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Geçtiğimiz ay kadın hareketi açısından yoğun bir 
gündemle karşı karşıyaydık. Kobanê’deki savaş 
devam ederken, mevsimlik tarım işçisi kadınları 
kaybettiğimiz iş cinayeti haberlerini aldık. Erkek 
şiddeti, evde, sokakta, işyerinde devam ederken, 25 
Kasım’da mücadelemizin sesini bir kez daha yükselt-
tik...
 
Bu ay, KEİG Bülten’in 10’uncu sayısıyla bir aradayız. 
Bu sayıda dosya konumuz devlet kurumlarının 
toplumsal cinsiyet eşitliği bakışına odaklanıyor. 
Son dönemde yayımladığımız raporda, çeşitli 
bakanlıkların ve kamu kurumlarının politika 
belgelerini inceleyerek kadın istihdamı için ne 
öngördüklerini tespit ettik. Ortaya çıkan sonuç, 
bildiğimiz gibi, pek iç açıcı değil.
 
Haberler bölümünde bu konuda yayımladığımız 

iki rapora dair toplantının detayları yer alıyor. 
Ayrıca, Denizli, Bursa ve Antalya’daki KEİG 
üyelerinin çalışmalarını okuyacağız. Ev işçileri 
sosyal haklarıyla ilgili mücadeleye ve davaları 
takip etmeye devam ederken, Petrol-İş’li kadınlar 
25 Kasım’da tüm kadınları erkek şiddetine karşı 
sendikalarda örgütlenmeye çağırdı.
 
Bu sayıda ayrıca, üyesi olduğumuz Kadın 
Emeği Platformu’nun Isparta’daki iş cinayetinde 
yaşamını yitiren mevsimlik tarım işçisi kadınlar 
için yayımladığı açıklama yer alıyor. Söyleşi 
bölümünde ise, 1999 Marmara depremi ile kadın 
dayanışmasını yükselten ve 15 yılı geride bırakan 
Kadınlarla Dayanışma Vakfı/ KADAV gönüllüleri 
ile örgütün hikayesini konuştuk.   
 
Öneri, eleştiri ve katkılarınızı bekliyoruz.
 

Bize ulaşmak için:
*********************************
web sitesi: www.keig.org
e-posta: iletisim@keig.org
twitter : https://twitter.com/KEiG_Platformu
facebook : https://www.facebook.com/KeigPlatformu
Adres  : Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Cad. 22/13 
Beyoğlu/ İSTANBUL
Telefon-Fax: 0212 251 58 50

Bülten

s. 2 KEİG’den Haberler s. 8-11 Devlet kurumlarında toplumsal cinsiyet s. 15 KADAV’la söyleşi



Denİzlİ’De ‘KorKuluK ol’ 
Çalıştayı DüzenlenDİ

Bursa’Da ayrımcılıK ve 
ceDaW semınerİ yapılDı

  Girişimci Kadınların Desteklen-
mesi Derneği/ GİKAD, Denizli 
Kadın Haklarını Koruma Derneği 
ve Türk Kadınlar Birliği Denizli 
Şubesi tarafından “Korkuluk Ol” 
Çalıştayı düzenlendi. Eşit Yaşam 
Derneği’nden Nazik Işık’ın sunum 
yaptığı çalıştayda kadın-erkek 
eşitliği komisyonları, stratejik plan 
ve kamu harcamalarını izleme, kreş 
kampanyası, ev eksenli çalışma 

  KEİG Platformu ile İstanbul 
Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ortaklığında yürütülen çalışma 
kapsamında düzenlenen seminere  
Bursa  Baro su’ndan avukatların yanı   
sıra  Koza  Kadın   Derneği, Bursa 
Kent Konseyi ve BEKAYDER’den 
de katılım oldu.

  Gökçeçiçek Ayata  ‘nın, “Eşitlik 
İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı” başlıklı 
sunumu ile başlayan semi-

  Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 
Kadıköy’deki bir apartmanda 
cam silerken düşerek yaşamını 
yitiren ev işçisi Rukiye Şimşek’in 
ölümüyle ilgili açılan davanın 
ilk duruşması, 23 Ekim’de Kartal 
Adliyesi’nde görüldü. Şimşek’in 
avukatı Sevgi Evren, güvenlik 
tedbiri almayan işverenlerin her 
ikisinin de sanık sandalyesinde 
yer alması gerektiğini ifade etti. 
Duruşma, gerekli soruşturmaların 
ve keşiflerin yapılması ile tanıkların 
dinlenmesi için 24 Şubat’a erte-
lendi. 

  Ev işçisi olarak çalıştığı evde 
cam silerken 3. Kattan düşen ve 
halen yaşamını vücudundaki bir 
çok platinle sürdürmeye çalışan 

konuları tartışıldı. Özellikle ye-
rel yönetimlere önemli görevler 
düştüğünü söyleyen Işık, kadın-
erkek eşitsizliğinin bulunduğu bir 
toplumda kalkınma ve gelişmenin 
yavaşladığını, demokrasinin 
zayıfladığını söyledi. Çalıştaya 
kadın belediye başkanı ve belediye 
meclis üyeleri ile, kadın muhtarlar 
ve kadın örgütlerinden kadınlar 
katıldı.

ner, Kadriye Bakırcı’nın İstanbul 
Sözleşmesi ve “Çalışma yaşamında 
cinsiyete dayalı ayrımcılık yasağı 
ve eşitlik” konulu sunumları ile 
devam etti. Bakırcı bu sunumun 
ardından mahkeme kararlarından 
hareketle çalışma yaşamında cinsi-
yete dayalı ayrımcılık örneklerine 
değindi. Bir diğer oturum, Sevinç 
Eryılmaz’ın “Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesini (CEDAW) etkili kul-
lanabilmek” başlıklı sunumuyla 

İmece Ev İşçileri Sendikası 
kurucularından Minire İnal’ın 
hizmet tespit davası Antalya’da 
görülmeye devam ediyor. 17 
Kasım’da görülen duruşmada 
davalı tanığının verdiği “Davacı 
davalılara misafirliğe gitmiş 
ve orada camdan düşmüş” de-
mesi mahkeme dahil salondaki 
herkesi güldürdü. Duruşma 25 
Şubat’a ertelenirken, Minire İnal, 
duruşmadan sonra yaptığı kısa 
açıklamada, ev işvereninde geçen 
hizmetlerini ispatladıktan sonra 
iş kazası mücadelesi vereceğini de 
belirtti. 

  13 yıl boyunca aynı evde ev işçiliği 
yapmış ancak bir gün dahi sigortası 
yapılmamış olan Ayten Kargın’ın 

Denizli’de kadın dernekleri, 11 ekim’de “Korkuluk 
ol” çalıştayı düzenledi. Belediyelerin kadın tem-
silcileri, kadın muhtarlar ve kadın örgütlerinden 

temsilcilerin katıldığı toplantıda, kadın-erkek eşitliği tartışıldı.

KeİG platformu ve  Bursa  Barosu İstihdamda 
Kadına yönelik ayrımcılık ve ceDaW 
seminerini  25 ekim’de  Bursa’ da düzenledi.

  Denizli’de ayrıca,  Denizli Boz-
kurt Belediyesi ve GİKAD’ın da 
içinde bulunduğu sivil toplum 
örgütleri tarafından yürütülen Mor 
Güvercin projesi devam ediyor. 
Cezaevindeki kadınların tahliyeden 
sonra doğru kurumlara yönlendi-
rilmesini hedefleyen projede, kadın 
örgütleri ile cezaevleri arasında 
iletişim sağlanması için çalışılıyor.

devam etti.
  
  Sunumların ardından katılımcılar 
gruplara ayrılarak vakıalar 
üzerinden CEDAW’  a başvuru 
yollarını tartıştı. Son oturumda 
bir araya gelen avukatlar ve kadın 
örgütleri bundan sonraki süreçte 
yapılabilecek ortak çalışmaları 
konuştu.

sigortasız çalıştığı yılların ve hiçbir 
iş güvenliği tedbiri olmadığı için 
bozulan sağlığının hesabını sor-
mak üzere SGK aleyhine açtığı iş 
tespit davasının 3’üncü duruşması 
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde 
18 Kasım’da görüldü. Mahkeme, 
Ayten Kargın’ın çalıştığı günlerin 
belirlenmesi için bilirkişi raporu 
istedi. Bir sonraki duruşma 26 
Şubat’a ertelendi.

