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KEİG Bülten’in 9’uncu sayısıyla bir aradayız.
Bu sayıda dosya konumuz, Platform olarak 2014 
yerel seçimleri sonrasında yürütmeye başladığımız 
stratejik plan çalışmasına odaklanıyor. Ye-
rel yönetimler gündelik yaşamımız, özellikle de 
kadınların gündelik deneyimleri açısından neden 
önemli? Kadınların yerel yönetimlerden talepleri 
neler? Bu talepleri ilettiğimiz belediyeler bizi nasıl 
karşıladı? Hangi belediyeler toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda iyi örnek oluşturuyor?

Tüm bu sorulara yanıt aradığımız dosyanın yanında 
Haberler bölümünde de feminist araştırmacıların 
yürüttüğü kadın dostu kentler ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı bütçeleme konulu araştırmanın 
toplantısı yer alıyor. 13 yıllık sigortasını almak 
için dava açan ev işçisi Ayten Kargın’ın mücade-
lesi ve İmece Ev İşçileri Sendikası’nın torba yasaya 

dair itirazlarını içeren Ankara ziyaretine ilişkin 
gelişmeler de diğer haberlerin konusu. KEİG Plat-
formu üyeleri olarak Diyarbakır’da katıldığımız 
Kadının Ekonomiye Katılım Biçimleri isimli 
çalıştaya ilişkin değerlendirmemiz Gündeme 
Dair bölümünde yer alıyor. Ayrıca, bu çalıştay 
katılımcılarından olan Diyarbakır Bağlar’daki Jiyan 
Semt Pazarı’ndan kadınlarla bir buçuk yıllık pazar 
deneyimlerini konuştuk.

Gündemdeki gelişmelere ilişkin kaleme aldığımız 
Kreş Yok Ölüm Var isimli değerlendirme ve 
KEİG’in son araştırmalarından eğretileşme konulu 
çalışmanın içeriğini özetleyen yazı da bültenin bu 
sayısındaki yazılar arasında.

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



EV İŞÇİSİ AYTEN KARGIN 13 YIL 
ÖDENMEYEN SİGORTASINI 
İSTİYOR!

  Ev işçisi Ayten Kargın hiçbir 
sigortası olmadan çalıştığı 13 yıl 
içerisinde birçok meslek hastalığına 
yakalandı. Dizinde aşınmalar oldu. 
Davasını açtığı 2014 tarihinde ha-
len çalışıyordu. Dava dilekçesinin 
işverenine ulaşmasının hemen 
ardından ise işine son verildi. 
Hakkını aramak üzere İmece Kadın 

  İmece’den Ayten Kargın, Nuray 
Akkaya ve Serpil Kemalbay, An-
kara ziyaretinde çeşitli görüşmeler 
yaparak çıkan yasaya neden 
itiraz ettiklerini anlattı. Ayrıca, 
söz konusu torba yasadaki mad-
delerin nasıl uygulanacağına, neler 
planlandığına dair de bilgi almaya 
çalıştı. İmece en çok şu noktalara 
dikkat çekiyor: “Ev hizmetleri iş 

Dayanışma Derneği’ne başvuran 
Kargın, sigorta davasını açtı.

  Duruşmada taraflarının tanıkları 
dinlendi. Tanıkların verdikleri 
ifadeler ile Ayten Kargın’ın iş 
tespiti yapılmış oldu. Bir sonraki 
duruşma, davalı tarafın tanığının 
dinlenmesi ve site yönetiminden 

yasası kapsamı dışında olmaya 
devam ediyor, 5510 sayılı SSK 
yasasında lehimize olan maddeler 
elimizden alınıyor, 10 günden 
az-10 günden çok çalışan şeklinde 
bir ‘ikilik’ yaratılması Anayasanın 
eşitlik ilkesine de aykırı.”

  ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Mehmet Selim Bağlı ve SGK Sigor-

13 yıl boyunca aynı evde ev işçiliği yapmış Ayten Kargın’ın 
işverenleri ÇB. ve N.C.B. ile SGK aleyhine açtığı hizmet 
tespit davasının ikinci duruşması 4 Eylül’de Kartal’daki 

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görüldü.

istenen müzekkerenin beklen-
mesi için 18 Kasım’da saat 10.15’de 
görülecek.

  Duruşmanın ardından düzenle-
nen basın açıklamasına, maaşını 
alamadığı için direnişte olan Kartal 
Adliyesi işçileri de katıldı. Kargın, 
13 yıl boyunca ödenmeyen sigorta 
primini geri istiyor.

KEİG’DEN HABERLER KEİG’DEN HABERLER
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EV İŞÇİLERİ TALEPLERİNİ 
ANKARA’YA TAŞIDI

 İmece Ev İşçileri Sendikası’ndan tem-
silciler yakın zamanda Meclis’ten geçen 
ve ev işçilerinin haklarına dair yasal düzenlemeler içeren torba yasaya dair 
itirazlarını iletmek üzere 19 Eylül’de Ankara’ya gitti. 

KADIN DOSTu KENTLER 
KİMİN DOSTu?

 KEİG Platformu ile Küresel Siyaset ve Yönetim 
uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜSYAM), yerel 
mekanizmalara katılım ve toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme konulu toplantıyı 26 Eylül’de Cezayir 
Toplantı Salonu’nda düzenledi.

  KÜSYAM’ın TÜBİTAK desteği ile yürüttüğü “Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
Bütçeleme: Kadın Dostu Kentler, Türkiye Örneği” isimli çalışmanın sunulduğu toplantıya araştırmanın yürütüldüğü 
10 ilden belediye çalışanları, bakanlıklardan temsilciler, kadın örgütlerinden kadınlar ile akademisyenler olmak 
üzere yaklaşık 50 kişi katıldı.

  Araştırmada kadın dostu olan ve olmayan kentler üzerinden, yerel yönetimlerin bütçe ve politika tasarımlarında 
kadınların ihtiyaçlarını ne kadar gözettiği tartışılıyor. İlk oturumda araştırmayı yürüten Gülay Günlük Şenesen, 
Yelda Yücel, Ayşegül Yakar Önal ve Nuray Ergüneş, araştırmanın genel kapsamı, yöntemi ve bulgularına dair sunum 
yaptı. İkinci oturum ise Ferhunde Özbay kolaylaştırıcılığındaki tartışma ile geçti.

  Tartışma bölümünde, Kars, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Ufra, İzmir gibi araştırma illerinden gelen belediye temsil-
cileri değerlendirmelerini dile getirdi. Ayrıca, KEİG’in Mersin, Adana, İzmir gibi illerden katılan üyeleri, Platformun 
son dönemde yürüttüğü stratejik plan çalışmasına dair aktarımda bulundu. Tartışmaya SGK, KSGM, KEFEK gibi 
kamu kurumlarından temsilcilerin yanında CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak da katılım gösterdi. 

ta Primleri Genel Müdürlüğü’nden 
İsmail Yılmaz ile görüşen kadınlar, 
torba yasanın ev işçilerinin duru-
munu daha da kötüye götürdüğünü 
anlattı. Kadınlar, torba yasada 
‘10 günden çok çalışanlara kolay 
sigortanın’ nasıl tarif edileceğine 
dair yönelttikleri soruya ise henüz 
bu konunun üstünde çalıştıkları 
cevabını aldıklarını aktardı.

KADINLARDAN CHP’YE KOTA 
ELEŞTİRİSİ

Kadın örgütleri, 5-6 Eylül’de düzenlenen CHP Kurultayı’ndaki 
CHP Parti Meclis seçimlerinde kadınlar için konan “cinsiyet 
kotası”ndan üç erkeği gösterip iki kadının elenmesini kınayarak 
açıklama yaptı.

  Kadın Adayları Destekleme 
Derneği/KA.DER  yaptığı 
açıklamada, “Sosyal demokrat bir 
siyasi parti olma iddiasındaki CHP, 
Parti Meclisi seçiminde “cinsiyetçi 
kadın kotası”nı erkek egemen 
bakış açısıyla değerlendirmiş ve 
kotayı kadın adayların aleyhinde 
kullanmıştır,” dedi. Açıklamada 
bu uygulama şu şekilde anlatıldı: 
“CHP’de uygulanmakta olan kadın 
kotasını üst sınır olarak kabul edip, 
PM’ye daha fazla kadın alınmasını 
engelleyen eril zihniyetin sonucu-

dur. Oysa sözü edilen kota Parti 
Meclisinde yer alması gereken 
kadın sayısının  alt sınırını kritik 
eşik olarak belirlemelidir.”

