay-
laşıldı. Arınç’ın özür dilemesi için 
internet üzerinden başlatılan imza 
kampanyasına 2 gün içinde 40 bin 
kişi imza verdi.

  KA.DER ise konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Arınç yalnız değildir! 
Kadının sözünü, bedenini, giyim 
tarzını, yaşam biçimini, kısaca, 
kadının siyasette ve toplumda var 
oluşunu sorgulayan, kadınları 
kendi yaşam tarzının ve ideolojisi-
nin kalıpları içine sokmaya çalışan 
‘zihniyetin’ temsilcisi ve sözcüle-
rinden biridir,” diyerek Arınç’ın 
derhal özür dilemesi gerektiğini 
vurguladı. 
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MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLİĞİ MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLİĞİ

  Kadınlar ve kız çocuklar çifte iş yükü ile baş etmeye çalışırken bir taraftan da erkeklerden daha az ücret alıyor. 
Çoğu zaman da bu ücrete erkekler tarafında el konuluyor. Ayrıca, kadınların ne ücret pazarlığında ne de başka 
konularda herhangi bir söz hakkı bulunuyor. Öte yandan, fazla dillendirilmese de kadınların tacize ve tecavüze 
maruz kaldıkları ve şiddete uğradıkları biliniyor. Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin İş Kanunu dışında kalması ve 
kapsayıcı bir sosyal güvence sisteminin yokluğu, cinsiyete dayalı işbölümüyle de birleştiğinde, kadınlar iş yükle-
rinin karşılığını alamadıklarından kırsalda kadın yoksulluğunun artışı hızlanıyor. Diğer taraftan, egemen feodal 
ağlar kadınların ucuz ve güvencesiz çalışmasını pekiştiriyor.

Çocuklar tarlada çalışıyor, okula gidemiyor
Türkiye’de çocuk işçiliği oldukça yaygın ve bu çocukların neredeyse yarısına yakını tarımda çalışıyor. Ço-

cukların büyük bir kısmı haftanın yedi gününü ve günde neredeyse 12 saatlerini işle geçiriyor. 
12-15 yaş arasında her üç çocuktan birisi eğitimini yarıda bırakırken bu oran 16-18 yaş arasında yüzde 71’e 
yükseliyor. Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı’nın raporuna göre eğitimden kopan kız çocuklar, yaşadıkları yerlere 
döndükten sonra okula devam etme konusunda ailelerinin direnci ile karşılaşıyor. Böyle bir direncin olmadığı 
durumlarda dahi yaşadıkları yerlere döndüklerinde okulların kayıt zamanını kaçırıyorlar. Bunun yanında, ço-
cuklar çalışılan yerlerde okula gitme şansı buldukları takdirde de okulda ayrımcılığa uğrayabildiklerinden okula 
gitmeyi bırakabiliyorlar.

• Mevsimlik gezici tarım işçileri çok fazla ölümlü ve ağır yaralanmalı kaza yaşıyor. 2014  
 yılında en az 309 tarım işçisi hayatını kaybetti.

• İşçiler tarımda kullanılan kimyasal maddelere doğrudan maruz kalıyor. Kullanılan tarım  
 ilaçları kadınlarda düşüğe ve ölü doğuma sebep olabiliyor.

• Ulaşımda kullanılan kamyonetlerdeki sarsıntılar kadınların düşük yapmasına neden 
 olabiliyor.

• Hijyen koşullarının yetersizliği, genç yaşta yapılan evlilikler ve gebelikler ile hiçbir 
 aşamada yeterli sağlık hizmetine ulaşılamaması anne ve bebek ölümlerine sık 
 rastlanmasına neden oluyor.

• Kadınlarda ve çocuklarda demir ve B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak kansızlık ve  
 beslenme bozuklukları yaşanıyor.

• Bazı işverenler kadınların bebeklerini getirmesini istemediğinden evde bırakılan bebekler  
 yetersiz beslenme nedeniyle ölebiliyor.

• Halsizlik, yorgunluk, bel ağrısı gibi yakınmalar; ishaller; solunum yolu enfeksiyonları;  
 yara, çıban, egzama, uyuz, bit gibi cilt hastalıkları; güneş çarpması; baş ağrısı; 
 zehirlenmeler; anksiyete, depresyon ve intihar girişimleri yaşanılan sağlık sorunları
 olarak göze çarpıyor.

• Yerleşim yerinin sağlık kurumlarının bulunduğu merkezlere uzaklığı bu hizmetlere 
 erişimi kısıtlıyor. Ayrıca, senenin neredeyse 8 ayı sürekli göç ettiklerinden koruyucu
 sağlık hizmetlerine ulaşmaları zorlaşıyor.

• Enformel iş ilişkisi dolayısıyla işçilerin büyük bir kısmının sosyal güvencesinin 
 bulunmaması, sağlık hizmeti almalarını engelliyor. Ayrıca, Arapça/Kürtçe konuşan sağlık  
 görevlilerinin yokluğu, özellikle kadınların hastalandıkları zamanlarda sağlık 
 hizmetlerinden faydalanmalarının önündeki engellerden birisi.

d
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği yok, iş cinayetleri yaygın

• İşçiler etnik kimliklerinden kaynaklı olarak sağlık personelinin ayrımcı davranışlarına maruz  
 kalıyor.