  İmece Kadın Dayanışma 
Derneği’nde ev hizmetlerinde 
kayıtsız, güvencesiz, esnek çalışan 
kadın işçilere hukuki destek 
vermek  ve ev işçilerine sendikal 
eğitim sağlamak üzere kurulan 
Süpürge Akademisinde 2. Dönem 
eğitimleri başladı. 
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ev İşÇİlerİ mücaDe-   
leye Devam eDİyor

İmece ev İşçileri sendikası, iş cinayeti 
sonucu yaşamını yitiren ya da iş kaza-
larında yaralanan ev işçilerinin davalarını 
takip etmeye ve süpürge akademi’nin 
eğitimlerine devam ediyor. 

Ka.Der: KaDınsız yarGı ve 
meclİs olmaz

Kadın adayları Destekleme Derneği/ Ka.Der, HsyK’ya seçilen 15 asil üyenin 
tamamının erkek olmasını eleştirdi. Ka.Der ayrıca, kadınların 2015 Genel 
Seçimlerinde milletvekili koltuklarının yarısı için aday gösterilmesi gerektiğini 
belirtti.

  KA.DER, Ekim ayında yaptığı açıklamada adli ve idari mahkemelerde görev yapan hakim ve savcıların üçte 
birinin kadın olmasına karşın, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)’na seçilen 15 asil üyenin tamamının 
erkek olduğunun belirtti. Kadınların asil üye seçilemediği ifade edilen açıklamada, “Cinsiyet kotası uygulan-
mayan seçimlerin sonucunda, kadınlar yalnızca yedek listede 1 kişi ile temsil edilebildi,” denildi. KA.DER, bu 
eşitsizliğin giderilmesi için Cumhurbaşkanını göreve çağırdı.
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KEİG Bülten’e katkıda bulunan İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’na (Swedish International Development Cooperation Agency-SIDA) 
teşekkür ederiz.
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Yayın türü: Yerel Süreli Yayın
 
Bu bültende yayımlanan yazı ve fotoğraflar sahibinden izinsiz kullanılamaz.    
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2 Aylık KEİG İletişim Bülteni

  Kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmasının yıl dönümü olan 5 Aralık için yaptığı açıklamada ise 
KA.DER, kadınların 80 yıldır seçilme hakkını kullanamadığını ifade etti. Kadınların mücadelesinin devam 
edeceği belirtilen açıklamada, “Biz kadınlar, seçerken de seçilirken de eşitlik hakkımızı kullanmak, 2015 Genel 
Seçimleri’nde de milletvekili koltuklarının yarısı için aday gösterilmek istiyoruz,” denildi. 

‘evDe, İşte, soKaKta 
ölmeK İstemİyoruz!’

Kadın emeği platformu, ısparta’nın yalvaç 
ilçesinde 15 kadın işçinin yaşamını yitirdiği 
iş cinayetini 7 Kasım’da İstanbul Çalışma 
ve İş Kurumu İl müdürlüğü önünde protesto 
etti.

GÜNDEMDE NELER VARDI?

  İŞKUR önünde bir araya gelen kadınlar, “Evde, işte, sokakta ölmek istemiyoruz” pankartının yanı sıra, “Sendika, 
sigorta, 7 saat iş günü”, “Ev işçisi kadınlar, iş yasası kapsamına alınsın” ve “Hem evde hem işte çalışıyoruz” 
dövizlerini taşıdı.

  Öncelikle Yalvaç’ta yaşanan facianın kaza değil, tıpkı daha önce Bursa’da, Urfa’da ve İstanbul’da olduğu gibi iş 
cinayeti olduğu belirtilen açıklamada, “Dayıbaşılık sistemi gücünü patriyarkadan alıyor. Kadın işçilerin işveren 
ve dayıbaşından geriye kalan ücreti ise çoğu zaman kendi ellerine bile geçmiyor, çalışmaya birlikte gittiği kocası 

KaDın emeğİ ve İstİHDamının 
Durumu nereye GİDİyor?

  Kadın örgütleri, emek ve 
meslek örgütleri ile kamu 
kurumlarından yaklaşık 40 
kişinin katıldığı panelde, özel-
likle esnekleşme ve çocuk bakım 
hizmetleri konularında tartışma 
yürütüldü. Kadın İstihdamında 
Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik 
İstihdam Gündemi isimli raporu 
özetleyen Aslı Çoban, işgücü 
piyasasındaki eğretileşme eğilimleri 
üzerine yoğunlaştı. Çoban’ın çizdiği 
genel çerçeveye göre raporda, 
atipik çalışmanın (geçici, kısmi, 
kendi hesabına çalışma gibi ) kadın 
istihdamında baskın hale gelmesinin 
eğretileşmeyi nasıl beslediği ve kadın 
istihdamında nasıl eğretileşmeye yol 

açtığı Avrupa’daki 3 ülke örneği 
üzerinden anlatılıyor. 

  Platform tarafından hazırlanan 
bir diğer rapor olan Esnekleşme 
Ve Enformelleşme Kıskacında 
Türkiyede Kadın Emeği Ve 
İstihdamı’nı, Saniye Dedeoğlu 
sundu. Raporda çeşitli bakanlık 
ve kamu kurumlarının geleceğe 
yönelik stratejik belgelerine ve 
Ulusal İstihdam Stratejisi’ne 
bakılarak kadın emeği ve 
istihdamı üzerinden toplumsal 
cinsiyet eşitliğine yönelik bir analiz 
yapıldığı vurgulandı. Dedeoğlu 
bu belgelerde kadın istihdamının 
genel olarak bir kalkınma hedefi 

KeİG platformu, türkiye’de son dönemde kadın emeği 
ve istihdamının durumu ve geleceğine dair yayımladığı 
iki raporla ilgili 19 Kasım’da cezayir toplantı salonunda 
bir panel düzenledi.

ve stratejisi olarak ele alındığını; 
işlerin niteliğine yönelik bir düzen-
leme yerine esas hedefin, atıl olarak 
görülen kadın emeğini sisteme 
entegre etmek olduğunu belirtti.
Panelin ardından yapılan tartışma 
bölümünde mevsimlik tarım işçisi 
kadınlar, ev işçileri, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği, çocuk bakım yükünün 
kadınların üstünde olması ve ku-
rumsal hizmetlerinin yetersizliği, 
esnekleşmenin evdeki cinsi-
yetçi işbölümünü de arttırması, 
kadınların yaptığı işlerin vasıfsız 
olarak görülmesi, kadın istihdamı 
için yapılan projelerin yetersiz ve 
etkisiz olması konuları üzerine 
konuşuldu. 

KaDınlar şİDDete 
Karşı senDİKaya

 petrol-İş Kadın servisi, 25 Kasım’da 
kadınları evde, sokakta, işyerinde 
karşılaştıkları erkek şiddetine karşı 
sendikalarda örgütlenerek birlikte 
güçlenmeye çağırdı. 

  25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle kadınlara 
çağrı yapan Petrol-İş’li kadınlar, kadınları maruz kaldıkları erkek şiddetine karşı sendikalarda örgütlenmeye 
çağıran bir açıklama yayımladı. Sendikalı kadınlar ayrıca, mesajlarını içeren tişörtler giyerek fotoğraflarını sosyal 
med-yadan paylaştı. Türkiye’de çalışanların yüzde 35’nin psikolojik tacize maruz kaldığı, tacize uğrayanların 
da yüzde 77’sinin kadın olduğu belirtilen açıklamada, çalışan kadınların yüzde 14’ünün de cinsel tacize maruz 
kaldığı ifade edildi. Türkiye’de sendikaların bu konuda ciddi adımlar atmadığı belirtilirken, “Oysa işyerinde 
kadına yönelik şiddetin her türlüsü kadınların temel haklarından biri olan çalışma hakkının da ihlalidir,” denildi. 
Açıklamada ayrıca, Petrol-İş’in kadın-erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesini sendikal demokrasinin ana hede-
flerinden biri olarak ele aldığı ve  bunun için de kadına yönelik ev içinde ve çalışma yaşamında her türlü şiddete 
karşı olduğu belirtildi.

  Sendikal Güç Birliği Kadın Platformu’ndan kadınlar ise 24 Kasım’da İstanbul’daki SÜTAŞ Genel Müdürlüğü 
önünde, SÜTAŞ’ta insanca bir ücret ve yaşanabilir bir hayat için verdikleri sendikal mücadelede direniş alanında 
şiddete maruz kalan kadınları desteklemek amacıyla eylem gerçekleştirdi.



GÜNDEMDE NELER VARDI?