  Kadın Koalisyonu ise yaptığı 
açıklamada “CHP’de cinsiyet 
kotası ne işe yarıyor?” diye so-
rarak CHP’nin kadınları parti 
politikalarının oluşturulmasından 
ve kararlarından dışladığını 
vurguladı. Açıklamada parti-
nin meclisine istediği erkekleri 
sokabilmek için kotayı kadınlar 

aleyhine çevirdiği, kadın sayısının 
kotanın bir altında kalmasına göz 
yumulduğu ifade edildi. 

  “CHP’de % 33 kadın kotası değil 
%67 erkek kotası mı var?” diye 
sorulan açıklamada, “CHP’nin 
kotadan anladığı, eşitlik değil, 
kadınlara Partide yer verebi-
lecekleri üst sınır. Cinsiyet kotası 
kadınlara yönelik ayrımcılığı 
aşmanın bir aracıdır, kadınları 
dışlamanın aracı olamaz,” denildi.



‘ERDOĞAN AMBERİN 
ZAMAN’DAN ÖZÜR 
DİLESİN!’

GÜNDEMDE NELER VARDI?
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Erdoğan’ın Amberin Zaman’a yönelik “Edepsiz kadın, haddini bil... Aşağılık 
kadın” sözlerine tepki gösteren kadın gazeteciler, “Haddimizi bilmeyeceğiz ve 
sinmeyeceğiz. Var olmaya, yazmaya ve söylemeye devam edeceğiz” dedi.

GÜNDEMDE NELER VARDI?

  İşyerinde laborant olarak çalışan 
Gönül, çalıştığı fabrikada daha 
evvel sendikal örgütlenme ge-
rekçesiyle işten atılmış ve işe iade 
davası ile işe geri dönmüştü. An-
cak, işyeri koşullarının işçi sağlığı 
iş güvenliği kurallarına uygun 
olmaması nedeniyle sağlam olarak 
girdiği işyerinde rahatsızlandı. Bu 
arada hamile olmasına rağmen 
gece vardiyasında çalıştırılmak is-
tendi ve rahatsızlanmasına rağmen 
hastaneye götürülmedi. Bunun 

üzerine Meslek Hastalıkları 
hastanesine başvurdu ve hukuki 
mücadele başlatan Gönül, çok geç-
meden işten atıldı.

  Gönül gibi işe iade kararıyla 
işyerine dönmüş olan Sıdıka da 
geçirdiği iş kazasına karşı ses-
siz kalmadı ve SGK’ya yaptığı 
şikayetin ardından Gönül’le aynı 
tarihte 2. defa işten atıldı. Her iki 
işçi de işe iade davası açarak, sendi-
kal tazminat talebinde bulundu.  

  Avukat Sevgi Evren, “Bağımsız 
Tekstil İşçileri Sendikası’nın 
avukatları olarak tarafımızca 
sahiplenilen davaları 2. defa zaferle 
sonuçlandı. Her iki davanın ortak 
sonucu ise, ‘işçi sağlığı iş güvenliği 
tedbirlerinin alınmasını istemek 
veya uğranılan kazaya veya meslek 
hastalığına karşı hukuki koruma, 
önlem talep etmek’ asla ve asla 
işten atılma sebebi olamaz,” dedi.

ÖNLEM TALEP ETMEK 
İŞTEN ÇIKARMANIN 
GEREKÇESİ
İşçi Sağlığı İş Güvenliği ile ilgili sorunlarını 
katıldıkları bir atölyede paylaştıkları için 
işten çıkartılan Gönül Soyer ve Sıdıka 
Şen’in başlattığı hukuk mücadelesi zaferle 
sonuçlandı.

  TGS Kadın Komisyonu, Mediz-Kadınlar Medya İzleme Grubu, Kadın Gazeteciler Takipte Oluşumu, Recep 
Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminde Taraf Gazetesi yazarı ve The Economist’in Türkiye temsilcisi Amberin 
Zaman’ı, “Gazeteci kılıklı bir militan. Edepsiz kadın, haddini bil! Eline vermişler bir kalem, gazete köşesinde 
yazıyorsun,” sözleriyle hedef göstererek hakaret etmesine tepki gösterdi.

  Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan kadın gazeteciler, Erdoğan’ın kadın gazetecilere yönelik sindirme 
politikasını ve güç kullanımını kınadıklarını belirtti. Amberi Zaman’ın yanında olduğunu vurgulayan kadın 
gazeteciler, “Namus, ahlak, edep gibi kavramlar üzerinden bu tür had bildirme, sindirme ve hedef gösterme 
çabalarına rağmen biz haddimizi bilmeyeceğiz ve sinmeyeceğiz! Var olmaya, yazmaya ve söylemeye devam 
edeceğiz!” dedi. 

  Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Cumhurbaşkanlığı seçim 
kampanyası boyunca Erdoğan’ın ırkçı, mezhepçi ve cinsiyetçi söylemleriyle Türkiye’deki çeşitli kesimlere hakaret 
etmekten ve onları hedef göstermekten çekinmediği anımsattı ve Erdoğan’ı özür dilemeye davet etti. 

  İstanbul’da 9 Eylül 2009 tarihinde 
yaşanan sel felaketinde 8 kadın 
işçinin servis aracında sele maruz 
kalarak hayatlarını kaybettiği 
davaya ilişkin, firma sahibi 
Mehmet Cevdet Karahasanoğlu’na 
5 yıl, idare müdürü Ferit Göncü’ye 
2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. 
Karar Yargıtay 12. Ceza Dairesi 
tarafından bozuldu.

  Yargıtay kararında, davaya konu 
olan servis aracının ancak yük 
nakline uygun olduğu, koltuk 
düzeninin, acil çıkış bölümünün, 
havalandırma sisteminin ve yan 
camlarının bulunmadığı, personel 
ve insan taşımaya uygun olmadığı 
belirtildi. Sanıkların kişiliği, sosyal 
ve ekonomik durumu, sabıkasız 
olmaları, dosyaya yansıyan 

olumsuz kişilik özelliklerinin 
bulunmadığı dikkate alınan ka-
rarda, verilen hapis cezasının adli 
para cezasına çevrilmesine karar 
verilmesi gerektiğini belirtilerek, 
dosyanın esastan bozulmasına 
hükmedildi. Davanın duruşması 
ilerleyen günlerde, Bakırköy 4. Ağır 
Ceza Mahkemesinde yapılacak.

8 İŞÇİ KADIN İÇİN VERİLEN 
CEZALAR BOZuLDu

İstanbul’da yaşanan sel felaketinde 8 kadın işçinin 
servis aracında sele maruz kalarak hayatlarını kaybettiği 
davada verilen cezalar Yargıtay tarafından bozuldu.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından yayımlanan 2013 Yazılı 
Medya İstatistikleri verisine göre 
Türkiye’deki gazetecilerin yaklaşık 
yüzde 70’i erkek. TÜİK’in ve-
rilerine göre Kasım 2013 itibari-
yle, yazılı medyanın yayın, basım 
ve dağıtım bölümlerinde toplam 

çalışan sayısı 66 bin 374. Bunun 46 
bin 54’ü ile yüzde 69.3’ünü erkekler 
oluşturuyor. Yazılı medyada çalışan 
toplam kadın sayısı ise 20 bin 320.

  Ayrıca TÜİK’in 2012 yılına ait 
verilerine göre, yazılı basında sarı 
basın kartlı gazetecilerin yüzde 

78.22’si erkek. Yerel ve bölgesel 
gazeteler hariç ulusal gazetelerin 
genel yayın yönetmenlerine 
bakıldığında, bu koltuklarda 
iki gazete haricinde, erkeklerin 
oturduğu göze çarpıyor.  Ulusal 
gazeteler arasındaysa yalnızca Taraf 
ve Özgür Gündem’in genel yayın
yönetmenleri kadın.