• İşçilerin % 80’i, ortalama büyüklüğü 16 metrekare civarında ve ortalama 7 kişinin yaşadığı  
 çadırlarda barınıyor.

• Çadırların kurulması için gösterilen yerler sulama kanallarına ve anayollarına yakın 
 olduğundan hem çocuklar hem de yetişkinler için boğulma ve trafik kazaları gibi tehlikeler  
 mevcut. 

• Banyo ve tuvalet gereksinimlerinin karşılanması yetersiz. Tuvalet olarak kullanılan yerler 
 çoğunlukla çadırların yanına kazılan çukurların etrafının perdeyle çevrelenmesiyle
 oluşturulmuş alanlar. Bu durum, hastalıkları da beraberinde getiriyor.  

• Hanelerin % 56’sının elektriğe erişimi yok.

• Kanalizasyon ya da çöp toplama imkânlarından uzakta yaşıyorlar. Ayrıca, çalışılan ve yaşanılan  
 ortamda sivrisinek, yılan, fare, akrep gibi hayvanların bulunması sağlıklarını tehdit ediyor. 

• İçme suları sağlıksız, gıdaları saklayacak imkânları bulunmuyor.

• Kapsamlı bir yasal düzenleme yapılmalı,

• Mevsimlik tarım işçileri sosyal güvenlik kapsamına alınmalı,

• İşçi-işveren arasında yer alan aracılık kurumu ortadan kaldırılmalı,

• Çocuk işçiliği engellenmeli,

• Ulaşım ücretsiz ve güvenli hale getirilmeli,

• Barınma alanları yaşamaya uygun hale getirilmeli,

• Kadın işçilerin omuzlarına yüklenen çocuk bakımı ve haneiçi sorumluluklar ücretsiz ve 
 ulaşılabilir hizmetlerle ve erkeklerin eşit paylaşımı ile hafifletilmeli.

Barınma ve sağlık koşulları yetersiz

Dışlanma yaygın, örgütlenme neredeyse imkânsız
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşadığı sıkıntılardan birisi de dışlanma. Özellikle etnik kökene ve dini 

inanışa dayalı dışlanma yoğun bir şekilde yaşanıyor. Diğer taraftan, barınma koşullarının elverişsizliğinin ve 
yoksulluklarının da dışlanmada etkili olduğu ifade ediliyor.

  İşçilerin yaşadığı temel problemlerden bir diğeri de örgütlenme zorluğu. Son yıllarda konu ile ilgili önemli 
adımlar atılmasına rağmen, çalışma ve yaşam koşulları örgütlenmelerini neredeyse imkânsız hale geliyor. 

Kapsamlı bir yasal düzenleme yapılmalı
Mevsimlik ve gezici tarım işçiliğine neden olan koşulların ortadan kaldırılması ile ilgili olarak çeşitli 

görüşler var. Ancak, mevcut durumda ulaşım, çalışma, barınma ve ayrımcılıkla ilgili gerekli önlemler alınmalı. 
Bunun için:

d
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GÜNDEME DAİR

NELER YAPIYORUZ?

SeraPool’de 
kadınların 

direnişini Petrol İş 
Kadın Dergisi’nden 

Necla Akgökçe 
değerlendirdi

Serapol’de kadınlar direniyor ama...

  Serapol işçilerinin direnişi 50 gündür devam ediyor. Serapool Pendik yakın-
larında Kaynarca’da kurulu fabrikada yüzme havuzları için porselen kaplama 
maddesi üretiliyor. Ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor. Kadın işçi sağlığı ve 
güvenliğine yönelik ciddi sıkıntıların yaşandığı, çalışma şartlarının çok ağır 
olduğu fabrikada, ücretler de çok düşük. Ağır çalışma koşulları karşısında 
işçiler, sendikaya üye olmaya karar vermiş ve DİSK’e bağlı Cam Keramik İş Sendikasına üye olmuşlar.  

  Bu karardan sonra, her işyerinde olan olmuş, ör-
gütlenmeye öncülük eden erkek işçi işten çıkarılmış. 
Bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünen sendika 
üyeleri, direnişe geçmişler, onları da çıkarmış işveren; 
işten atılanların sayısı 120’yi buluyor. Önceleri içeride 
kalıp çalışanlar epey azdı, hatta üretim durma nokta-
sına gelmişti. Daha sonra işveren yeni işçiler almaya 
başladı. İşten çıkarılanların büyük bir bölümü kadın. 
İki kere ziyarete gittik. Serapol’e ilk ziyaretimizde epey 
kadın vardı bizleri karşılayan. İkinci ziyarette sayıları 
azalmıştı. Bununla birlikte umutları da...   

  Serapol tipik bir kadın işyeri, o nedenle ücretler çok düşük, “çalışırken sağlığından olmanın” her türlü 
hali mevcut burada. Kesme, çapak temizleme gibi işler yapıldığı için porselen tozu solumak zorunda 
kalıyorlar ve bu da astıma yol açıyor. Maske yok, var olan maskeler de kadınlara uygun değil, ağızları 
burunlarını tahriş ediyor. Porselen fırınları nedeniyle kadınlar 50 derece oda ısısında çalışıyorlar ve 30-
40 kiloluk ağır malzeme kaldırıyorlar. Boyun ve bel fıtıkları sıradan hastalıkları olmuş. Bunun dışında 
bantın  akış  hızı yüzünden parmağını makineye kaptırmış onlarca kadın var. 