  Antalya’nın Aksu ilçesinde 2014 
Nisan ayında, aynı işyerinde 
çalışan anne babanın 6 yaşındaki 
çocukları fabrikada tomrukların 
üzerine düşmesi sonucu yaşamını 
yitirmişti. Olayı Meclis günde-
mine taşıyan HDP İstanbul Mil-
letvekili Levent Tüzel’in 16 Mart 
tarihli soru önergesine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 

18 Kasım’da yanıt geldi. Yanıtta, 
fabrikanın en son 16 Haziran 2010 
tarihinde teftiş edildiği, o tarihte 
10 erkek ve 2 kadın olmak üzere 
toplam 12 kişinin çalıştığı belirtile-
rek, işverinin oda veya yurt açma 
yükümlülüğünün bulunmadığı, bu 
zorunluluğun ancak 150’den çok 
kadın işçi çalışması durumunda 
ortaya çıktığı belirtildi.

  Yanıtta, 2013’te teftiş edilen 
işyerlerinde 150 ve fazla kadın 
çalışanı olan 158 işyeri olduğu, 
158 kreş kurulması gerekmesine 
karşın 107 kreşin bulunduğu bilgisi 
verildi. Ancak, kreş zorunluluğu 
bulunmasına karşın kreş açmayan 
51 işyeri için ne gibi bir cezai işlem 
yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.
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Kreşle İlGİlİ 
soru önerGesİne 
BaKanlıK’tan yanıt
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir 
ailenin 6 yaşındaki çocuklarının, ailenin 
çalıştığı işyerinde tomrukların altında 
kalarak yaşamını yitirmesinde sorumluluk 
almadı.

veya babasının eline geçiyor,” denildi.

  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Meclisi ise, 27-29 Kasım’da kadın işçilerin yaşadığı Konya Akşehir’deki işçileri 
ziyaret ederek kadınların çalışma ve yaşam koşullarına dair gözlemlerde bulundu. İSİG Kadın Meclisi, 
gözlemlerini paylaştığı kısa açıklamada, bölgede hane geçiminin genellikle kadınlar üzerine kaldığı ve kadınların 
yoğun olarak geçici tarım işçisi şeklinde çalıştığı belirtildi. Kadınlarda pek çok meslek hastalığının görüldüğüne 
değinilen açıklamada, dayıbaşılık sisteminin feodal yapıyı güçlendirdiği vurgulandı. 

  Kadın örgütlerinin bu konudaki taleplerinden bazıları ise şöyle: Mevsimlik gezici ve geçici tarım işçileri İş 
Kanunu kapsamına alınmalı ve “kadın işi” olmaktan çıkarılmalı, ulaşım sorunu çözülmeli ve ücretler  insanca 
yaraşır koşullarda olmalı.

mersİn aKDenİz 
BeleDİyesİnDe trans 
İstİHDamı
Geçtiğimiz yerel seçimlerde spoD lGBtİ’nin 
hazırladığı lGBtİ Dostu Belediyecilik protokol 
metni’ni imzalayan ve seçilen belediyelerden 

olan mersin akdeniz Belediyesi, Kent Konseyi sekreteryası’nda bir trans kadın 
istihdam etmeye karar verdi.

  Mersin 7 Renk LGBTİ Derneği aktivisti Tuna Şahin, belediyede Kadın Müdürlüğü Birimi kurulduğunu ve 
kendisini toplantılarına davet ettiklerini söyledi. Toplantıda SPoD (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel 
Yönelim Çalışmaları Derneği) LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokol Metni’ni yerel seçimler öncesi imzaladıklarını 
söyleyen birim, bir trans kadın istihdam etmek istediklerini aktardı. Kent Konseyi Sekreteryası’nda istihdam 
edilen Şahin, bundan sonra kent konseyinde yereldeki LGBTİ’lerin sesi olacağını, Kent Konseyi tartışmalarına ve 
yapılan toplumsal cinsiyet çalışmalarına cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını da dahil edeceğini söyledi.

  Mersin’de Akdeniz, İstanbul’da Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli olmak üzere protokolü imzalayan ve seçilen belediye 
başkanları, LGBTİ bireyler özelinde hizmet vereceklerini hem metni imzalarken hem de yerel seçimler sonrası 
yapılan görüşmelerde dile getirmişlerdi.

KaDınlarDan 
erDoğan’a Kazma 
KüreKlİ yanıt
cumhurbaşkanı recep tayyip 
erdoğan’ın kadınların erkeklerle eşit 
olmadığına yönelik ifadelerine tepki 

gösteren kadınlar, çalışırken çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, 
“o kadar da narin değiliz” dedi.

  24 Kasım’da KADEM tarafından düzenlenen Kadın ve Adalet Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, “Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir” ifadelerini içeren açıklamalar yapmış 
ve kadınlar narin olduğu için kazma-kürek kullanılan işlerde çalışmasının doğru olmayacağını söylemişti.

  Birçok kadın örgütü bu ifadelere tepkilerini içeren açıklamalar yaparken, kadınlar sosyal medya üzerin-
den “Womendigging hashtag”  aracılığıyla mesaj eşliğinde fotoğraflar paylaştılar. Erdoğan’ın, “Kadınla erkek 
eşit değildir. Kadınlara erkeklerin yaptığı her işi yaptıramazsınız, komünist rejimlerde olduğu gibi, eline ver 
kazmayı küreği çalışsın. Olmaz böyle bir şey. Onun narin yapısına ters düşer” sözlerine karşılık, dünyanın dört 
bir yanından kadınlar, “O kadar da narin değiliz” diyerek “erkek işi” olarak anılan işleri yaparken çektikleri 
fotoğrafları paylaştı ve tepkisini dile getirdi.
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KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMINA YÖNELİK POLİTİKALAR DEVLET KURUMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Sosyal hizmet ve yardımlara dair taleplerimiz:
• Sosyal yardımların ihtiyaç temelinde nüfusun 
tamamını kapsayacak şekilde verilmesi,
• Sosyal yardımların tek bir çatı altın toplanması ve 
dağıtılması sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi,
• Kaliteli ve ulaşılabilir kurumsal hizmetlerin 
yaygınlaştırılması ve bireylerin ihtiyaçları çerçeve-
sinde alternatif hizmet modellerinin geliştirilmesi,
• Tek ebeveynli ailelere bütüncül ve kurumsal destek 
sağlanması.

İşgücü piyasasına dair taleplerimiz:
• Çalışma saatlerinin, tam zamanlı statüsünü koru-
yarak azaltılması ve iş koşullarının iyileştirilmesi,
• İnsana yakışır iş koşullarına sahip, yasal bakım 
izinlerine, izin sonrası iş garantisi hakkına ve sosyal 
haklara erişimi temel alan kayıtlı istihdamın standart 
hale getirilmesi, esnek ve güvencesiz çalışma biçim-
lerinin teşvik edilmemesi,
• Kadın istihdamının insan onuruna yaraşır işlerde 
artırılmasının esas alınması, çalışma yaşamında cin-
siyet eşitliğini sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler 
yapılması ve uygulanması,
• İş ve iş dışı yaşamı uzlaştırma politikalarının, 
öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine varacak 
araçlar olarak kullanılması.

DEVLET KURUMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİğİ 

  Eylül ayında, KEİG Platformu olarak, önümüzdeki yıllarda kadın emeği ve istihdamı alanında ne gibi 
değişimlerin/dönüşümlerin yaşanacağını gösterebilmek için, devlet kurumlarının kısa ve orta vadede rotasını 
belirleyen metinleri toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde analiz ettiğimiz bir rapor yayınladık.

  Toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemek yerine kadının yalnızca hane içi sorumlulukları ile tanımlandığı bir 
aile anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik sosyal refah politikalarının önümüzdeki günlerde özellikle kadınlar 
üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek daha fazla hissedileceği açık. Aşağıda, raporda incelediğimiz başlıklardan 
bazılarına dair tespitlerimizi paylaşmak isteriz. 

İşgücü piyasası: “iş güvencesi” yerine “istihdam güvencesi”!

• 10. Kalkınma Planı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)’nın 2014 Yılı Eylem Planı’na 
bakıldığında kadınların işgücüne ve istihdama katılımının artırılmasının bir hedef olarak belirlendiğini görüyo-
ruz. 2017 sonuna kadar özel sektörde işe yerleştirilenler içinde kadınların oranının %35’e çıkarılması 
hedeflenirken, bunun nasıl belirlendiğine dair bir bilgi ise bulunmuyor. Ancak, bu konuya ilişkin genel olarak 
bil-gilendirme/ bilinçlendirme çalışması yürütüleceği görülüyor.
• ÇSGB tarafından hazırlanan ve 2014-2023 dönemi içerisinde gerçekleştirilecek ekonomik politikaları gösteren 
Ulusal İstihdam Strateji Belgesi, işgücü piyasasının esnekleşmesinin önemine vurgu yapıyor. Strateji İstihdam 
yaratan bir büyüme temelinde şekillenirken, yaratılacak işlerin niteliğini tartışma konusu yapmıyor.
• İşin korunması ve aynı işte kalabilme güvencesini ifade eden “iş güvencesi” yerine, istihdamın korunması, 
kesintilerle olsa da sürdürülmesi ve tek bir işverene bağlı olmadan çalışmanın devamlılığını ifade eden “istihdam 
güvencesinin” önem kazandığı açık bir şekilde ifade ediliyor. Özellikle kadınlar ve gençler için özel istihdam 
büroları yoluyla geçici çalışmanın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sosyal Hizmet ve Yardımlar: ‘Mutlu birey, güçlü aile’!