YAZILI BASINDA 
KADININ ADI YOK

TÜİK verilerine göre, ulusal gazetelerde 
sadece 2 kadın genel yayın yönetmeni 
bulunurken, Türkiye’de gazetede 
çalışanların yüzde 70’i erkek.
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Bağlar’ın yoksul bir mahallesinde başlıyor hikaye. Belediye burada kadınlara yönelik çalışma yürütmek istiyor. 
Kadınlara boncuk, kurutmalık sebze gibi malzeme sağlıyor ve ürettiklerini satıyor. Daha sonra pazar fikri ortaya 
çıkıyor. Peki, neden sadece kadınlar? Hem kadınların güçlenmesi hem de kadın dayanışmasını kurmak için; 
çünkü bu pazarda şiddet görüp koruma kararı olan kadınlar da var. 

DAYANIŞMA TEMELİNDE 
BİR PAZAR: JİYAN SEMT 
PAZARI

Jiyan Semt Pazarı, yaklaşık bir buçuk yıldır Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde her 
şeyiyle kadınların çekip çevirdiği bir sabit pazar. Son dönemde Diyarbakır’ın başka 
semtlerinde de pazara çıkmaya başlayan kadınlarla deneyimlerini konuştuk.

GÜNDEMDE NELER VARDI?

ÖZEL HABER

Pazarda hangi kadınlar var?
  “Kadınlar görüşmeye geldikle-
rinde hangi partiye oy verdiniz, 
diye sorulmadı” diyor Jiyan Semt 
Pazarı Koordinatörü Saniye Varlı 
ve şöyle devam ediyor: “Şiddet 
mağduru olan, ekonomik durumu 
kötü olan ama ben ayaklarımın 
üzerinde durmak istiyorum, diyen 
kadın arkadaşlarımız geldi. Bazı 
arkadaşlarımız psikolojik olarak 
burada rahatlamak için geliyor, salt 
ekonomik değil, bir çeşit 
rehabilitasyon merkezi…”

  Pazardaki standlar 8’er kişilik 

ortak alanlar şeklinde kurgulanmış. 
Bu hem kadınlar arasındaki güven 
duygusunu arttırıyor hem de 
dayanışmayı kuvvetlendiriyor. 2 
kişi hasta olup gelemese, onun 
yerine 8 kişiden geriye kalanlar 
bakıyor. Bu pazarda neler yok ki? 
Züccaciye, şarküteri, kıyafet, sebze-
meyve, yakında balık da geliyor… 
Pazarın üstü kapalı, tuvalet, engelli 

tuvaleti, kuaför, çocuklar için 
bakım odaları var. Bağlar 
Belediyesi şu anda standlardan 
para almıyor. 

Kadın pazarcılara karşı erkek 
dayanışması
  Kadın pazarcılar ilk başta 
erkeklerden çok büyük direnç 
görmüşler. Erkek pazarcılar 

bu alanı kadınlara kaptırmak 
istememiş, haldeki esnafı kadınlara 
malları daha pahalıya vermeleri 
için örgütlemişler. “Üç gün sonra 
kapatırsınız, başaramazsınız,” 
demişler. Ancak, kadınların direnci 
bu erkek dayanışmasını kırmayı 
başarmış. Şimdi her şey yolunda 
gidiyor. Hatta bazı firmalardan ken-
di ürünlerini satmaları için teklifler 
geliyor. Fakat kadınlar buna sıcak 
bakmıyor: “Öyle olacaksa, burada 
olmanın ne anlamı var?”
   
  Zabıta yok, her şeyi kendileri 
organize ediyor. Şu an 128 kişi var. 
Hedef 200 ve sayı her geçen gün 
artıyor. Saniye bu pazarın farkını 

şöyle anlatıyor: “Burada çöp olmu-
yor. Domatesler ezildi mi, hemen 
salça yapıyorlar. Patlıcanlar bozuldu 
mu, hemen kurutmalık yapıyorlar. 
Burada Rojavalı arkadaşlarla 
dayanışmak için de bir stand açtık.”

  Pazarın çekip çevrilmesi de bu 
dayanışma ağı içinde örülüyor. 45 
kişilik, seçimle belirlenen bir üst 
yönetim var. 8 kişilik her reyon-
dan temsilciler aidatları topluyor. 
Aidatla toplanan paralar havuzda 
birikiyor ve gece kalan bekçinin 
parası oradan ödeniyor. Ya da 
birinin düğünü, cenazesi, vs. olunca 
hemen havuzdaki para devreye 
giriyor.

  Kadın müşteriler için tacizsiz bir 
pazar alanı   
Cumartesi-Pazartesi-Salı günle-
rinde sabit yerde olan pazardan 
ve dışarıdan kimi kadınlar, şimdi 
Diyarbakır’ın 3 farklı semtinde, 
Zümrütkent, Newroz Parkı ve 
Hamravat’ta da pazara çıkıyor. 30 
kadınla başlayan dışarıdaki pazarda 
şu anda 99 kadın var. Bu üç semtin 
de sosyo-ekonomik durumu farklı. 
Bu farklılık, hem pazarcı kadınların 
hem müşteri kadınların 
deneyimlerine yansıyor. Kendisi 

de çiftçi olan Fatma Abla sabit 
pazardansa dışarıda olmanın 
daha iyi olduğunu, daha çok mal 
sattığını söylüyor. Dışarıdaki 
pazarlara giden pazarcı bir 
kadın, “İki haftadır gidiyo-
rum, 6 gün eder. Bu bir buçuk 
yılda kazandığımın iki katını 
kazandım,” diyor.

  

: Gelen müşteri kadınlar da 
pazardan çok memnun. Mesela 
13 yıldır kocasının baskısından 
ötürü pazara gidemeyen bir 
kadın, ilk defa bu pazara gelmiş. 
Ya da pazara gidince erkeklerin 
tacizlerinden rahatsız olan 
kadınlar bu pazarda ne kadar 
rahat olduklarını anlatmışlar. 
Pazarcı kadınlar şöyle anlatıyor: 
“Laf atan yok, sigaramızı içe-
biliyoruz, çocuğumuza süt 
veriyoruz, elimizle istediğimiz 
şeyi seçiyoruz, diyorlar. Hem biz 
memnun kaldık, hem dışarıdaki 
kadınlar da memnun kalmış.” 
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Yerel yönetimler nerede duruyor?
  Yerel yönetimler, gündelik yaşamlarımızı doğrudan etkileyen politika ve faaliyetlerin oluşturulmasında önemli 
mekanizmalar. Bu politika ve faaliyetlerin kentte yaşayan herkesin gereksinim ve taleplerini dikkate alarak 
oluşturulması gerekiyor; çünkü kadınların, erkeklerin, transların, çocukların, engellilerin kenti deneyimleme 
süreçleri birçok nedenden dolayı farklılık gösteriyor. Bu nedenlerden biri de cinsiyet eşitsizliği. 
Toplum tarafından kadınlara ve erkeklere yüklenen, kadınları ikincil konumda tutan, istihdama ve sosyal 

yaşamın her alanına katılımlarını 
güçleştiren toplumsal cinsiyet 
rolle-rinin neden olduğu eşitsizlik; 
kadınların gereksinimlerini, taleplerini, 
önceliklerini ve yaşadıkları sorunları 
farklılaştırıyor.

Kadınların yerel 
yönetimlerden talepleri 
neden önemli? 
  Zamanının çoğunu yaşadığı evde ve  
mahallede geçiren kadınlar için de, bu 
alanlar dışında vakit geçiren kadınlar 
için de yerel yönetimlerin politikaları 
ve sunduğu ya da sunmadığı hizmetler 
hayati önemde. Sokağın çamuru, 
elektriğin-suyun, kreşlerin, sığınakların 
yokluğu, sokak lambasının arızası, 
toplu taşıma araçlarının saatleri, 
durak yerleri, engelli kadınları he-
saba katmayan sokaklar, mekânlar 
kadınların hayatlarını olumsuz etkili-
yor, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
derinleşmesine neden oluyor.

KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMINA YÖNELİK POLİTİKALAR YEREL YÖNETİMLER VE STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI

Taleplerimiz
Evde ve sokakta şiddete uğrayan 
kadınların öncelikli ihtiyaçlarının 

karşılanması için kadın örgütlerinin 
danışmanlığında, toplumsal cinsiyet eşitliği perspekti-

fiyle gerekli mekanizmaları oluşturmak.
* Sığınakların kapasitesinin artırılması ve sayısının çoğaltılması
* Sığınaktan yeni çıkmış kadınlara barınma desteği sağlanması

* Şiddete karşı 7/24 danışmanlık desteği veren 
danışma hattı açılması

* Hukuksal, psikolojik ve istihdamla ilgili danışmanlık desteği veren 
kadın danışma merkezlerinin açılması

* Göçmen kadınlar ve çocuklar için danışma masalarının kurulması
* Karanlık sokak, cadde ve parkların aydınlatılması, durakların 

işlek ve aydınlık noktalarda yapılması
* Toplu taşıma araçlarının geç saatlere kadar 

çalışmasının sağlanması

YEREL YÖNETİMLER VE STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI

Stratejik planlar eşitsizliği önlemede neden önemli?
  Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçe gibi araçlar, yerel yönetimlerin politikalarını ve bu  
politikaları nasıl uygulayacaklarını gösteriyor. Stratejik planlar ve performans programları bütçenin hazırlanmasına 
esas teşkil ediyor ve dolayısıyla kaynakların kentte yaşayan her grubun ihtiyaçlarını dikkate alarak adil dağılımını 
sağlamada önemli bir rol oynuyor. Kaynakların ihtiyaca göre adil dağılımı, her kesimin taleplerini dikkate almayı, 
bu belgelerin hazırlanma sürecinde katılımcı bir yöntemin uygulanmasını gerektirir. Bu sebeple, farklılaşan öncelik 
ve gereksinimlerin yerel yönetim politikalarında dikkate alınmasında ve tüm kentsel politikaların bir bütün olarak 
cinsiyet eşitliği perspektifiyle oluşturulmasında bu belgeler önemli.

Stratejik planlar nasıl hazırlanmalı?
  Yerel yönetimlerle ilgili kanunlarda stratejik planların katılımcı bir yöntemle uygulanması esas alınıyor. 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu’nun 41. Maddesinde, belediye başkanının yerel seçimlerden sonraki 6 ay içinde stratejik planı 
hazırlayıp belediye meclisine sunacağını, planın üniversitelerin, meslek odalarının ve konuyla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin görüşü alınarak hazırlanması gerektiği belirtiliyor. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde de stratejik planlama sürecinde kamu idaresinden yararlananların 
ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarının sağlanacağı ve katkılarının alınacağı vurgulanıyor.

Stratejik plan 
çalışmamızı nasıl 
yaptık?
  KEİG Platformu olarak be-
lediyelerin stratejik planlarını 
toplumsal cinsiyet eşitliğini dik-
kate alarak, planda yer alan tüm 
verileri kadın-erkek sayılarına 
göre düzenleyerek, bütçeyi 
toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı ve katılımcı bir yöntemle 
hazırlamalarına önem veriyoruz. 
Bu nedenle, KEİG Platformu’na 
üye 14 ilden 30 kadın örgütü 
olarak stratejik planda yer 
almasını istediğimiz taleplerimi-
zi oluşturduk ve bulunduğumuz 
illerdeki belediyelere ilettik, 
sonrasında görüşme talebinde 

bulunduk.

Kadınlar olarak 
belediyelerden 
taleplerimiz neler? 
  Taleplerimiz genel olarak 
belediyelerde ve belediyelerin 

sundukları hizmetlerde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına odaklandı. Bu kapsamda taleplerimizi; kadına yönelik 
erkek şiddetinin önlenmesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımı ve belediyelerin kurumsal kapasitelerini 
toplumsal cinsiyet odaklı olarak güçlendirmesi olmak üzere 3 ana hedefte topladık ve hedeflere ilişkin faaliyetleri 
belirledik. Oluşturduğumuz bu talepleri 12 ilde toplam 94 belediyeye posta, e-posta ve telefonla ilettik. Ardından 
stratejik planla ilgili birimlerden yüz yüze görüşme talebinde bulunduk.

Stratejik plan çalışmamıza belediyelerin yaklaşımı nasıl oldu?
  İletişim kurduğumuz belediyelerden bazıları (Diyarbakır ve Çanakkale Büyükşehir Belediyeleri ile Bursa Nilüfer 

Belediyesi) stratejik plan sürecine sivil toplum örgütlerinin katılımı için –
kendilerine gelen herhangi bir talep olmadan önce- çağrıda bulundu. Bazı 
belediyeler ise taleplerimizi posta yoluyla iletmemizin ardından geri dönüş 
yaparak görüşme isteklerini bildirdi (İstanbul Maltepe, Silivri ve Ataşehir 
Belediyeleri gibi). Yüz yüze görüşme yapılan diğer belediyeler ise telefonla 
randevu alarak görüştüğümüz belediyeler. Stratejik plan taleplerimizi doğru 
birim ve kişilere ulaştırıp belediyelerin gündemine sokabilmek için birçok 
kez aramamız ve her aşamada takip etmemiz gerekti. Bazı yetkililer kadınlara 
yönelik taleplerimizi ayrımcılık olarak nitelendirdi ve bir direnç gösterdi. 
Buna karşın görüşme yaptığımız kadın yetkililerin -özellikle kurum içinde 
cinsiyet eşitliği yaklaşımının geliştirilmesine yönelik- taleplerimize ilgi ve 
istekle yaklaştıklarını gördük. Taleplerimizi stratejik plana alma konusunda 
bazı belediyelerin mevzuat gereği zorlandıklarını da gördük.

Taleplerimiz
Kadınların sosyo-ekonomik hayata 

katılımını desteklemek üzere kadın örgütlerinin 
danışmanlığında, toplumsal cinsiyet eşitliği 

perspektifiyle gerekli düzenlemeleri yapmak. 
* Kadınlar için kalkınmada öncelikli sektörlere uygun olarak istihdam 

garantili mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi, bu eğitimlerin içeriğine 
toplumsal cinsiyet konulu modüllerin eklenmesi

*Kadınlar için -toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek- iş danışmanlık desteği 
verilmesi

*Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirliği protokollerinin imzalanarak şiddet gören 
kadınların istihdamının sağlanması

* Ev eksenli çalışan kadınlar için tasarım/ürün geliştirme, satış ve pazarlama 
desteği sunulması

* Kadınların yoğun olarak çalıştığı ev işçiliği, tekstil gibi işlerde görülen 
meslek hastalıklarına yönelik bilgilendirme yapılması

* Her mahallede, çocuk nüfusla dengeli kapasiteye sahip ücretsiz 
kreşlerin açılması

* Her mahallede sosyal merkezlerin açılması. 
Bu merkezlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal 

cinsiyet eğitimlerinin verilmesi
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YEREL YÖNETİMLER VE STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI

NELER YAPIYoRuz?
GÜNDEME DAİR

  4 Ağustos 2014 günü İstanbul’un Bağcılar semtinde 5 yaşında bir çocuk bir kamyonetin altında kalarak 
hayatını kaybetti. Küçücük bir çocuk insana uzak, sermayeye yakın kentsel dönüşümün, “üç çocuk doğurun” 
zihniyetinin, yetersiz kreş hizmetlerinin altında ezilerek can verdi. 

  Bağcılar semtinde evlerin iç içe geçtiği o daracık sokakta, kapısının önünde oynayan Muhammet Ali, eşya 
taşıyan bir kamyonetin kontrolsüz bir şekilde geri geri gitmesi sonucu öldü. “5 yaşında bir çocuğun tek 
başına sokakta ne işi vardı?” sorusunu duyar gibiyiz. Faturayı annesine çıkarmaktan daha kolay ne olabilir 
ki? “Anneliğini yapsaydı da, çocuğuna mukayyet olsaydı.” Zaten annelerin birçoğu “çocuklarına zarar verecek 
yabancılar”, ”trafik canavarı”, ya da sokakta yaşayan hayvanların saldırısı gibi dehşet öyküleri ile iyiden 
iyiye korkutulduklarından çocuklarının evde televizyon/ bilgisayar başında saatlerini geçirmesini sokağa 
çıkmalarına yeğ tutmak zorunda kalıyorlar.