Burada çalışan, direnen işçi kadınların dayanışmaya, kadın dayanışmasına ihtiyaçları var. Sağlanabilir 
mi, bu konuda ümidim yok. Kadın dayanışması adına son gidişimizde, epey hayal kırıklığına uğradığı-
mızı söyleyebilirim. Gerçi bizim de sayımız azdı. Önünde fotoğraf çektirdiğimiz pankart bile bir siyasi 
parti pankartıydı. 

  Direniş, eylem, vs. adına bunları rahat telaffuz 
edemiyoruz; ama “Dost acı söyler,” özdeyişi üzerin-
den belirtmeden geçemeyeceğim, Hey Tekstil’den 
Greif ’e pek çok direnişte olan şey burada da oluyor. 
İşçilerin konumu, geldikleri yer, cinsiyetleri göz 
önüne alınmadan yürütülen kaba küçük grup siya-
setleri bu alanları dayanışmaya kapatıyor. Sonuç, 
daha sonra girdikleri işyerlerinde sendikalaşmaya 
öcü gibi bakan işçiler oluyor.

KEİG’DEN ÜÇ YENİ YAYIN
  KEİG Platformu Ağustos’ta üç yeni yayın çıkardı. Bunlardan ilki Kadın Emeği ve İstihdamına İlişkin Bilgi 
Notları başlığını taşıyor. Bu kitapçıkta, Platformun son bir yıl içerisinde farklı konularda hazırladığı bilgi not-

ları yer alıyor. Sırasıyla ev işçileri, ev eksenli çalışanlar, haneiçi karşılıksız emek, sosyal güvenlik sistemi ve mevsim-
lik gezici tarım işçileri konularını içeren yazılarda kadınların yaşadığı sorunlar ortaya konulurken, kadın örgütleri-
nin talepleri de sıralanıyor. İdil Soyseçkin tarafından derlenen kitapçıktaki yazılar, Platform üyelerinin katkılarıyla 
hazırlandı.

  İkinci yayının adı Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı ile İlgili Mevcut Yasaların Değerlendirilmesi. Bu kitapçıkta da 
kadın emeği ve istihdamı konusunu hukuksal açıdan inceleyen yazılar yer alıyor. Kitapçıkta bulunan yazılar, mob-
bing, sendikalarda toplumsal cinsiyet, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtları, uluslararası sözleşmeler bağlamın-
da çalışma hakları gibi konuları içeriyor. Sibel Özen’in derlediği kitapçığa Evra Çetin, Özlem Ayata, İdil Soyseçkin ve 
Sezin Uçar yazılarıyla katkıda bulunuyor.

  Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri Paneli isimli diğer yayın ise, 20 Nisan’da aynı isimle İstanbul’da düzen-
lenen panelde yer alan sunumları içeriyor. ILO, AÇEV, ERG, UNICEFF, UNDP ve KEİG Platformu’nun katıldığı 
panelde yapılan sunumlar konuyu, çocuk gelişimi ve eğitimin niteliğinden toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın istih-
damının arttırılmasından işgücü piyasasının koşullarının düzenlenmesine kadar birçok farklı açıdan 
ele alıyor.

  Tüm yayınların online versiyonuna www.keig.org sitesinden ulaşabilirsiniz.
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KEİG Bülten’e katkıda bulunan İsveç Hükümeti’ne (Sweden) teşekkür ederiz.
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NERELERE KATILDIK? NELER GÖZLEMLEDİK?NERELERE KATILDIK? NELER GÖZLEMLEDİK?

Kaos GL ‘nin, KaosGL.org 
editörü Yıldız Tar tarafın-

dan derlenen Çalışma Hayatında 
Ayrımcılık ve Ayrımcılığa Kar-
şı Mücadele kitabı yayınlandı. 
Çalışma hayatında cinsel yönelim, 
cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet 
temelli ayrımcılık ve hak ihlallerini 
görünür kılma ve ayrımcılıkla mü-
cadele yöntemleri üzerine bu alan-
da çalışan akademisyen, gazeteci, 
avukat ve aktivistlerin yazılarından 
oluşuyor.

  Kitap Yıldız Tar’ın,  Kaos GL’nin çalışma hayatında ayrımcılıkla ilgili olan yayınlarından alıntılarla, LGBTİ hareke-
tinin 1 Mayıs alanlarına çıkışının ve sendikalarda var olma mücadelesinin tarihini aktardığı “Eşcinsellerin 1 Mayıs’ta 
İşini Sorgulamaktan Heteroseksizme Karşı Mücadele” başlıklı yazısıyla başlıyor. Kaos GL’den Umut Güner, “Hetero-
seksist Ayrımcılığın Eşcinsel, Biseksüel ve Trans Yaşamlara Yansımaları” yazısında gay, biseksüel, lezbiyen ve transla-
rın belirli alanlarda farklı deneyimler yaşadığını ve farklı ayrımcılıklarla karşı karşıya kaldığını aktarıyor.