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2023 vizyonunda “mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir 
toplum” ifadesi yer alıyor. Bu çerçevede aile bütünlüğünün korunmasının ve güçlendirilmesinin ihtiyaç olarak 
ortaya çıktığı iddia ediliyor. Hedeflerde aile yapısının güçlendirilmesi ilk sırada yer alıyor.
•  Diğer hedefler arasında, sosyal hizmetlere özel sektör ve STK’ların katkısını arttırmak, sosyal yardımların 
miktarını ülke ve aile bazında arttırmak ve de aktif yaşlanmayı sağlamak geliyor.
•  10. Kalkınma Planı’nda Aile Refahının ve Nesiller Arası Dayanışmanın Arttırılması başlıklı bölümde tüketim 
alışkanlığının kazandırılması ve sosyal hizmet ve yardımların aile odaklı olarak dönüştürülmesi ifadeleri yer 
alıyor.

Erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetleri: 
Çocuklar evde, kadınlar aile içinde!

• 10. Kalkınma Planı’nda bundan önceki kalkınma planlarının hiçbirinde yer almayan bir bölüm var: Ailenin 
ve Nüfusun Dinamik Yapısının Korunması Programı. Bu programda amaç, “göç, kentleşme, bireycilik, aile 
eğitimlerindeki eksiklikler ve yeni iletişim teknolojileri dolayısıyla zayıflayan ailenin güçlendirilmesi,” olarak ifade 
ediliyor.
• Programın diğer hedefleri arasında iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması geliyor. Kaliteli, ucuz ve ulaşılabilir kreş 
ve okul öncesi eğitim olanaklarının yaygınlaştırılmasına değinilmesine rağmen uygulamanın nasıl olacağına dair 
herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. “Çalışanlar için doğuma bağlı izin ve haklar geliştirilecek, kreşler teşvik edilecek, 
esnek çalışma imkanları sağlanacaktır,” ifadesi yer alıyor.
•  Kalkınma Planı’nda tek ebeveynli ailelerin sorunlarına genel biçimde değinilirken aile danışmanlığı ve arabulucu-
luk hizmetleri yolu ile boşanma oranlarının düşürülmesi odak noktası olarak ifade ediliyor.
• 2014 Yılı Programında yalnızca 36-60 aylık çocuklarla ilkokula kayıt olmamış 60-72 aylık çocukların okul öncesi 
eğitime kazandırılmasından bahsediliyor. Dolayısıyla, 60 aydan küçük çocukların bakımı meselesi yok sayılıyor.  
•  Diğer taraftan konu ile ilgili olarak görevlendirilen Maliye Bakanlığı’nın ne Stratejik Planı’nda ne de 2014 Perfor-
mans Programı’da okul öncesi eğitime dair herhangi bir hedef/plan bulunuyor.
•  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Strateji Belgesi’nde, kadınların çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle is-
tihdama katılamadığı ifade ediliyor ve bunun için özel kreş hizmetlerinden yararlanılması amacıyla finansal destek 
mevzuatının düzenleneceği söyleniyor.
• Diğer yandan, çocukların öncelikle aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli düzenlemelerin 
yapılması da aynı Bakanlığın görev tanımı içinde yer alıyor.

kullanım hakkını içeren) ebeveyn izni verilmesi ve 
bu iznin babalar tarafından amacına uygun olarak 
kullanılmasının teşvik edilmesi ve denetlenmesi,
• Ebeveyn izninin çocuk ilkokula başlayana kadar 
gerektiğinde esnek kullanımının mümkün olması,
• İzinlerde işçi/kamu çalışanı ayrımının ortadan 
kaldırılması,
• Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kreşlere kamu 
bütçesinden harcama yapılmasının önünün açılması 
ve kapatılan kamu kreşlerinin yeniden açılması,
• Diğer bağımlı aile bireylerinin (yaşlı, engelli, hasta) 
bakımına yönelik kurumsal hizmetlerin mekan, süre, 
sunulan hizmetin türü gibi açılardan çeşitlendirilerek 
yaygınlaştırılması.

Çocukların ve yaşlı/engelli bireylerin bakımına dair 
taleplerimiz:
• Ebeveynlerin farklı yaşam ve çalışma koşulları ile 
uyumlu; süre, sunulan hizmetin türü ve mekan gibi 
açılardan çeşitlendirilmiş erken çocukluk ve bakım 
ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve 0-6 yaş 
grubunu kapsaması,
* İlköğretim çağındaki çocuklar için okul saatleri 
dışında çocukların gelişimini sağlayacak etüt saatleri 
uygulamalarının işgücü piyasası mesai saatleri ile 
uyumlu olarak tasarlanması ve yaygınlaştırılması,
• Ücretli doğum izninin 24 haftaya çıkarılması,
• Toplam 12 ay ücretli ve en az iki ayının babadan 
anneye transfer edilemez (sadece babalar tarafından 
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Neler YApıYoruz?

  Ekim ayını canımızı yakan, ancak hiç de yabancısı 
olmadığımız bir kaza haberi ile noktaladık. Isparta’nın 
Yalvaç ilçesi yakınlarında çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 
mevsimlik geçici tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole 
yuvarlandı ve 16’sı kadın biri çocuk 17 işçi yaşamını 
yitirirken, 27 işçi de yaralandı. 27 kişilik bu araçta tam 45 
kişi vardı. Resmi kayıtlara trafik kazası olarak geçse de, daha 
önceki benzerleri gibi bu da bir iş cinayeti; bir kadın işçi 
cinayetiydi.

  Kız kardeşlerimiz Havva Caran, Arife Aktaş, Ceylan Aksoy, 
Reyhan Caran, Gülseren Yayla, Mahsude Ünsal, Havva Yiğit, Ayşegül Karataş, Mihri Kale, Ayşe Kale, Şerife Aksoy, 
Muazzez Balık, Elmas Çelik, Emel Arslanalp ve Buket Keskin artık aramızda değiller. Oysa ki biz bu cinayetin ben-
zerine 2005, 2007 ve 2009 yılında da tanık olmuştuk..

Yıllar geçiyor, senaryo değişmiyor!

  Yıl 2005, Bursa’da bir atölyede gece mesaisindeyken üzerlerinde kilitli kapılar olduğu için çıkan yangında tekstil 
işçisi 5 kadın Ayşe, Sadife, Gülden, Sevgi ve Necla öldürüldüler. Yıl 2007, Urfa-Ceylanpınar’da insan taşınması ya-
sak olan kamyona doldurularak tarlaya çalışmaya götürülen ve dere sularında boğularak öldürülen 10 tarım işçisi 
kız kardeşimiz; Emine, Zehra, Hatice, Sidar, Naile, Zehra Hatun, Fatma, Hurfe, Anut. Yıl 2009, İstanbul’da tüm 
şehir sel altındayken, zorla işe getirilmek istenen yük taşımak için kullanılan bir araçta boğularak ölen 8 tekstil 
işçisi kızkardeşimiz; Naciye, Nebahat, Güldane, Özlem, Bircan, Fikriye, Nuriye ve Altun... 

  2014’ün yılının ilk 10 ayında 64’ü tarım emekçisi olmak üzere 101 kadın işçi hayatını kaybetti. İşçi cinayetine 
kurban giden kadınların tamamı güvencesiz ve güvenliksiz koşullarda ve ucuz işçi olarak emeği gasp edilerek 
çalışıyordu. Yalvaç’ta yaşanan cinayetle kadınlar ancak kendi ölümleri ile mevsimlik tarım işçisi kadınların içinde 
bulundukları insanlık dışı çalışma koşullarını görünür kılabildiler.

Kadınlara çifte mesai: hem tarlada hem evde!

  Türkiye’de kadın istihdamının %48’i kayıt dışı ve kadınların büyük çoğunluğu tarım sektöründe kayıtdışı çalışıyor 
ve bunlar iş kanunun kapsamı dışında kalıyorlar.  Gezici mevsimlik tarım işçiliğinde ise sosyal güvenceden 
yoksunluk dışında, ulaşım, barınma, beslenme, temiz içme suyuna ulaşım, hijyen gibi konularda ciddi sıkıntılar 
yaşanıyor. Çoğunlukla çadırlarda kalan kadın işçiler mevsim şartlarının zorlukları ile de mücadele etmek zorunda 
kalıyor. Çalışma saatleri çok uzun ve kadınların çifte-yükümlülüğü var. Cinsiyetçi işbölümü nedeniyle kadınlar 
hem uzun saatler tarlada çalışıyorlar hem de ailelerinin beslenme, temizlik, bakımı gibi sorumlulukları yerine 
getiriyorlar. Dolayısıyla kadınlar günde neredeyse 16 saate yakın çalışıyor.