Nefes alabileceğimiz yerler yok! 
  Yaşadığımız yerlere yakın mesafelerde yeşil alanların yokluğu çocuklarla birlikte bizleri de evlere ya da 
alışveriş merkezlerine hapsediyor. Muhammet Ali’nin ve yaşıtları diğer çocukların koşturmak istediği sokaklar, 
çocuk dostu olarak tasarlanmış olsaydı ne bir kamyonetin ne de motorlu başka bir aracın orada işi olmayacak, 
5 yaşındaki bu ufacık çocuk da hayatını kaybetmeyecekti. Ancak, ilerlemeyi/ kalkınmayı daha çok yol ve daha 

KREŞ YOK, ÖLÜM VAR!

çok bina olarak gören ve 
uygulayan siyasi otori-
tenin gündeminde şehirleri 
büyüğünden küçüğüne 
yaşanabilir kılmak gibi 
bir madde yok. Üste-
lik en basit haliyle park 
büyüklüğündeki her boş 
alan rant anlamına geldiği 
için nefes alabileceğimiz 
yerler giderek azalıyor. 
Sokaklardan sürülüp bina 
içlerine hapsediliyoruz.
Muhammet Ali arabaların, 
yolların ve binaların 
hükümranlığındaki bir 
kentleşmenin kurbanı 
oldu. Bakımından tek 
sorumlu olarak görülen 
annesi o sırada kimbilir 
evin hangi işini yapmakla 
meşguldü. Muhtemelen 
o zaten nefes almaktan, 
hayatın içine katılmaktan 
çoktan vazgeçmiş, küçük 
çocuğu dışarda oy-
narken işleri yetiştirmeye 

çalışıyordu. Türkiye’de kurumsal kreş hizmetleri yetersiz, özel kreşler de pahalı olduğu için 0-5 yaş arasındaki 
çocukların büyük bir kısmına evde anneleri ya da ailenin diğer kadın bireyleri bakmak durumunda. Bu 
da yalnızca kadınların hayatın her alanından dışlanması sonucunu getirmekle kalmıyor, bu ve benzeri 
örneklerde gördüğümüz üzere ufacık çocukların hayatlarına mal oluyor. 

Her semtte, 7/24 açık ücretsiz kreş!
  Ancak, kreşleri de yaşadığımız mekanlardan ayrı düşünmemek gerekiyor. Bununla apartmanların alt 
katlarında ufacık oyun alanları barındıran ve çocukların çoğunlukla iç mekanlarda zaman geçirmek duru-
munda kaldığı yerleri kast etmiyoruz. Çocuklarımızın sokaklarda koşup oynayacağı zamanlarda kreşte ya 
da evde dört duvar arasına sıkıştırılmalarını istemiyoruz. Semtlerin de kreşlerle birlikte dönüşmesi, sokakla 
aralarına örülen kalın duvarların ya da demir parmaklıkların görünmezleşmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Çocuklarımız için kapısı kentin yeşil alanlarına açılan okullar istiyoruz. Yalnızca onlar için değil, kendimiz 
için de. “Sokaklar, çocuklarımızı kreşe bırakmadan önce ya da sonra yahut nefes almak istediğimiz her za-
man güvenle vakit gecirebilecegimiz şekilde dönüşsün” diyoruz. Her semtte her çocuğa uygun 7 gün, 24 saat 
hizmet veren ücretsiz kreş talebimizi dile getirirken, aslında başka bir imkânın kapısını aralamak istiyoruz 
yani. 

  Türkiye’de biz kadınların da çocukların da hayatları dört duvar arasına sıkıştırılmak isteniyor. Bunu red-
dediyoruz ve sokaklarda güvenle dolaşmayı, ayaklarımızı uzatıp dinlenebileceğimiz yeşil alanlara ve benzeri 
yerlere sahip olmayı, çocuklarımızın her nerede olursa olsun kaygısızca koşturup oynayabilmesini istiyoruz.
       

      KEİG Platformu, 13 Ağustos 2014

Hangi belediyeler iyi örnek 
oluşturuyor?
  Taleplerimizi ilettiğimiz belediyelerin 
yaklaşımları farklılık göstermekle 
birlikte Bursa Nilüfer ve Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyelerinin stratejik 
planı bir bütün olarak cinsiyet eşitliği 
perspektifiyle ele aldığını, başka 
belediyelerce belirtilen kısıtları fiilen 
çözüme kavuşturduklarını, stratejik 
hedef ve faaliyetlerini hem cinsiyet 
eşitsizliğini önlemeye yönelik hem de 
var olan eşitsizlik içinde kadınların 
güçlenmesine destek olacak biçimde 
belirlediğini belirtmek gerekir. Stratejik 
planların tamamlanmasından sonra 
ayrıntılı bir rapor hazırlayarak tüm 
süreci paylaşacağız.

 
Belediyede toplumsal 

cinsiyet eşitliği yaklaşımını kurumsal 
olarak yaygınlaştırmak, tüm çalışmaları bu 

yaklaşımla planlanmak ve yürütmek.
* Kurum-içi tüm mevzuatın planlanması ve hazırlanması 

aşamalarına kadın örgütlerinin dâhil edilmesi
*2’şer yıllık cinsiyet eşitliği eylem planlarının oluşturulması

* Belediye erkek çalışan ve yöneticilerine cinsiyet eşitliğine yönelik 
eğitimler verilmesi

* Belediye kadın çalışan ve yöneticilerine cinsiyet eşitliğine yönelik 
eğitimler verilmesi

*Belediye’deki daire başkanlıkları ve müdürlüklerine 
%50 oranında kadın yönetici atanması

* Belediye içinde cinsiyet eşitliği birimi kurulması
* Belediye Meclisinde cinsiyet eşitliği 

ihtisas komisyonunun kurulması 
*Kurum-içi işe alımlarda 

kadın/LGBTİ kotası konulması

http://www.haberturk.com/gundem/haber/976615-bagcilarda-feci-olum1

1
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NELERE KATILDIK, NELER GÖZLEMLEDİK?NELER YAPIYORUZ?

NELERE KATILdIK, NELER GÖzLEMLEdIK?

KADININ EKONOMİ TANIMI VE EKONOMİYE 
KATILIMI ÇALIŞTAYI

KADIN iSTiHDAMI
ARTARKEN EĞRETiLEŞiYOR

  Diyarbakır’da Demokratik Özgür Kadın Hareketi 
ve DTK Kadın Ekonomi Komitesi tarafından 12 
Eylül’de düzenlenen Kadının Ekonomi Tanımı ve 
Ekonomiye Katılım Biçimleri isimli çalıştaya katıldık. 
Dört oturumdan oluşan çalıştayda , bölgenin değişik 
yerlerinden ve kadın örgütlerinden kadınların 
katılımıyla yaklaşık 60 kişi bulundu.

   Çalıştayın  ilk oturumunda kolaylaştırıcılığı 
Diyarbakır Kadın Akademisi’nden Figen Aras yürüt-
tü. Aras, kadınların tarihsel süreç içinde ekono-
miden nasıl dışlandığına değinirken, toplantıda 
bir alternatif model olarak komünal ekonominin 
kadınların deneyiminden yola çıkarak tartışılacağını ifade etti. Tartışma, Boğaziçi Üniversitesi’nden Şemsa 
Özar’ın kısa sunumuyla başladı. Özar, kadınların görünen ekonomiden dışlanırken görünmeyen ekonomi 
içinde daima var olduğunu belirtti. Kadının üretime, istihdama katılımının illa da bankada çalışmak, yönetici 
olmak, vs. yoluyla olmadığını söyleyen Özar; kadın emeğini kapitalizmin, erkek egemenliğinin dayattığı çerçeve 
içerisinde düşünmemek gerektiğini belirtti. Özar ayrıca, sadece alternatif modeller üretmek üzerine düşünmek 
değil, var olan kapitalist düzen içindeki iş yerlerini de demokratikleştirmek, dönüştürmek gerektiğini vurguladı. 
 