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden öğretim üyesi Gülay Toksöz, “Kadınlar İşgücü Piyasasının Ne-
den dışında? Kapitalizm ve Patriyarka Temelinde Bir Analiz” yazısında İşgücü piyasasının toplumsal cinsiyet kodları 
üzerinden şekillendiğini, dolayısıyla kadınların belirli iş kollarına yöneldiğini, bakım hizmetlerine yönelik kamusal 
kurumların yetersizliği ve devletin cinsiyete dayalı işbölümünü destekleyen sosyal politikaları sebebiyle de kadınla-
rın istihdamda kalıcı olamadığını vurguluyor.

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Elif 
Tuğba Doğan, “İşgücü Piyasasında Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığının Sosyal Politika Açısından 
Değerlendirilmesi” yazısında çalışma yaşamında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın boyutlarını, 
ayrımcı pratikleri ve başa çıkma stratejilerini aktarıyor.

  Aysun Öner, Beyaz Yakalı Eşcinseller adlı kitabında ele aldığı ve çalışmasından çıkan verileri, çözüme dair  önerile-
rini, “Türkiye’de İş Yerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri” yazısı ile aktarıyor. Bianet’ten gaze-
teci Çiçek Tahaoğlu ise,“Ayrımcılığın Yasal Dayanakları ve Eşcinsel Memurlar” yazısında haberleştirdiği ayrımcılık 
vakalarını, eşcinsel memurların yaşadığı ayrımcılığı ve yasal süreçleri örnekler üzerinden anlatıyor.

  İnsan hakları savunucusu Hakan Ataman, Avrupa Sosyal Şartı’nı LGBTİ’lerin ekonomik ve sosyal haklar  alanın-
da uğradıkları ayrımcılık açısından değerlendiriyor. Federal Ayrımcılık Karşıtlığı Ajansı (FADA) Yasal Danışmanı 
Anna Braunroth, Alman Ayrımcılık Karşıtlığı Ajansı’na rapor edilen LGBTİ çalışanlara yönelik ayrımcılık vakala-
rını ve Alman Genel Eşit Muamele Yasası ve sendikalar üzerine hükümleri aktarıyor. Furkan Hancıoğlu, “Sendikal 
Mücadele ve LGBTİ Hareketi Üzerine” başlıklı yazısında LGBTİ hareketin sendikal mücadeledeki yeri ve temsilini 
değerlendiriyor.

  KEİG Platformu’dan Sibel Özen istihdamda toplumsal cinsiyet temelinde mevcut ayrımcı yasal düzenlemeler ve 
ilgili uluslararası sözleşmelere değiniyor. Cahide Sarı,“Sendikalara Çizilen Sınırlar” yazısında sendikalarda göçmen-
lerin, LGBTİ’lerin ve kayıt dışı çalışanların durumunu tartışırken Peter Purton, İngiltere’de LGBT eşitliği ve sendika 
çalışmaları aktarıyor. Kitapta ayrıca 3. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’dan notlar ve LGBTİ Hakları Sendikal Haklar-
dır! broşürü de yer alıyor.

ÇALIŞMA 
HAYATINDA 
AYRIMCILIK 
KITABI 
YAYIMLANDI
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Uluslararası Feminist İktisat Bir-
liği (IAFFE)’nin bu sene Berlin’de 

düzenlediği yıllık konferansa katıldık. 
 
  1992 yılında feministler tarafından 
kurulan IAFFE’nin her yıl başka bir ül-
kede düzenlediği 24. yıllık konferans bu 
sene 16-18 Temmuz’da Berlin Ekonomi 
ve Hukuk Okulu’nda yapıldı. Kon-
feransta dünyanın farklı yerlerinden 
feministler bir araya gelerek sunumlar 
yaptı ve tartışma yürüttü. Makroekono-
mi ve kalkınma alanlarında toplumsal 
cinsiyet perspektifinden sosyal girişim-
ciliğe, tarımda kadın emeğinden esnek 
çalışmaya, annelikten ev içi emeğe, 
işgücü politikalarından hükümetlerin 
kemer sıkma politikalarına, iş hayatında 
cinsiyet temelli ayrımcılıktan cinsiyete 
duyarlı bütçelemeye, küreselleşmeden 
göçe, feminist kurumlar inşa etmekten 
kadın istihdamına birçok konunun tar-
tışıldığı eşzamanlı oturumların yanı sıra 
toplu oturumlar da düzenlendi. 
 
  Konferansın ilk gününde Türkiye’den katılımcılarla gerçekleştirilen Türkiye’de Kadın ve Emek isimli 
bir oturum da düzenlenirken, oturum başkanlığını yeni dönem IAFFE Başkanı seçilen Şemsa Özar 
yürüttü.