  Kadınların olduğu yerde genellikle çocuklar da bulunur ve mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçilik de çok 
yaygın. Ucuz işgücü olarak kadınlar ve çocuklar, kötü çalışma ve yaşama koşullarında ayakta kalmaya uğraşıyorlar. 

trafİK Kazası Değİl İş 
cİnayetİ

Yaşlı ve engelli bireylerin bakımı: Bakım merkezleri yerine evde bakım!

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2014-2017 Stratejik Planı’nda yaşlılara yönelik olarak evde bakım 
hizmetinin destekleneceği söyleniyor. Hem gündüzlü bakım hizmeti hem de evde bakım hizmeti sunan ve 
yalnızca 5 ilde bulunan bu merkezlerin toplam sayısı 497. Toplamda yararlanan kişi sayısı ise 1066.
•Kalkınma Planı’nda ifade edilen yaşlı bireylere evlerinde bakım sağlamaya yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi 
ve kurumsal bakım hizmetlerinin sayı ve niteliğinin artırılması hedefi, 2014 Yılı Programı’nda da yer buluyor. 
Ancak, sorumlu kuruluş olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hedefleri içinde 2016 yılında bu kurum-
lardan bazılarının tamamen kapatılması ya da sayılarının arttırılmaması bulunuyor.

Sonuç

• *“İş güvencesi” yerine, “istihdam güvencesi” önem kazanıyor. Bu durum, genel olarak işgücü piyasasında işin 
sürekliliğinin ortadan kaldırılarak çalışanların iş güvencesi, emeklilik ve kıdem tazminatı hakkından mahrum 
bırakılacağı bir yapının norm haline getirilmesine yol açıyor.
• Sosyal ve ekonomik politikaların ailenin korunması ve güçlendirilmesi için birbirini destekleyici ve tamamlayıcı 
olarak tasarlanması, erkeğin çalıştığı ve kadının hane içi tüm sorumlulukları yerine getirdiği bir aile modelini 
güçlendiriliyor.
• Kalkınma Planı’nda Türkiye’de hakim olan uzun çalışma saatleri ve düşük ücretler göz önüne alındığında 
çoğunlukla yarı zamanlı çalışma olarak karşımıza çıkan esnek çalışmanın, çocuk bakımında ancak üst gelir 
grubundan ebeveynlerin tercih edebileceği bir alternatif olarak kalacağı görülüyor.
•Yaşlı bireylerin bakımında öncelikle aile bireyleri sorumlu tutulurken verilen desteklerin yetersizliği evlerdeki 
‘ücretsiz bakım işçileri’ kadınları yalnızca istihdama değil hayatın farklı alanlarına katılmaktan da alıkoyuyor.
•Sosyal hizmet ve yardımların aile odaklı olarak yürütülmesi kadınları birey olarak değil yalnızca aile içinde 
gören anlayışın bir uzantısı niteliğinde. Özel sektör ve STK’ların katkısı ise, kurumsallaşmanın arttırılması yerine 
devletin sosyal hizmet alanından daha da çekileceğini göstergesi.

* Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz raporuna şu 
linkten ulaşabilirsiniz:  http://www.keig.org/raporlar.aspx?id=12

DEVLET KURUMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
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NELERE KATILDIK? NELER GÖZLEMLEDİK?NELER YAPIYORUZ?

ev eKsenlİler, 
5. Kamu İzleme 
atölyesİnİ DüzenleDİ

  Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, 7 Kasım’da 
Ankara’da 5. Kamu Atölyesi’ni düzenledi. Kadın örgütleri ve 
kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı ve 3 oturumdan 
oluşan atölyede ev eksenli çalışanların durumu, sorunları ve 
talepleri ele alındı.

  Mevzuat ve yasal düzenlemelerin konuşulduğu ilk oturumda, 
ev eksenli çalışmanın üç önemli sonucu; görünür olmamak, 
örgütsüzlük,  yasal haklar ve kamu politikalarındaki yetersizlikler olarak ifade edildi. Ev eksenliler, ev işçileri 
ve mevsimlik tarım işçileri konularında çalışan Doğan Keskin; mevzuat, sendikal örgütlenme, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği açısından ev eksenli çalışanların durumunu değerlendirdi. Ardından SGK denetmeni Şaban Kurtaran 
sigortalılık ve isteğe bağlı sigortalılık üzerine bilgilendirme yaptı. 

  İkinci oturumda Nagihan Durusoy, Ulusal İstihdam Stratejisi’nin getirdiklerine değinirken esnek çalışma 
vurgusu ve özel istihdam bürolarının yaygınlaştırılmasına dikkat çekti. Farklı ülke örnekleri üzerinden ev ek-
senli çalışmaya değinilen son oturumda, Kadriye Bakırcı ev eksenli çalışma, evde çalışma ve ev hizmetlerinde 
çalışmanın farklarını ve sahip olunan hakları özetleyen bir sunum yaptı. SGK Denetmenleri Derneği temsilcisi 
Cemal Tan, denetim modelleri, yetersizlikler ve alternatif modeller üzerine konuştu. İLO Uluslararası Uzmanı 
Hüseyin Polat da kooperatifler, örgütlenme özgürlüğü ve örgütlenme modellerini tartışılması konularına değindi. 
Daha önceki Kamu İzleme Atölyelerinde istatistik ve araştırmalar, sosyal güvenlik, iş mevzuatı ve borçlar kanunu 
ile yerel yönetimlerden talepler konuları ele alınmıştı.

Nerelere KATılDıK? Neler gözleMleDİK?

ayrımcılıK İzleme ve 
BelGeleme atölyesİ 
yapılDı

Çocuklar sağlıksız büyüdükleri gibi, eğitimleri de yarım kalıyor. Geleceğin tarım işçileri bu çocuklar ya Isparta’da 
olduğu gibi çocuk yaşta ya da belki ailelerinden devraldıkları yoksulluk/yoksunluk mirası ile yetişkinliklerinde 
kendi çocuklarıyla taşındıkları römorklarda, kamyon kasalarında ya da minibüslerde hayatlarını kaybedecek.

Kadın emeğini sömürülmesine karşı isyandayız!

Yalvaç’ta böylesi bir katliama yol açan “dayıbaşılık” sistemi de tarım işçisi kadınların yaşadığı sömürünün bir 
diğer yüzü. Dayıbaşılık sistemi gücünü patriyarkadan alıyor. Hiçbir sigorta ve güvencenin olmadığı bu çalışma 
düzeninde tarım işçilerinin ücretlerinin yarısı kendilerine iş bulmaya aracılık eden “dayıbaşlara” gidiyor. Kadın 
tarım işçilerinin “işveren” ve “dayıbaş”tan geriye kalan ücreti ise çoğu zaman kendi ellerine bile geçmiyor, 
çalışmaya birlikte gittiği kocası veya babasının eline geçiyor.

  Bu nedenle Yalvaç’ta yaşanan cinayetin asli ve tek faili erkek egemen kapitalist üretim sistemdir ve onun 
şahsında iş cinayetlerine, eşitsiz çalışma koşullarına, cinsiyetçi işbölümüne karşı hiçbir ciddi önlem almayan 
AKP iktidarıdır. AKP iktidarının vahşi sömürü koşullarını kollayan, kadını değersizleştiren ve aile içine hapse-
den, çıkardığı çalışma yasalarıyla kadın emeğini en ucuz, en güvencesiz hale getiren ve kayıtdışına iten ekonomi 
politikalarına karşı isyandayız! 

Kadın Emeği Platformu
7 Kasım 2014

  İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 1-2 Kasım’da yapılan 
Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı’nın bileşenlerine 
yönelik “Ayrımcılık Yasağı/İzleme/Belgeleme Atölyesi” ne 
katıldık.