  Ardından söz alan kadınlar, hem kendi deneyimlerinden hem de çalışma yürüttükleri şehir ya da bölgelerde 
kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlardan, kadın emeğinin sömürülmesinden örnekler vererek 

  KEİG Platformu Ağustos ayında “Çalışma Yaşamında Eğretilik, Eğreti İstihdam ve Atipik İstihdam İlişkisi” 
isimli raporunu yayımladı. Raporda, geçici, kısmi, kendi hesabına çalışma gibi atipik istihdam biçimlerinin 
yoğun olduğu çeşitli ülke örnekleri üzerinden eğretileşmenin kadın istihdamına etkisi tartışılıyor. Bu tartışma, 
kadınlar için esnek çalışmanın teşvik edildiği Türkiye’de görülebilecek olası sonuçlara dair de bir fikir sunuyor.

  KEİG Platformu tarafından hazırlanan raporda eğretileşme kavramının, “işgücü piyasasındaki güvencesiz, 
geleceksiz, insanca yaşama koşullarına imkan verecek bir gelir düzeyine sahip olmayan, meslek ve beceri tanımı 
bulunmayan” işleri anlatmak üzere kullanıldığı belirtiliyor. Ancak, zaman içerisinde bu işlerin belli sektörler 
ve atipik istihdam biçimlerinde (geçici çalışma, kısmi süreli çalışma, kendi hesabına çalışma, vd.)  yoğunlaştığı 
ve kadınlar, gençler, göçmenler gibi bazı işgücü gruplarının bu işlere alternatif işler bulamaz hale geldiği ifade 
ediliyor. Bu sebeple, eğretileşme kavramı sadece bazı işleri tanımlamak için değil, aynı zamanda bazı işgücü 
gruplarının çalışma koşullarını açıklamak için de kullanılıyor. 
 
  Eğreti çalışmanın temel özellikleri; işe yönelik tercih imkanının bulunmaması, düşük gelir düzeyi, geçici ya da 
güvencesiz istihdam dolayısıyla geleceğe dönük plan yapılamaması, yetersiz sağlık ve güvenlik koşulları ve temsil 
edilme, yani örgütlenme imkanının bulunmaması olarak sıralanıyor.

Eğreti işlerde daha çok kadınlar çalışıyor
  Eğretileşmenin daha çok etkilediği işgücü gruplarına bakıldığında kadınların 
ve özellikle göçmen kadınlar, düşük eğitimli kadınlar, bazı hizmet sektörlerinde 
çalışan kadınlar gibi bazı kadın gruplarının öne çıktığı görü-lüyor. Kadınların 
yoğun olarak çalıştığı eğreti işler ise turizm ve otelcilik, sağlık hizmetleri, ev ve 
bakım hizmetleri gibi alanlarda bulunuyor.
Raporda ayrıca, esneklik ve esnekleştirme uygulamalarının, özellikle yasal ve 
sendikal koruma olmadığı zaman hızla eğretileşmeye yol açtığı vurgulanıyor.

Farklı ülke örneklerinde eğreti çalışma
  Raporda atipik çalışmanın (norm çalışma dışında kalan çalışma) kadın 
istihdamında baskın hale gelmesinin eğretileşmeyi nasıl beslediği ve kadın 
istihdamında nasıl eğretileşmeye yol açtığı tartışılıyor. Çalışma yaşamında ve 
kadın istihdamında eğretileşme süreci Hollanda, İspanya ve İtalya örnekleri 
üzerinden 3 ana eksende inceleniyor: geçici çalışma, kısmi süreli çalışma ve ken-
di hesabına çalışma. Bu ülkelerin seçilmesinin nedeni, incelenen 3 tip çalışma 
biçiminin bu ülkelerde yaygın olması şeklinde açıklanıyor. Ayrıca, bu ülkelerde 
‘iş-iş dışı yaşamın uyumlulaştırılması’ amacıyla ortaya konulan bakım hizmetlerinin düzenlenmesine yönelik 
özellikler, uygulamalar ve sonuçları da ele alınıyor.  

Kadın istihdamı teşvik edilirken eğretileşiyor
  Raporda incelenen 3 ülkenin ortak özelliklerinden birinin son dönemde artış gösteren kadın istihdamı oranı 
olmasına rağmen, kadınların çalışmasının önünde engel teşkil eden çocuk bakım yüküne dair hizmetlerin 
düzenlenmesi geride kaldığından kadınların iş piyasasındaki eşitsiz konumu devam ediyor. Çocuk bakım 
yükü üstlerine kalan kadınlar tam zamanlı çalışma yerine kısmi süreli, geçici ya da kendi hesabına çalışma gibi 
atipik çalışma biçimlerine itiliyor. Türkiye’de de olduğu gibi kısmi süreli ya da geçici çalışmanın kadınların 

tercihi olduğu söylense de, raporda bunu sorgulamak gerektiği ve kadınların bu şekilde çalışmasının aslında piyasa 
tarafından belirlendiği vurgulanıyor. 

  Raporda bu tür çalışma biçimlerine dair ortak özellikler arasında şunlar bulunuyor: Kadınlar geçici çalışmada 
evlilik ve doğum hallerinde işten çıkarılabiliyor, kısmi süreli çalışan kadınlar bir başka işte de çalışmak zorunda 
kalıyor. İspanya ve Hollanda’da kısmi süreli çalışan olan ve ikinci bir işte de çalışan kadınların erkeklerden daha fazla 
olması, bunun ev ve çocuk bakımına zaman ayırmak üzere bir tercih değil, aslında çalışma zorunluluğu olduğunu 
ortaya koyuyor. Ayrıca, bu çalışma biçimleri, kötü istihdam koşulları, düşük gelir ve sosyal güvenceden yoksunluğu 
da beraberinde getiriyor.

Eğretileşme yaygınlaşınca geri dönüşü zor
  Raporun amacı, geçici, kısmi süreli veya kendi hesabına çalışma gibi eğretileşmenin en fazla görüldüğü çalışma 
biçimlerinin yaygınlaştığı ülkelerdeki kadın istihdamının durumuna bakarak olası tehlikeleri gözler önüne sermek. 
Ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı bu işler kadın istihdamını arttırsa da kadınları daha kötü ve güvencesiz işlere 
itiyor. Kadınlar için atipik ve esnek istihdam biçimlerinin teşvik edildiği Türkiye de aynı tehlikeyi barındırırken, 
raporda diğer ülke örneklerinde görüldüğü üzere eğreti çalışma bir kez yaygınlaşınca sınırlanmasının oldukça zor 
olduğu vurgulanıyor. 
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  Nasıl bir araya geldiniz, nereden 
başladınız...

  Nevin: Çok ciddi sorunlar 
yaşıyorduk. Yasal sorunların 
yanında, üretim sektöründe 
çalışan kadınlar olarak erkeklerle 
aynı muameleyi görmüyorduk. 
Kadın işverenler olarak pek çok 
alanda erkeklere göre daha zor 

koşullardaydık ve daha farklı bir 
yaklaşım vardı. Dedik ki bunun 
çözümü ortak davranmaktır. Eğer 
biz ortak davranırsak buradaki 
sorunlara karşı yaptırım uygu-
layabiliriz. 2011 yılında organize 
sanayi bölgesinde üretim tesisi olan 
3 kadın arkadaş bir araya geldik ve 
bir dernek kurmaya karar verdik. 
Toplam 11 kişiyle derneği kurduk.

  Sonra neler yaptınız?

  N: İlk eğitimimiz Artuklu 
Üniversitesi’nde rol model 
çalışmasıydı. Bölgede kadın 
işveren sayısının çok az olduğunu 
biliyoruz. Türkiye genelinde de 
bu böyledir. Biz bunun nasıl 
çoğaltılacağını tartışırken bir 
arkadaşımızın önerisiyle, Ar-

“Kadın işveren erkekle aynı muameleyi 
görmüyor”
2011 yılında kurulan Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği/ DOGÜNKAD, bölgedeki iş kadınlarını bir çatı 
altında toplamayı ve  iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele etmeyi öncelikli hedefi olarak 
önüne koyuyor. Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak da çalışmalar yürüten dernek, üye olmak isteyen 
iş kadınlarının işletmelerinde kadın personel çalıştırmayı zorunlu kılıyor. DOGÜNKAD’dan Nevin İl, Rozan 
Berkpınar ve Meryem Özdemir Aydın ile derneğin hikayesini konuştuk...