  Türkiye’de Bir Feminist Aktivizm Örneği Olarak KEİG başlıklı sunumda Meltem Arıoğlu Pultar, 
KEİG Platformu ve faaliyet alanlarını aktarırken bir örgütlenme modeli olarak KEİG’in farklılaştığı 
noktalara dikkat çekti. KEİG’in yaptığı iyi uygulamalar arasında ulusal ve uluslararası örgütlerle işbir-
liği, kollektif birer çalışma olarak KEİG Bülten ve web sitesi, sosyal medyada görünürlük, kampanya 
örgütleme ve rapor yayınlayarak bilgi üretme ve yayma süreçleri paylaşıldı. İyi örneklerin yanı sıra, 
KEİG’in hükümetin tavrı ve medyanın ilgisizliği başta olmak üzere karşılaştığı zorluklar ve engellere 
de değinildi. KEİG aktivizminden feminist kazanımlara kalkınma raporlarında KEİG politikalarının 
yer alması, Başbakanlık Genelgesi’yle ilgili Meclis soru önergesinde KEİG’in çalışmalarından yarar-
lanılması, belediyelerin stratejik planlama süreçlerine müdahil olunması, araştırma raporlarıyla bilgi 
üretimi ve yaygınlaştırılması konusunda önemli bir oyuncu haline gelmesi örnekleri verildi.

  Zeynep Ceren Eren ise 2011 yılında KEİG’in çağrısıyla oluşturulan ve çalışmalarını hâlâ sürdüren 
Kreş Haktır Platformu’yla ilgili bir sunum yaptı. Sunumda, KEİG üyesi kadın örgütlerinin 13 farklı 
ilde bu kampanya kapsamında mahallelerde ve belediyelerle yürüttüğü çalışmalar özetlendi. Yelda 
Yücel, Özge İzdeş ile birlikte yürüttüğü araştırmaları, Türkiye’de “insana yaraşır iş” konusunda bir 
sunum yaptı. Bu konuda farklı yaklaşımlar içeren uluslararası çalışmaların özetlendiği sunumda, 
Türkiye’de imalat sanayi sektörlerinde insana yaraşır iş ölçümlemenin boyutları tartışıldı. Farklı 
sektörlerde toplumsal cinsiyet temelli benzerlikler ve farklılıklar olduğunun tespit edildiği çalışmanın 
bir sonraki aşamasının insana yaraşır iş endeksi oluşturulması ve buna bağlı olarak ve sektörler arası 
karşılaştırmalar yapılabilmesi olduğu belirtildi. Özgün Biçer ise Türkiye’de kadın istihdamı ve mesleki 
eğitimler konusundaki politikaları, kadınları güçlendirip güçlendirmemesi açısından değerlendirdi. 

d BERLİN’DE 
FEMINİST EKONOMİ 
KONFERANSINA KATILDIK



14 15

SÖYLEŞİSÖYLEŞİ

  Nasıl bir araya geldiniz, derneğin 
hikayesi nasıl başladı?

Sema: Derneğimiz 1994 yılında 
kuruldu. O yıllarda ev kadınları 
adına çalışan örgütlü bir yapının 
olmaması dikkatimizi çekmişti. Biz 
de ev kadınlarının sorunlarını gö-
rünür kılabilmek adına bir dernek 
çatısı altında yerelde toplanabilir 
miyiz, diye kurduk.

    Derneği kurduktan sonra neler-
le karşılaştınız?

S: Kurduktan sonra kendimizi bir 
sorun yumağı içinde gördük. Neydi 
bu sorunlar: eğitim sorunları, 
sağlık sorunları, aile içi sorunlar, 
şiddet sorunları, çocuk sorunları, 
akraba sorunları, ekonomik sorun-
lar, hukuki sorunlar... 

  Kaç üyeniz var ve nasıl bir örgüt-
lenme yöntemi benimsiyorsunuz?

S: Derneğimizin 44 üyesi var. 
Örgütlenme modelimiz ise yatay 
örgütlenme, yani bir hiyerarşi 
bulunmuyor. Ancak, teknik olarak 

resmiyette ne olması gerekiyor ise 
resmi kurumlar için yapılmakta...

İlk olarak ne tür çalışmalar yap-
tınız?

S: Elbette bu sorunlarla tek başı-
mıza baş edebilmemiz mümkün 
olamazdı; biz de bu sorunlarla il-
gilenen başka kurumlarla iletişime 
geçerek önce kendimizin eğitilip 
donanımlı hale gelmemiz gerek-
tiğinin farkına vardık. Böylece, 
kadın bakış açısının ne olduğunu, 

“Birlikte yaşamayı ve farklılıklarımızı 
öğrenerek büyüyoruz”
Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği/ EVKAD, ‘94 yılında Adana’da kurulan bir kadın derneği. 
Ev kadınlarının sosyal ve ekonomik hakları ile ilgili çalışmalar yürüten EVKAD, evde üretilen işlerin satıla-
bileceği sergiler de açıyor. Bunun yanında, Çukurova  Belediyesi ile ortak olarak bir Çadır Dükkân kurdu ve 
50 kadın bu kapalı pazar alanında istihdam ediliyor. EVKAD yerelde yürüttüğü işbirlikleri ile kadınlar için 
birçok fırsat yaratıyor. Derneğin hikâyesini üyelerden Sema Turan Yapıcı ile konuştuk...

nasıl olması gerektiğini öğrenme-
ye başladık -ki bize gelen diğer 
kadınlara anlatabilelim. Hiçbir 
şey yapamamaktansa en azından 
bilgi paylaşırız ve yol göstermede 
önayak olabiliriz diyerek çalışma-
larımıza başladık. Kısa zamanda 
epey yol aldık.