  Atölyede ayrımcılık ve hukuki boyutlarına dair sunumlar yapılırken, 2010 yılında “Belgeleme ve Raporlama 
Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele” projesi kapsamında yürütülen çalışmanın deneyimleri de paylaşıldı.
Atölye, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Gökçeçiçek Ayata “ 
Ayrımcılık Yasağı” isimli sunumu ile başladı. Ardından, aynı merkezden Ulaş Karan “Ayrımcılık Yasağının Huku-
ki Kaynakları ve Kapsamı-Ayrımcılık Yasağının Güncel Biçimleri ve İstisnaları-Ayrımcılık Yasağının Etkili Hale 
Getirilmesi Bağlamında Destekleyici Hukuki Kurumlar” isimli sunumu gerçekleştirdi. Bu sunumda; ayrımcılık 
ile ilgili normatif ve içtihadi kaynaklar (uluslararası sözleşmeler ve diğer ilgili belgeler, yargısal ve yargısal benzeri 
organların kararları, Türkiye’deki kanunlar, içtihatlar vb., uluslararası standartları oluşturan belgeler), hukuki 
yükümlülükler, ayrımcılık yasağı ile ilgili temel kavramlar ve ayrımcılığı kişi ve konu bakımından kapsamı ir-
delendi.

  Atölyenin 2’nci gününde Merkezden Burcu Yeşiladalı, “İzleme ve Belgeleme” başlığıyla yaptığı sunumda izleme 
ve belgelemenin amacı, izleme ve belgelemenin kişi, konu, yer, zaman bakımından kapsamı, izleme ve belge-
lemede kullanılan yöntem ve araçlardan bahsetti. Ardından Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Engelli Kadınlar 

Derneği ve KAOS-GL yaptıkları ayrımcılık izleme çalışmalarını aktardılar. Bu kurumlar, daha önce de Bilgi Üniver-
sitesi ile izleme raporları yayınlamışlardı. Örgütler, ayrımcılık izlemede en büyük engelin devletin veri tutmaması 
olduğunu belirtirken; aslında verilerin güvenlik perspektifiyle tutulduğunu fakat paylaşılmadığını da ekledi. 
Ayrımcılık çalışan sivil toplum örgütlerinin, ulaşabildikleri kişiler, vakalar üzerinden istatistik tutmaya çalıştıkları 
ifade edildi.

  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, ağırlıklı olarak Romanların uğradığı etnik ayrımcılık üzerine çalıştıklarını aktara-
rak, yürüttükleri stratejik dava takiplerine dair deneyim paylaşımında bulundu. Engelli Kadınlar Derneği, 
2009-2010 Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu sürecindeki izleme çalışmalarını aktardılar. 
KAOS-GL ise, BM Evrensel Peridyodik İnceleme çalışmasını aktardı. KAOS-GL bu kapsamda hazırladığı raporda, 
mevzuat taraması ve alandaki yansımalarına, Hükümetin 2010-2014 yılları arası uygulamalarına ve politikalarına 
yer verdiğini ifade etti.
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Bir afet ortamında kadınları 
merkez alan destek çalışması nasıl 
oluştu? 
 
Özgül: KADAV, Marmara Depre-
minden sonra oluşturulan Sivil 
Koordinasyon’a katılarak, deprem-
den etkilenen kadın ve çocuklara 
destek olmaya çalışan kadınlar 
tarafından kurulmuş. 
Bölgeye gittiklerinde çadırın önüne 
çıkmasına izin verilmeyen, yabancı 
erkeklerle konuştu diye şiddet 

gören, evlerinde yaptıkları işleri 
afet koşullarında da tek başlarına 
yapıp bir de üstüne yiyecek 
kuyruklarında bekleyenlerin yine 
kadınlar olduğu gibi gözlemler 
üzerine kadın dayanışma çadırları 
kurmaya karar vermişler. Ko-
caeli, Gölcük ve Düzce’de kurulan 
dayanışma çadırlarında sosyal-
psikolojik destek çalışmalarının 
yanı sıra küçük üretim işleri yapma 
olanağı sağlamışlar. Sonrasında 
sosyal destekler uzun süre de-

vam etmiş ve üretim atölyeleri 
kurulmuş. 

Neden üretim atölyeleri?

Ö: Afet sonrası hayatın normale 
dönmesi çadır kentten kalıcı 
konuta geçilmesi ile birlikte son 
bulmuyor tabii ki. Hele kadınlar 
açısından iyileşme çok daha uzun 
sürüyor. Erkekler zaten evin 
dışında sosyalleştikleri ve istih-
dama erişimde öncelikli konumda 

afet dayanışmasından bir kadın örgütüne 
yolculuk
Kadınlarla Dayanışma Vakfı/ KADAV, 1999 Marmara Depremi’nin ardından depremden etkilenen kadınlarla 
dayanışmak amacıyla Kocaeli’nde kadınlar tarafından kuruluyor. Depremle ilgili çalışmaların ardından bir kadın 
örgütü olarak yoluna devam eden ve KEİG Platformu’nun sekreteryasını yürüten KADAV, erkek şiddeti, istihdam, 
afet ve ekoloji meseleleriyle ilgili çalışmalar örgütlüyor. 15 yılı geride bırakan bu kadın örgütünün hikayesini üyeler-
den Özgül Kapdan ve Semiha Ari ile konuştuk...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz 2010’da ilk defa dile getirdiği kadınla erkeğin hiçbir şekilde 
eşit olamayacağı söylemini bir kez daha tekrar etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu söylemi, Türkiye’nin de 
imza attığı birçok uluslararası sözleşmede yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine karşı çıkmaktadır.

Zaten Dünya Ekonomik Forumu’nun Cinsiyet Eşitsizliği Raporuna göre 142 ülke arasında en sonlarda, 125. 
sırada olan Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu söylemiyle cinsiyet eşitliğini sağlamak konusunda bir 
politika uygulamayacağını Cumhurbaşkanı’nın ağzından beyan etmiş oldu. Türkiye Anayasası’nın 10. Mad-
desi diyor ki, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür.” Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bu söylemiyle Türkiye Anayasası’nı da ihlal etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beyanı Türkiye’de on yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği için çaba gösteren kadın 
hareketinin tüm kazanımlarını yok etmeyi amaçlamaktadır. Bu söylem ayrıca uluslararası insan hakları 
rejimleri çerçevesinde oluşturulmuş, Türkiye’nin de imzacısı olduğu ve Türkiye Anayasası’nın 90. Maddesi 
uyarınca kanun hükmünde olan, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve 
İstanbul Sözleşme’ne aykırıdır. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın bu beyanı Türkiye’nin de taraf olduğu 1995 Pekin 
Deklarasyonu, Pekin +5, Pekin +10, Pekin +15 ve bunlara ilişkin tüm BM Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) 
kararlarına da aykırı bir beyandır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün haftasında, günde üç kadın öldürü-
lürken eşitlik olmadan adaletin mümkün olmadığını hatırlatıyoruz. Son yıllarda %1400 artan kadına yönelik 
şiddetin önemli bir nedeninin evrensel eşitlik anlayışının bu şekilde reddedilmesi olduğuna tanığız.

Aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak, eşitlikten ödün vermeyeceğimizi ve eşitliğin bir pazarlık malzemesi 
değil, demokratik ve evrensel bir hak olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve kadınların neredeyse 100 yıl önce 
kazandıkları haklarını geri alma hamlesi olarak gördüğümüz bu yaklaşımı kabul etmediğimizi belirtiyoruz.

Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve  Sığınmaevi Derneği (AKDAM)* Adıyaman Kadın Platformu * Altınokta Kibele Kadın Dergisi *Ankara Feminist Kolektif *Antalya 
Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği *Avrupa Kadin Lobisi – 80 Örgüt *Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi *Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği *Cinsiyet Eşitliği 
İzleme Derneği *Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği – Kadın Danışma Merkezi (ELDER) *Diyarbakır Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(DİKASUM) *Engelli Kadın Derneği *Eşit Yaşam Derneği *EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Kadın Grubu *European Women’s Lobby (2000 örgüt) *Ev Eksenli Çalışan Kadınlar 
Çalışma Grubu *Ev Kadınları Derneği (EVKAD) – Adana *Femin & Art Genel Merkezi ve 12 Şubesi *Feminist Atölye *Filmmor Kadın Kooperatifi *Haklı Kadın Platformu 
*Halkevci Kadınlar *HDK Ankara Kadın Meclisi *Hürriyet Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası *İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu *İnşaat ve Kadın Derneği *İRİS Eşitlik 
Gözlem Grubu *İstanbul Feminist Kolektif *İşçi Kardeşliği Partili (İKP) Kadınlar *İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi *İzmir Kadın Dayanışma Derneği *İstanbul Kadın 
Kuruluşları Birliği *İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (İTÜ-DER) *Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Genel Merkez Şube ve Temsilci-
likleri *Kadın Çalışmaları Derneği *Kadın Dayanışma Vakfı *Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği *Kadın Erkek Eşitliği Derneği *Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 
*Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) *Kadın Haklarını Koruma Derneği *Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği *Kadının Sosyal Hayatını Araştırma Derneği 
*Kadın Partisi *Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) *Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği *Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği *KARYA Kadın Derneği *Kadın Ti-
yatrosu *KAOS GL Derneği *KEİG Platformu *KESK’li kadınlar *Kırmızı Biber Derneği *Marmara Grubu Vakfı *Mersin Bağımsız Kadın Derneği *Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı *Mor Salkım Kadın  Dayanışma Derneği *Muğla Kadın Dayanışma Grubu *Muş Kadın Çatısı Derneği *Muş Kadın Derneği (MUKADDER) *Nilüfer Belediyesi Kadın 
Dayanışma Merkezi *ilüfer Belediyesi Eşitlik Birimi *Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi *Ordu Kadını Güçlendirme Derneği *Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği 
*Petrol-İş Sendikası Kadın Dergisi *Sendikal Güçbirliği Platformu Kadın Koordinasyonu *Seyhan Kadın Çocuk Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEKAD) *Smyrna 
İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği *Sosyalist Feminist Kolektif *Sosyalist Kadın Meclisleri *Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği 
(SPoD) *Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi ve 81 Şubesi *Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve 20 Şubesi *Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu *Uçan Süpürge Kadın 
İletişim ve Araştırma Derneği *Van Kadın Derneği *Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) *Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği *Yeşil Sol 
Kadınlar