KEİG Bülten’e katkıda bulunan İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’na (Swedish International Development Cooperation Agency-SIDA) 
teşekkür ederiz.

Sahibi: Kadınlarla Dayanışma Vakfı adına Begüm Acar Sorumlu Müdür ve Yazı İşleri Müdürü: Begüm Acar 
Yayına Hazırlayanlar: KEİG Platformu Bu sayıya katkıda bulunanlar:  Serpil Kemalbay, Saniye Varlı ve Jiyan Semt Pazarı esnafı, Nihal Şirin 
Pınarcıoğlu, Semiha Arı, İdil Soyseçkin, Nevin İl, Meryem Özdemir, Rozan Berkpınar   İletişim adresi: Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Sok. 22/13 
Beyoğlu  İstanbul 0212 251 58 50 iletisim@keig.org  Grafik uygulama: Güneş Resul Baskı:  Hazal Matbaa, Davutpaşa Emintaş San. Sitesi No: 
103/ 434-435 Topkapı/ İstanbul. Tel: 0212 501 95 96
Yayın türü: Yerel Süreli Yayın
 
Bu bültende yayımlanan yazı ve fotoğraflar sahibinden izinsiz kullanılamaz.    
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tartışmayı devam ettirdi. Tekstil sektöründeki çalışma koşulları, mevsimlik tarım işçisi kadınların durumu, kadın 
kooperatiflerinden örnekler, mikro-kredilerin yarattığı durum, ev içi emeğin görünmez oluşu dile getirilen konu-
lar arasındaydı. Bağlar Kadın Kooperatifi’nden Saniye Varlı, Diyarbakır/ Bağlar’da sadece kadınlar için kurulan 
Jiyan Semt Pazarı deneyimini aktardı. 
 
  İkinci oturum Yurdusev Özsekmenler’in kolaylaştırıcılığında yapıldı. Yerel yönetimler, kentleşme süreçleri 
ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe ile ilgili Özgün Akduran ve Besime Şen’in sunumlarının ardından konu 
tartışmaya açıldı. Kürdistan’da çeşitli il ve ilçelerde belediye başkanlığı yapmış ve yapmakta olan kadınlar deney-
imlerini aktardı. Eski Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Ayşe Gökkan, şehir merkezinin 90 bin nüfuslu olduğu, 
işsizliğin % 87 olduğu ve bir tek fabrikanın olmadığı Nusaybin’de kimsenin aç olmadığını; çünkü herkesin 
ekmeğini, bitkisel ve hayvansal malzemesini kendisine yetecek kadar ürettiğini belirtti. Gökkan, nelere yerel 
kaynak dediğini ve bunların üretiminde kadının rolünün ne olduğunu düşünmek gerektiğini ifade etti. Bölge 
belediyelerindeki cinsiyet kotası, kadınların özgün örgütlenmesi, kadın masaları gibi uygulamalardan bahsedildi. 
Kadın kentinin ne olduğu, kentin imarından bütçesine kadınların ihtiyacı ve sözünün ne kadar dahil edildiği 
tartışıldı.

   Çalıştay , üçüncü oturumda Şemsa Özar’ın kolaylaştırıcılığında kırsal kalkınma tartışması ile devam etti. Sos-
yolog Neşe Özgen’in kırsal alanlar ve köy tipleri üzerine yaptığı sunumun ardından kırsal kalkınma ve kadınların 
kırsal üretimdeki rolü, komünal ekonomi tartışmalarını da içererek değerlendirildi. Özgen, kırsal alanların/ nü-
fusun şu anda %12 olduğunu ama yakın zamanda %4’e düşürüleceğini ifade etti. Oturumda günümüz şartlarında 
kenti ve kırı birbirinden ayırmanın zorluğu vurgulanırken, Kürdistan’ın bazı bölgelerine hala kapitalizmin 
nüfuz etmemiş olduğuna değinildi. Kooperatifler kurmak, komünler oluşturmak ya da başka alternatif üretim 
ilişkileri üzerine tartışıldı. Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nden Nurcan Baysal Tatvan/ 
Kavar’da 5 yıl boyunca uygulanan kırsal kalkınma çalışmasını aktardı.

  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın kolaylaştırıcılığını yaptığı son oturumda ise, gün boyu yürütülen 
tartışmalar ışığında oluşturulabilecek alternatif modeller üzerine konuşuldu. Komünal ekonomiye dair teorik 
tartışmaları özetleyen bir sunum yapan Ayna, bunun talep ve tüketime değil ihtiyaç ve üretime dayalı bir model 
olduğunu, komünal ekonominin kooperatifçilik ile karıştırılmaması gerektiğini, öncelikle komünal bilinç ve 
komünal yaşama inancın yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Reyhan Toplu ise ise kadın kooperatiflerinin 
durumunu ve temel sorunlarını özetleyen bir sunum yaptı. Çalıştay  raporunun, Van’da düzenlenecek Demokratik 
Ekonomi Konferansı’na taşınacağı belirtildi.
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tuklu Üniversitesi İktisat Bölümü 
öğrencilerine rol model çalışması 
sunduk. Dernek üyeleri orada gidip 
kendilerini tanıtmanın yanında 
başarı hikayesini de anlattı ve bu 
ciddi bir etki yarattı.

      

..Organize sanayi bölgesinde 
(OSB) neler yapıyorsunuz?

  Rozan: 3 yıldır OSB’deki fabri-
kalarda çalışan kadınlarla beraber 
tüm kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutlaması için 
ciddi bir çalışma yaptık. Tüm 
işverenler de buna destek verdi. 
En son bu yıl 8 Mart’ta çalışan 
kadınlara 2’şer saat izin verildi, gü-
zel bir etkinlik yapıldı, aşağı yukarı 
500’ün üzerinde katılım vardı.

  N: Aslında bu etkinlikle biz 
soruna duyarlılık oluşmasını 
sağladık. O gün için bütün Or-
ganize Sanayi’de işçi kadınlar 
gündemdeydi, onların sorunları 
gündeme geldi. Basının tümünün 
oraya gelip işçi kadınlarla sorunları 
tartışmalarını rica ettik. İşçiler 
çekindiler. “Bizim aleyhimize de 
olsa konuşun,” dedik, “Yeter ki 
ihtiyaçlarınızı dile getirin, burada 
yaşadığınız sıkıntıları dile getirin, 
taleplerinizi dile getirin.”

  Nasıl örgütlediniz kadınları? 
Duyuru mu yapıldı?

  R: Organize’de kadın çalışan 
bulunan yerler belli zaten. 
Yani alıp başını bir yere gitmek 
değil, çalıştığın yerde kutlamak, 
Organize’nin içerisindeki diğer 
erkek grubu için de hoş oldu. 
Mesela bizim sektörümüzde 
(mermer ve plastik boru) çok fazla 
kadın yok, ama tekstil sektöründe 
çalışan kadın sayısı çok fazla. O 
zaman seçim arifesinde olduğumuz 
için başkan adayları da, hepsi geldi. 
Davullu zurnalı, çok eğlenceli bir 
gün oldu.  
        
  OSB’de toplamda kaç kadın 
çalışıyor?

  N: Tahminimce 600’ün üzerinde, 
toplam çalışan içinde yüzde 10 
civarındadır. 

  Meryem: Tekstil sektöründe 
çalışan kayıt dışılar da var, o 
yüzden kadın çalışan açısından 
net bir rakam vermek mümkün 
olmayabiliyor.

  N: Biz bunla mücadele etmek 
adına, kayıt dışı çalıştıran hiç 
kimsenin bizim derneğe üye 
olamayacağını deklare ettik.
   
  Sanayide kadınlar mı çalışmak 

istemiyor, işveren mi? 

  N: Organize sanayi bölgesinde 
çalışmak kadınlar açısından çok 
büyük bir yük. Kadının orda 
çalışmayı tercih edebilmesi için 
uygun koşulların olması lazım. 
Orada çalışmaya gelen kadının kreş 
sorunu var. Hatta gün içerisinde 
olağanüstü bir durumda dönmek 
istediği zaman servis problemi var, 
belediyenin düzenli taşımacılık 
hizmeti yok. Dönmek istediğin za-
man işveren bu hizmeti sağlamıyor. 
Şimdi bu kadar negatif durum 
varken, artı kayıt dışı çalışma da 
hakimken, kim gelmek ister oraya?