Örneğin neler yaptınız?

S: Ülkemizdeki çeşitli kadın grup-
larına üye olduk, onlardan çok şey 
öğrendik. Biz dernek olarak, KEİG 
(Kadın Emeği İstihdamı Girişimi), 
Kadın Sığınakları Kurultayı,  Ka-
dın ve Anayasa Platformu, Kadın 
Koalisyonu, Şiddete Karşı Plat-
form, DASP (Doğu Akdeniz Sivil 
Platformu), AYKEP (Adana Yerel 
Yönetimlerde Kadın-Erkek Eşitliği 
Kurulması Platformu), Adana Kreş 
Haktır Platformu’nun üyesiyiz.

Ev kadınlarıyla ilgili ne 
söylersiniz?

S: Ev kadınlarını şöyle değerlen-
dirmek yanlış olmaz, onlar birer 
ekonomist; çünkü ev ekonomisini 
dengeleyeme çalışmaktalar. Nasıl 
mı? En azından evlerinde dikiş, 
nakış, örgü yaparak, zaman zaman 
satarak, satmasalar bile aile fert-
lerinin ihtiyaçlarını gidermeyi 
görünmez el emekleri ile gerçekleş-
tiriyorlar.

Ev içindeki görünmeyen emeği 

vurguluyorsunuz...

Ev kadınları birer sağlıkçı, hasta 
yakınlarına ve çocuklarına hizmet 
alımı yapmadan ücretsiz hasta 
bakımı gerçekleştiriyorlar. Ev ka-
dınları akraba ilişkilerini ve sosyal 
yaşam ilişkilerini düzenleyerek 
aile fertlerinin rahat yaşamasını 
sağlıyorlar. Ev kadınları ailede 
okuyan çocuklarına her türlü 
maddi ve manevi  desteği vermeye 
çalışıyorlar. Tüm bu ve benzeri 
işleri yaparken haksızlıklara uğra-
dıklarının bazen farkına varmıyor 
ya da kabullenmek durumunda 
kalıyorlar. Kendilerine biçilen rolü 
eğitilmiş bir edilgenlik içinde kabul 
etmiş durumdalar. İçsel olarak 
kabul etmeseler bile sürekli baba, 
anne, kardeş, eş, çocuk, vs., birileri-
ne bağımlı yaşama haline dönüştü-
rülmeye çalışılıyorlar.

Siz dernek olarak bununla ilgili 
neler yaptınız?

Canları yanana kadar veya şiddete 
maruz kalana kadar bütün bun-
ların farkına varmadıklarını, yine 
kendileri bize gelerek dile getiri-
yorlar. Bizler de çeşitli toplantılar 
yaparak bir farkındalık yaratmaya, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin/eşit-
sizliğinin ne olduğunu anlatmaya 
çalışıyoruz.

Bu çalışmalar hangi konuları 
kapsıyor?
Yasalar biz kadınlara ne getiriyor 

veya götürüyor dile getirmeye 
çalışıyoruz. Şiddetle nasıl baş 
edebilirizi hâlâ konuşuyoruz. Karar 
alma mekanizmalarında daha 
çok kadının olması için mücadele 
etmeye devam ediyoruz. Siyasette 
kadının var olması için, kadın için 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
istihdamda kadının artması için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Her zaman başarılı olduğumuzu 
söyleyemeyiz; ama en azından böl-
gemizde çaba sarf ediyoruz.

İstihdamla ilgili çalışmalarınız var 
mı?

Bizler, Çukurova Kadın Platformu-
nu (ÇKP) oluşturarak Çukurova 
Belediyesi ile Güzelyalı Toplum 
Merkezinin açılmasına öncülük et-
tik. Bu merkezde, İngilizce, satranç, 
diksiyon, cilt bakımı ve güzellik uz-
manlığı, anlayarak hızlı okuma, el 
sanatları, resim, müzik gibi kurslar 
açılarak 7’den 70’e herkese hizmet 
sağlandı. EVKAD , ÇKP, Çukurova 
Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Des-
tekleme Derneği Çukurova Şubesi 
ile yerelde ortaklaşılarak “Toplum 
Önderliği Okulu” projesi gerçekleş-
tirildi.

Bir de Çadır Dükkân var..

EVKAD ile Çukurova Belediyesi 
ortaklaşarak “Kadınlar Çeyiz San-

“Ev kadınları birer 
        ekonomist”

“Çadır Dükkân’da 50 
kadın istihdam ediliyor”



dıklarını Açıyor” projesini başlattı 
ve bu proje halen devam ediyor. 
Bu proje kapsamında adına Çadır 
Dükkân dediğimiz çadırda 50’ye 
yakın kadın istihdam ediliyor. Bu-
radaki kadınlar ürünlerini satarak 
hem kendilerine hem ev ekonomi-
lerine katkının yanı sıra sosyalle-
şerek, birbirlerine dokunarak hem 
terapi yapmış oluyorlar hem de bir 
arada olarak kadın örgütlülüğünün 
ve dayanışmanın ne demek oldu-
ğunu öğreniyorlar. 10 kadar da er-
kek esnafımız bulunmakta. Biz de 
kota uygulamasını pozitif ayrımcı-

lık yaparak erkek arkadaşlarımıza 
uyguladık ve yaşamın her alanında 
pozitif ayrımcılığın uygulanması 
gerektiğini ifade etmeye çalıştık.