FITRAT DEĞİL ANAYASA!
KADINLAR VE ERKEKLER 
EŞİT HAKLARA SAHİPTİR!
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“Gönüllüler istediği alan 
üzerinden ilişkileniyor”

konu. İkincisi, belde belediye-
sinde yönetim değişmişti ve 
birlikte çalışmaya uzak durmaya 
başlamışlardı. Mesela belediye 
kendisi bizimle aynı konularda 
mesleki eğitim kursu başlatmış 
ve yayılan dedikodu ile kurs-
lara katılım bıçak gibi kesilmişti. 
Üçüncü olarak ise, bina maddi 
anlamda sürdürülebilir bir yer 
olmaktan çıkmıştı. Bu yüzden hem 
Kocaeli yerelindeki kurumlara hem 
de hareketin geneline ortak faaliyet 
önerisi yapıldı. Bu süreç yaklaşık 
3 yıl devam etti; ama olmadı. Bu 
yüzden 2010 ortalarında bir eğitim 
kurumuna kiralandı. Faaliyetlere 
İstanbul’da devam edilmesini bu 
gelirle sağlıyoruz.

İstanbul’a odaklanmakla birlikte 
ne değişti?

Ö: KADAV bölgede faaliyet listesi 
elinde doğmuştu adeta. Yapacağı 
fiili işler sanki KADAV’dan 
önce belirlenmiş gibiydi. Belki 
bölgeden kopmanın bir nedeni 
de örgütlenme ve politik gün-
demin yenilenmesinin yerelde 
yapılamamasıydı. Şimdi genel an-
lamda daha çok hak savunuculuğu 
düzeyinde faaliyetler yapıyoruz 
mesela. 

S: İstanbul’da olmak feminist/

kadın hareketi başta olmak 
üzere diğer hareketlerle daha 
doğrudan ilişkilenmek, ortak 
çalışmalar yürümek açısından 
bir alan yaratıyor. Gerçi o dönem 
çalışan bazı kadınlar da aslında 
KADAV’ın feminist politikadan 
hiç kopmadığını, ama ana eksenin 
feminist politikaya yönelmesinin 
yanı sıra örgütlenmede de uzun 
sayılabilecek sıkıntılı bir dönem 
geçirildiğini söylüyorlar. 

Nasıl bir örgütlenme yöntemi 
benimsiyorsunuz?

S: Bir yönetim kurulu var fakat 
hiç hissedilmiyor. Ben iki yıldır 
KADAV’dayım ve kim resmi ku-
rulda yer alıyor bilmiyorum bile. 
Ama bu arada o arkadaşlar hiç 
bitmeyen bürokratik işleri gönüllü 
olarak yapıyorlar. Bir tam zamanlı 
iki de yarı zamanlı ücretli çalışan 
“gönüllü” arkadaşımız var. Daha 
doğrusu bütçemiz ancak buna 
yettiği için böyle. Gönüllüler genel-
likle ilgilendikleri alan üzerinden 
ilişkileniyorlar. Kimse kimseye 
iş tarifi yapmıyor. Birlikte karar 
verilmiş konular üzerinde ikili-üçlü 
gruplar şeklinde tamamen birlikte 
kotarmaya dayalı çalışma yapılıyor 
ve düzenli olarak yazılı paylaşım 
ve toplantılarda sözlü paylaşım 
yapılıyor. 

Ne tür konularda çalışma 
yürütüyorsunuz?

S: Gruplamak gerekirse 3 temel 
alanda çalışıyoruz. Afet-ekoloji, 
şiddet ve istihdam. KADAV 
kurulduğundan beri kendini şiddet 
alanında çalışan örgüt olarak 
tanımlamadı; ama her zaman bu 
alanda çalıştı. Düşük yoğunlukta 
başvuru her zaman oldu ve gi-
derek artan şekilde olmaya devam 

ediyor. Hukuki ve psikolojik destek 
sağlıyoruz. Bari adını koyalım 
dedik; ancak bir danışma merkezi 
veya sığınak açmayı düşünmek 
yerine yerel yönetimleri ve başka 
alanlarda örgütlü kadın guruplarını 
güçlendirme çalışmalarına 
yöneldik. Belediyelerle görüşmeler 
birkaç aydır devam ediyor, bazıları 
ile somut çalışmalar aşamasına ge-
lindi.  Ayrıca Sığınaklar Kurultayı, 
İstanbul Sözleşmesi İzleme grubu 
ve  Kadın Cinayetlerine Karşı Acil 
Önlem Grubu’nun çalışmalarına 
aktif katılıyoruz. Öte yandan, 
göçmen kadınlarla çalışmayı 
sürdürüyoruz.

Ö: Afet-ekoloji alanındaki 
çalışmalarımız yeni görünür 
olmaya başlıyor. Kocaeli dene-
yimimize aslında “toplumsal 
cinsiyet odaklı afet yönetimi” adı 
verilmeli, fakat o zaman bu tanım 
kullanılmıyordu. Ayrıca, ekolo-
jik kriz ve göç gibi konular afet 
kapsamı içinde görülmüyordu. 
İstihdam konusunda ise şu an 
KADAV olarak özel bir çalışma 
yapmıyoruz. Biz de KEİG Platfor-
munun 30 üyesinden biriyiz. Fakat 
istihdam, mesela göç çalışmamız 
içinde daha çok rehabilitasyon 
nitelikli, küçük gelir getirici faaliyet 
şeklinde yer alıyor. Afet ve diğer 
güçlendirme çalışmalarımızda 
da keza. Öte yandan, bu yıl hem 
KADAV, hem de hareket için yeni 

“üretim atölyeleri 
rekabete dayanamadı”

“İlk işimiz kreş açmak 
oldu”

oldukları için kaldıkları yerden 
daha kolay devam ediyorlar. Bu 
yüzden KADAV’lı kadınlar bir 
yandan sosyal destek çalışmalarını 
sürdürürken diğer yandan is-
tihdama odaklanmışlar. Yani, 
ekonomik getiriye ihtiyaç olması 
bir yana, kadınların dayanışma 
ortamında kalmalarını, evlere 
geri dönmeyi istememelerini 
dikkate almışlar. Gölcük’te kırka 
yakın kadının katıldığı mum ve 
ev tekstili atölyeleri kurmuş ve 
hatırı sayılır bir pazarlama, üretim 
planlama ve mesleki eğitim desteği 
vermişler. Mum atölyesi o dönem 
İstanbul’daki en donanımlı ikinci 
üretim tesisiydi. Hatta iş güvenliği 
önlemleri açısından ilk sıradaydı. 

Atölyeler neden devam etmedi?

Ö: Bir süre sonra atölyeler, katılan 
kadınların kendilerinin kurduğu 
kooperatife devredilmiş. Fakat 
pazarlama ve üretime destek 
verilmesine devam edilmiş. Ben 
tam bu sırada katıldım KADAV’a. 
Atölyelerde yeniden organizasyon 
ihtiyacı doğmuştu, 2003 yılı 
sonuydu, üç aylık bir süre destek 
olmaya çalışmıştım. Fakat rekabete 
dayanmaları çok zordu. Kapatmaya 
karar verdiler. Aralarından birkaçı 
evlerine dönmedi, başka yerlerde 
istihdama katıldılar. Biri ise kendi 
olanakları ile devam etti. 
 