  M: Örneğin Antep’te OSB’lerde 
yerli halk çalışıyor, asgari ücretle, 
belli koşularda çalışıyor. Hizmetler 

sektörü daha kayıt dışının olduğu 
bir yer. Şu an Antep’te her yerde 
Suriyeliler çalışıyor hizmetler 
sektöründe. Aynı durum ilerleyen 
zamanlarda burada da böyle ola-
bilir. Ezidiler, Suriye’den gelenlerin 
kayıt dışı çalışması artacak. Bu 
şekilde normal yaşama katılmaları 
sağlanıyor belki; ama ekonomide 
kayıt dışılık ve uygun olmayan 
koşullarda istihdam sorunu da 
artıyor. 

  Başka neler yaptınız?

  N: Temel sorunlarımızdan 
biri, kadınların organize sanayi 
bölgelerinde yer almayışı. Alsa bile 
çeşitli nedenlerden dolayı iş yerler-
inin kısa süreli olması. Bu sebeple 
dayanışma ağı kurmaya karar ver-
dik. Bir ikincisi kadınların pazara 
daha kolay açılmasını sağlayacak 
çalışmaların neler olabileceğini 
tartışmaya başladık. Verileri in-
celeyince gördük ki Diyarbakır’da 
dış ticaret yapan 163 işletmeden 
sadece 2 tanesi kadın işletmeciye 
ait. Bunun üzerine çalışmaya karar 
verdik. 

  Nasıl bir çalışmaya başladınız?

  N: Sınırlarla ilgili. O sırada 
Ermenistan ziyareti yapan 
bir arkadaşımızın önerisiyle, 
hedeflediğimiz sınırlardan birine 
çalışma başlatmaya karar verdik, 
ama en zorundan, Ermenistan’dan 
başladık. Diğer sınırlarımız Irak, 
Suriye, İran, Azerbeycan ve 
Bulgaristan’dı. 

  Ermenistan’dan nasıl başladınız?
  
  N: Ermenistan’a ilk gezimizi 
aynı yıl içerisinde, 2011 yılının 
Kasım ayında yaptık. Bölgede 
ticari dinamiklerin tümünün 
katıldığı bir heyet oluşturduk. Bu 
ziyarette hem ticari işbirliklerinin 
gelişmesi hem de farkındalık 
yaratmak istedik. Yani çok yakın 
ülkeleriz, sınırlarımız birbirine 
4-5 saat uzaklıkta. Yan yana 
yaşayan halkların aslında, kültürel 
anlamda iç içe olduğuna, ticari 

derneklerine üye olmaması 
gerektiğini dile getirdik. Örneğin, 
toplantıların tümünde söz alıp 
konuşma yaptık ve protokollerin 
adil oluşturulmadığını, ifadelerde 
doğru davranılmadığını, cinsiyetçi 
tutum içerisinde olunduğunu 
dile getirdik ve bunun değişmesi 
gerektiğini söyledik. Şimdi biz 
toplantıya gittiğimiz zaman önce 
bir bakıyorlar DOGÜNKAD 
burada var mı? Adam kelimesi 
bitti, iş insanları kullanılıyor. Her 
ismini değiştiren örgüte plaket 
vereceğiz ve onların çalışmalarını 
destekleyeceğiz. Olumlu an-
lamda tavrını değiştiren erkek 
işverenlerden basının önünde 
övgüyle bahsediyor, yapmayanı da 
teşhir ediyoruz. Bu biraz pozitif 
anlamda etkiledi açıkçası.

  M: Bu bölge diğer bölgeler gibi 
değil. Diyarbakır kadın konusunda 
daha hassas bir alan. Kadının 
yaşama daha aktif bir şekilde 
katılmaya çalıştığı bir alan. 

  N: Eşbaşkanlık sisteminin aslında 
toplumsal hayata yansıması çok 
etkili oldu. Bunu görmek lazım. 
Kadınların sürekli alanlarda 
olması, aktif olması, etkin olması. 
Kadının gücünün  ve politik an-
lamda etkisinin güçlü olduğunu 
gördükleri için geri adım başladı. 
Bu anlamda da yerelde çalışan 
kadın örgütleriyle işbirliği içe-
risinde olduk.

  Başka ne tür çalışmalar yapmayı 
düşünüyorsunuz?

  R: Bu kış, kadın çalışanın çok 
fazla olmadığı sektörlerden bir iki 
tanesini belirleyeceğiz ve bunla 
ilgili bir çalışma yapacağız. Mesela, 
istihdam masaları için kalifiye 
eleman yetiştirme programları 

anlamda da güçlü işbirliklerinin 
oluşabileceğine dikkat çekmek 
istedik. Çok da olumlu oldu. Ticari 
anlamda işbirliği için ortak masalar 
oluşturuldu. Bizimle de 
Ermenistan İş Kadınları Konseyi 
arasında işbirliği protokolleri 
imzalandı. Benzer sorunlar 
yaşıyoruz, onlarda da ciddi anlam-
da kadının istihdam sorunu var.
Bu karşılıklı deneyimlerin 
paylaşılması, karşılıklı örgütler 
açısından da geliştirici olacaktı, 
oldu da zaten. Bu ciddi bir 
kazanım; çünkü biz Diyarbakır’da 
bugüne kadar kimsenin 
yapmadığını, erkeklerin de 
yapmadığını yaptık, iş çevrelerini 
dış dünyaya götürdük...

  İş dünyasını nasıl 
dönüştürüyorsunuz?

  N: İş insanı olmak istiyorsanız 
Diyarbakır’da önce adam olmanız 
gerekir. Adam kavramı buralar 
için erkek kavramıdır. Biz bunu 
eleştirmeye başladık. Mesela 
hiçbir üyemizin iş adamları 

“Bizim aleyhimize olsa 
da konuşun”

Sınırlarla ilgili çalışma: 
hem diyalog hem ticaret

İş dünyasında kadın 
olmak
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yapılıyor, ama genelde bunlar 
nasıl oluyor? İnsanlar günlük 
ücreti, sosyal güvenceyi almak için 
gidiyor; ama sonrasında kalıcılığı 
düşünmüyor. Biz öyle yapmayı 
düşünmüyoruz. Bir proje yapalım 
ve projede çalışmayı düşünen 
kadınları da dikkatlice seçelim. 
Kadınların, “Ya bu sektörlerde 
ben çalışamam, erkek sektörü” 
diye algılamaktan vazgeçmesini 
sağlayalım. Atıyorum 10 kişiyle 
başladıysak, en kötü 3-4 kişinin 
kalıp akabinde devamlı olmasını 
sağlamaya çalışacağız. Dünyada 
birçok ülkede kamyon şoförleri, tır 

şoförleri kadın, ama bizde garip bir 
şey, taksi şoförü bile olmak çok zor.
  
  N: Tabii bunu kadınlara 
cazip kılabilmek, bu alana çeke-
bilmek için ciddi anlamda onun 
sorunlarını azaltma politikaları 
geliştirmek gerekiyor. Şu anda 
150’nin üzerinde işçi çalıştıran 
yerler var ve hiçbir talebi olma-
yan insanlar. Örneğin mutfakta 
sırayla birbirlerinin çocuklarına 
bakıldığını gördük. Bunun için 
hem işyerinde hem OSB’de 
kreş hizmeti sunulması ve kreş 
kampanyasını görünür kılmaya da 

çalışıyoruz. 
  M: Ama orada şu da önemli, 
asgari ücretle geçinmeye çalışan bir 
kadının oraya çok ciddi meblağlar 
ödeme şansı çok fazla yok.

  N: Bizim yeni seçilen yönetime 
önerimiz buydu ve kabul gördü, 
ücretsiz olması gerektiğini talep 
ettik. Orada 200 tane firma var. 
Her bir firmanın kendi 
personelinin iç huzuru için bu 
meblağı gözden çıkaracağını 
düşünüyorum. Yani gözü arkada 
kalmış bir annenin üreteceği ürün 
çok sağlıklı olmayacaktır. Bunun 
bilince çıkarılması lazım.
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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 • Mavi Kalem 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği • 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) • Mer-
sin 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