Başka ne tür çalışmalar yürütü-
yorsunuz?

Aralık 2012’de Çukurova İlçesi-
nin ilk bağımsız “Kadın Danışma 
ve Dayanışma Merkezini” açtık. 
EVKAD ve Çukurova Halk Eği-
tim işbirliği ile 5 yıldır el sanatları 
kursu ve yıl sonunda el sanatları 
sergisi açıyoruz. Bu yıl geleneksel 
serginin yanı sıra, dernek olarak 
plastik malzemelerden oluşan geri 
dönüşüm sergisi de açtık. Bunların 
yanı sıra, sosyal ve kültürel etkin-
liklerimiz, programlarımız çerçeve-
sinde devam ediyor.

Kadınlar olarak örgütlenmek nasıl 
bir deneyim? 

Bu zor bir soru desek yalan olmaz. 
Çok güzel duygularla bir araya 
geliyoruz; ancak ne oluyor ise ego-
larımız kaprislerimiz zaman zaman 
ön plana çıkıyor. Bu söylediklerim 

tüm STK’lar için geçerli. Aslında 
hırsımız aklımızın önüne geçiyor 
ve yanlış yapıyoruz. Bizim derneği-
mizin çok şükür böyle bir sorunu 
yok, hiç kimseye ve hiçbir olaya 
önyargı ile yaklaşmamaya azami 
özen gösteriyoruz. 

Hayatınızda neler değiştirdi?

Hayatımızda neler değişti dersek, 
birlikte yaşamayı ve farklılıklarımı-
zı öğrenerek büyüyor ve yol almaya 
devam ediyoruz. Yaşamlarımıza 
doğru noktalardan dokunmaya 
çalışıyoruz. Elbette bu da göreceli 
bir kavram; ama en azından bunu 
deniyoruz. Aslında bunu yaşamla-
rına dokunduğumuzu ifade eden 
kadınlara sormak gerek. Bir kadın 
arkadaşımız bizim için bir toplantı 
esnasındaki konuşmasında şunu 
ifade etmişti, “EVKAD Derneği ile 
tanıştıktan sonra hayatta kalmak 
ile ayakta kalmak arasındaki farkı 
ve nasıl olduğunu öğrendim.” Bu 
bizim için inanılmaz güzel bir duy-
gu idi. Örgütlenme hayatımızda 
yalnız olmadığımıza işaret etmesi 
en önemlisi diyebiliriz.
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Barış için Kadın Girişimi’nden Kadınlara Mektup - 29 Temmuz 2015

  Sevgili Kadınlar,

  Bizler 2009’dan beri ve bizden önceki barış mücadelelerini örnek alarak kurulmuş Barış İçin Kadın Gi-
rişimi’nden kadınlarız. Aramızda her kesimden kadın var. Kürt, Türk, Çerkez, Laz, feminist, laik, Alevi, 
muhafazakar, sosyalist. 6 yıldır barış için kadınların sesini yükseltme çabası içindeyiz.

  Çözüm sürecinde kadınların sürece katılması ve sürecin garantisi olması için çaba gösterdik. Dünyanın 
farklı yerlerinden kadınlarla buluştuk. Meclis’te görüşmeler yaptık. Kandil’de kadınlarla buluştuk. Tür-
kiye’nin birçok şehrine gittik, barış isteyen kadınlarla çalışmalar yaptık. Lice’de Medeni öldürüldüğünde 
oradaydık, Gezi’deydik, Suruç’ta Kobanêliler için kurulan kamplarda çalıştık. Tüm bu görüşmelerde bir kez 
dahi bir kadının ağzından bu savaş sürsün, sorunlarımız savaşla çözülür diye bir laf duymadık. Bir kez dahi 
tüm kalbiyle barışı istemeyen, çözümü istemeyen bir kadınla karşılaşmadık. Ne Kandil’de ne Meclis’te. Ne 
Diyarbakır’da ne Adana’da, ne Dersim’de ne Bursa’da.

  Lice’de kadınların 90’larda yaşadıklarını, askerler tarafından tecavüze uğradıklarını, kayıplarını, üzerle-
rindeki baskıyı dinledik. Kandil’de anadillerini konuşmak, halklarına kavuşmak, hakikatlerle yüzleşmek 
isteyen, onurlu bir barış, demokrasi ve özgürlük dileyen ve bunun uğruna ölmeyi göze alan kadınlarla ta-
nıştık. Suruç’ta sınırın ötesinde vatanlarının bombalanmasını izlemek zorunda kalan ve Türkiye’nin neden 
kendilerine yardım etmediğini, neden IŞİD’e karşı önlem almadığını soran kadınlarla dertlerini paylaştık. 
Bursa’da, Adana’da kaygılı kadınları dinledik. Barış sürecinin şeffaf olması tek istedikleriydi. Meclis’te hepsi 
barış dileyen ama partilerinin düşmanlıkları sebebiyle barış için mücadelede bir araya gelemeyen kadınlar 
gördük. Dersim’de sadece Kürt olmalarından değil aynı zamanda Alevi olmalarından dolayı da dışlanmış 
olan, varlıklarının, geçmişlerinin, farklılıklarının demokrasi yoluyla tanınmasını isteyen kadınlara tanıklık 
ettik. Soma’da tarımdan koparılan kadınların çocuklarını okutmak için zorla madene yolladıkları kocaları 
için yaktıkları ağıtlara katıldık. Hepsini yazdık. Raporladık.