Gölcük’teki çalışma devam ederken 
bir yandan da Kocaeli merkezine 
20 dakika mesafede Köseköy 
beldesinde bir kültür sitesi inşasına 
başlanmıştı. Bu arada kurumsal 
bir yapıya ihtiyaç duyulduğundan 
2001 yılında Kadınlarla Dayanışma 
Grubu, Kadınlarla Dayanışma 

Vakfı adını almıştı. Merkezde 
toplumsal cinsiyet eğitimleri ve 
sosyal-kültürel çalışmaların yanı 
sıra, ana hedef mesleki eğitim 
kursları düzenlenmesiydi.

Mesleki kursların istihdama 
katılıma etkisi oldu mu? 

Ö: Elbette oldu, ama istediğimiz 
düzeyde değildi. Boya-badana, 
ev içi tesisat gibi kadın mesleği 
sayılmayan alanlarda da kurs-
lar koymuştuk; ama katılımcı 
bulamamıştık. Bilgisayar, mu-
hasebe ve kuaförlük kurslarına 
katılan olmuştu daha çok. 
Kurslardan mezun oluyor ama 
iş bulamıyorlardı. Nedenini 
araştırmaya başladık. Böylelikle 
nasıl özgeçmiş yazılır, nasıl iş 
başvurusu yapılır gibi konularda 
danışmanlık vermeye başladık. 

Ö: Giderek bölgedeki ilgili kamu 
ve özel sektör birimleri ile kadın 
istihdamını destekleme konusunda 
görüşmeler yapmak durumunda 
kaldık. Bu arada belirteyim sitede 
ilk iş bir kreş açmıştık. Gölcük’teki 
çalışma sırasında da kreşimiz vardı. 
Böylelikle fiilen istihdam yaratma 
konumundan, istihdam politikaları 
üzerinde düşünen ve girişimlerde 
bulunan bir örgüte dönüşmüştük. 
O dönem bu çalışmayı poli-
tik düzeyde sürdüren iki 

arkadaşımız şu an KEİG Platformu 
çalışmasında bulunuyor. En önemli 
kazanım bu olmuş bence. Ben 
KEİG nasıl oluştu tam bilmiyorum; 
ama 2007’de başladı. 2007-2008 
Köseköy’de istihdam politikalarına 
yoğunlaştığımız dönemdi.

O dönemde başka ne tür 
çalışmalar vardı?

Semiha: Ben o dönem KADAV’da 
değildim; ama Yeni Adım Kültür 
Sitesi ve bölge genelinde diğer 
alanlardaki çalışmalarına ve 
genel anlamda kadın hareketiyle 
ilişkilenmesine de değinmek ge-
rekiyor. Çünkü faaliyetlerin çoğu 
Kocaeli’nde uygulansa da  KADAV 
kadın hareketinin gündeminin 
bir bileşeni olmuş hep. Zaten 
İstanbul’da her zaman bir ofis 
vardı. Medeni kanun, 4320 sayılı 
koruma yasası, TCK, Sığınaklar 
Kurultayı gibi kadın hareketinin 
ortak çalışmalarında aktif olarak 
yer almış KADAV. Bu arada Sitede 
danışmanlık hizmetleri veriliyor 
ve şiddet başvuruları alınıyormuş. 
Kocaeli, Sakarya ve Yalova’yı 
kapsayan toplumsal cinsiyet grup 
çalışmaları yapılıyormuş. Yerel 
basında yayınlar yapılıyor; 8 Mart, 
25 Kasım gibi günlerin yereldeki 
buluşmaları KADAV üzerinden 
yürüyormuş. 

Kocaeli’nden neden ayrıldınız? 

Ö: Bölgeden neden ayrıldığımıza 
gelince; çok somut nedenleri 
var. Birincisi Site’nin bulunduğu 
belde Kocaeli merkezine yerel algı 
ile uzaktı. Minibüsle 20 dakika, 
trafik olmayan bir yol; ama küçük 
kentli kadınların mesafe algısı 
İstanbul’daki gibi işlemiyordu. 
Kadınların evlerinden çıkması 
zaten zor bir mesele, o da ayrı 

“toplumsal cinsiyet 
odaklı afet yönetimi”
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sayılabilecek bir konuda daha 
çalışmaya başladık.“Evlenmeden 
Doğurabilirsin” bloğunun gördüğü 
ilgiden yola çıkarak farkındalık 
oluşturma ve dayanışma gu-
rubu kurma yönünde bir çalışma 
başlattık. Süregiden bir çalışmamız 
da mahpus kadınlarla ilgili.

S: Cezaevinde kalan kadınlar ve 
özel olarak cezaevine çocuklarıyla 
girmiş kadınlarla ilgili bir çalışma 
yapıyoruz. Aslında 2012 yılında 
başladık; ama iki-üç ay önce yeni 
bir program hazırladık. Konuyla 
ilgili çalışan örgütlerle görüşerek 
hem bir ağ oluşturmaya hem de 
bir gündem yaratmaya çalışıyoruz. 
Cezaevindeki koşulların vahameti-
ni herkes bilir; ama cezaevinde 
kadın olmak, çocuklu kadın 
olmak ya da trans olmak tüm kötü 
koşuları kat kat ağır yaşamak de-
mek. Bir de bu çalışma kapsamında 
tahliye sonrası kadınların maruz 
kaldıkları zorluklar, özellikle 
de işsizlik gibi sorunlara da 

odaklanmayı planlıyoruz. 
 
Kadınlar olarak örgütlenmek nasıl 
bir deneyim? Hayatınızda neler 
değiştirdi?

S: Kadınlar üzerinde artan ve 
çeşitlenen sömürü ve baskı 
karşısında örgütlenmek hayati 
bir mesele. Birlikte çalışmak ve 
örgütlenmek kadınların eşitlik 
mücadelesini büyütmeleri 
açısından önemli. Örneğin ata-
erkil kapitalizm hepimizin emeğini 
farklı biçimlerde sömürüyor ve 
değersizleştiriyor. Ancak, kolektif 
mücadele verdiğimiz ölçüde bir 
şeylerin değişeceğine inandığımız 
için örgütleniyoruz. Örgütlenme 

ayrıca, farklı kadın olma hallerini 
ve deneyimlerini bir araya getirme-
si açısından çok besleyici. Bu ne-
denle yöntemimiz birlikte direnme 
ve mücadele etme. En azından 
benim hayatıma değen ve değişim 
yaratan en önemli kısmı bu. 

Ö: Ben hareketteki varoluşumu 
bir çeşit imeceye katılmak olarak 
görüyorum. Sadece feminist 
politikayı değil, bütün özgürlük 
hareketlerini böyle görüyorum. 
Adını böyle koymasalar bile be-
lirli bir yapıdan doğru bir alanda 
özgürlük mücadelesine katılan 
herkes aslında toplamda ortaklaşan 
bir hedef için imeceye katılıyor 
bana göre. 
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Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu, kadın emeği ve istihdamı alanında çalışma 
yürüten kadınlar tarafından 2007 yılında kuruldu, şu anda 14 ilden 30 kadın örgütü üyesi bulunuyor. 
Platform, 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, araştırmalar 
yapmak, yayınlar çıkarmak, konuyla ilgili kadın platformlarında çalışmalar yürütmek, konuyla ilgili ku-
rum 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

•Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği/ EVKAD (ADANA) • Ev Eksenli Çalışan 
Kadınlar Çalışma Grubu • Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği/ KEİD 
• Türk Tabibler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu (ANKARA) • Antalya Kadın Danışma 
Merkezi ve Dayanışma Derneği (ANTALYA) • Koza Kadın Derneği (BURSA) 
• Çanakkale Girişimci Kadınlar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi • Elder Kadın El Emeğini 
Değerlendirme Derneği/ ELDER (ÇANAKKALE) • Girişimci Kadınların Desteklenmesi 
Derneği/ GİKAD (DENİZLİ) • KAMER Vakfı • Selis Kadın Danışmanlık Merkezi • Doğu ve 
Güneydoğu İş Kadınları Derneği / DOGÜNKAD (DİYARBAKIR) • Kadın Adayları Destekleme ve 
Eğitme Derneği/ KA.DER • Kadın Mühendisler Grubu • Kadın Sendikacılar Grubu • Kadının 
İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği • Kadınlarla Dayanışma Vakfı/ KADAV • Petrol İş Kadın 
Dergisi • Türkiye Kadın Girişimciler Derneği/ KAGİDER • İmece Ev İşçileri Sendikası 
• Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi/SOGEP (İSTANBUL/ KOCAELİ) 
• Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi • Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Evi / ÇEKEV • İzmir 
Kadın Dayanışma Derneği (İZMİR) • Mersin Bağımsız Kadın Derneği (MERSİN) • Karadeniz 
Kadın Dayanışma Derneği (TRABZON) • Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği (URFA) 
• Van Kadın Derneği/ VAKAD (VAN) • Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar/ KEFA