  Guatemala’dan, Bosna’dan kadınlarla tanıştık. Yaşadıklarımız ne kadar da ortaktı. Onlardan süreçler bozul-
duğunda nasıl daha da büyük felaketlerin geldiğini, bu felaketlerde en çok da kadınların sesinin kesildiğini, 
ezildiğini öğrendik.

KADINLAR SAVAŞ 
İSTEMİYOR!
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  Dindar kadınların toplantılarına katıldık. Onların da 28 Şubat sürecinde yaşadıkları, mücadeleleri ve barış 
ve demokrasi istekleri bizimkilere benzerdi.

  Bunları her yerde anlattık. Bizlerin, kadınların, sivillerin izleme heyetleri kurması, barış sürecine dahil 
olması barışın garantisidir dedik.

  Sonra yavaş yavaş umutlarımız parçalanmaya başladı. Seçim süresinde ve sonrasında Diyarbakır’da, Ko-
banê’de ve Suruç’ta olan katliamlarda çok yakın dostlarımızı kaybettik. Hepsi olağanüstü insanlardı. Diyar-
bakır’da bacaklarını kaybeden Lisa, Suruç’ta birlikte çalıştığımız ve sonra Kobanê katliamında öldürülen 
arkadaşlarımız, Suruç’ta öldürülen Polen, Çağdaş, Ezgi, Koray, girişimimizin üyesi Ferdane ve onca insan...

  Şimdi Kandil’e bombalar yağarken orada tanıştığımız, konuştuğumuz, kadın olma deneyimini paylaştığı-
mız dostlarımıza ne oluyor merak içindeyiz.

  Haberlerde polis eşlerini, asker annelerini, Suruç’takilerin yakınlarını gördükçe aklımız gidiyor. Gazi’de 
–defalarca cenaze için gittiğimiz Gazi’de- bir cemevinde üç gün boyunca gömülemeyen devrimci bir kadın 
yattı. Ölülerimizin önce parçalarını topluyor sonra ya gömemiyoruz, ya da zar zor gömüyoruz.

  Daha ne kadar eksileceğiz?

  Sevgili kadınlar, barış için ses çıkarmanın tam zamanıdır. Neye inanıyorsanız inanın. Şunu iyice bilin; 
savaşta kadınlar kaybeder. Öfkeli bağırtılar, linç kalabalıkları, şaşalı cenazelerde önce kadınlar susar.
Bizim her şeye gücümüz var. Hepinize sesleniyoruz. Çok iyi insanlar ölüyorlar. Geleceğimiz beraber kurabi-
leceğimiz insanlar. Yan yana durup sesimizi yükseltebileceğimiz bu insanlar kollarını, bacaklarını, canlarını, 
yakınlarını kaybediyor.

  Biz durmayalım, seyretmeyelim.

  Hayatlarımıza düşen bombalara karşı Barışta ısrar edelim.

  Bizi savaşa iten siyasetlere, gazetelere, erkeklere itiraz edelim. Gerçeklerin peşine düşelim. Geçmişle ve 
bugünle cesaretle yüzleşelim. Türkiye’nin kadınlaşması, demokratikleşmesi için, eşitlik için sesimizi 
yükseltelim.
  
  Bulunduğumuz her yerde barış için ses çıkaralım. Yeter ki bu topraklarda kadınların savaş istemediğini 
görmeyen, duymayan kalmasın!



Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu, kadın emeği ve istihdamı alanında çalışma yürü-
ten kadınlar tarafından 2007 yılında kuruldu, şu anda 16 ilden 32 kadın örgütü üyesi bulunuyor. Plat-
form, kadın emeği ve istihdamı konusunda kadın örgütlerinin ortak taleplerini dile getirmek için politika 
üretmek ve politikaları etkilemek amacıyla çalışmalar yürütüyor.
 
Bu çalışmaların içinde toplantılar ve atölyeler düzenlemek, basın açıklamaları yayınlamak, araştırma-
lar yapmak, yayınlar çıkarmak, konuyla ilgili kadın platformlarında çalışmalar yürütmek, konuyla ilgili 
kurum ve kuruluşlara oluşturulan politika ve talepleri iletmek yer alıyor.

İnternet sitemizden KEİG ile ilgili ayrıntılı bilgiye  ulaşabilir, sosyal medyada KEİG'i takip edebilirsiniz.
www.keig.org
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Merkezi/ SOGEP (İSTANBUL/ KOCAELİ) • Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi/ BEKEV 
• Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Evi / ÇEKEV • İzmir Kadın Dayanışma Derneği (İZMİR) • Mersin 
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