
Altıncı sayımızla, yine bir aradayız.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü geride bıraktık. 
8 Mart’ta Türkiye’nin her yerinde kadınlar gece ve 
gündüz sokaklardaydı. 8 Mart’ın öncesinde başlayan 
ve sonrasında süren paneller, söyleşiler, etkinliklerle 
kadın hareketinin deneyimleri aktarıldı, tespitleri ve 
önerileri paylaşıldı. Kadınların emeği ve istihdamına 
dair taleplerimizi de bu sene her sene olduğu gibi
hem etkinliklerde hem eylemlerde dile getirdik. İş 
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yaşamındaki cinsiyet eşitsizliğinin yanı sıra, ev 
içinde bakım, temizlik gibi işler için harcadığımız, 
görünmeyen, karşılığı olmayan emeğimizi anlattık.

Mart ayında yerel seçimleri de geride bıraktık. Siyasi 
partilerin büyük çoğunluğu kadın aday göstermede 
yine sınıfta kaldı! KEİG Platformu olarak yerel 
seçimlere yönelik yürüttüğümüz kreş kampanyası 
dahilinde son iki ayda da çalışmalarımızı sürdürdük. 
Adaylardan kreş sözü aldık. Seçim sonrasında bu 
sözleri izlemeye devam edeceğiz.

Bu sayıda ayrıca, geçtiğimiz iki ayda gündemde öne 
çıkan gelişmeleri, kadın işçilerin ve ev işçilerinin 
düzenlediği çalıştayları, Petrol-iş’in taciz pro-
testosunu, kadınların yerel yönetim taleplerini 
duyurdukları etkinlik haberlerini okuyabilirsiniz. 
Takip ettiğimiz toplantıları, mikrokrediye dair 
eleştirimizi ve her zamanki gibi üye örgütlerle 
yaptığımız söyleşiyi de bu sayıda bulacaksınız.

Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.



KADINLAR TRT’Yİ 
PROTESTO ETTİ

  TRT Diyanet’in Gıda 
Mühendisleri Odası’ndan “bay” 
gıda mühendisi talep etmesine 
yönelik başlayan tepkiler sürüyor. 
Kadınlar İstanbul ve İzmir’de 
15 Şubat Cumartesi günü basın 
açıklaması yaparak TRT’yi RTÜK’e 
şikayet etti. İstanbul Kadıköy Pos-
tanesi önünde yapılan açıklamada, 
TRT Diyanetin ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın konuyla 
ilgili açıklamalarının cinsiyetçi 
yaklaşımların bir örneği olduğunu 
belirtildi. Açıklamada, “Kadınların 

  Tekstilde Geri Dönüşüm (reMade 
reLive) çalışmasınının amacı, 30-50 
yaş arasında şiddette uğramış ve 
işsiz kadınların kendi ekonomile-
rine katkıda bulunmalarına ve ken-
di ayakları üstünde durmalarına 
olanak sağlamak olarak anlatılıyor. 
Türkiye, İngiltere, Almanya, 
İtalya, Hollanda, Yunanistan ve 
Litvanya olmak üzere 7 ülkenin 
ortak yürüttüğü ve Avrupa Birliği 
tarafından desteklenen bu pro-
jede bir diğer amaç, bu ülkeler 
arasında  bu işi yapan firmalar ve 
kişilerle ürünlerin tanıtımının ve 

  İmece Ev İşçileri Sendikası’nın 
düzenlediği Ev İşçileri İçin 
İnsana Yakışır İş: Türkiye’de Ev 
İşçiliği, Talepler, Koşullar başlıklı 
çalıştayda ev işçilerinin dünya 
genelindeki örgütlenme mücade-
lesi aktarıldı. Ev işçilerinin işçi 
statüsünde olduğu ülkelerde dahi 

  Diyarbakır TOBB İl Kadın 
Girişimciler Kurulu ile Diyarbakır 
Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları 
Derneği (DOGÜNKAD) 
tarafından 8 Mart Dünya kadınlar 
günü nedeniyle Diyarbakır 
 Organize Sanayi Bölgesi’nde bir 
etkinlik düzenlendi. Saat 10-12  

kamusal alandaki yeterlilikleri 
yok sayılıyor, mühendislik mesleği 
erkeklere, ev içi emeğin uzantısı 
olan çocuk bakımı, psikoloji, 
yemek, evlilik gibi konular 
kadınlara yakıştırılarak kadınların 
yalnızca ev ve aile içinde 
tutulmaları destekleniyor,” denildi.
 
  TMMOB İKK İzmir Kadın 
Çalışma Grubu ise İzmir Merkez 
PTT önünde bir araya geldi. 
Yapılan açıklamada,“TRT kadın 
mühendislere dönük ayrımcı 

satışının sağlanması için ortak bir 
iletişim ağı kurulması. Çalışma 
kapsamında ülkeler birbirlerini 
ziyaret ederek deneyim 
paylaşımında bulunuyor, atölye 
çalışmaları düzenliyor.

  Buca Evka 1 Kadın Kültür ve 
Dayanışma Evi/ BEKEV de bu 
projeyle Türkiye’de tektsilde geri 
dönüşümün bir ayağı. BEKEV’li 
kadınlar bu konuda gönüllü 
bir çalışma grubu oluşturdu. 
Bir araya gelen bu grup, eski ve 
kullanılmayan her türlü tekstil 

hakların kağıt üzerinde kaldığı 
vurgulandı. Toplumsal cinsiyet, ev 
işçilerinin Türkiye’de maruz kaldığı 
ayrımcılıklar, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları konuşuldu, ev işçileri 
deneyimlerini aktardı.
  Panelin ardından Gündelikçilerin 
Forum Tiyatrosu bir oyun 

arasında işi bırakan yaklaşık 500 
işçinin katıldığı etkinlikte bir-
likte halay çekildi, kadınlara çeşitli 
hediyeler verildi.   

  Yapılan konuşmalarda, Diyarbakır 
OSB’de kayıtdışı çalışan oranının 
hala çok yüksek olması ve yaklaşık 

İstanbul ve İzmir’de TRT’nin cinsiyetçi tutumunu protesto ederek TRT’yi 
RTÜK’e şikayet etti.

açıklamalarını geri almalı, söz 
konusu programla ilgili gereken-
leri derhal yapmalıdır,” denildi. 
Kadın Emeği Platformu’nun da 
desteklediği eylemde kadınlar 
TRT’yi kurum olarak Basın 
Konseyi ve İl İnsan Hakları 
Kurulu’na şikayet etti. Her iki 
açıklamanın ardından kadınlar, 
şikayet dilekçelerini yollayarak 
eylemlerini sonlandırdı.
 

ürününü topluyor, bunları yeniden 
tasarlayarak kullanılır hale getiri-
yor.

  Son yıllarda dünyada tekstilde 
yaşanan (pamuk üretiminin 
azalması, iklim değişikliklerinin 
olumsuz etkileri, vs.) olumsuz 
gelişmeler nedeniyle hızlı bir 
şekilde geri dönüşüm başladı. 
Avrupa’da ve dünyada bununla 
ilgiliv  firmalar, moda evleri, moda 
okulları bulunuyor.

sergiledi. 

  Etkinlik, ev işçilerinin çeşitli 
konularda eğitim aldığı Süpürge 
Akademisi’nin sertifika töreniyle 
son buldu. 

500 kadının çalıştığı OSB’de kreş 
bulunmaması en önemli eksiklikler 
olarak öne çıktı. İlki bu yıl organize 
sanayi bölgesinde başlayan çalışan 
kadınların saat 10 ile 12 arası iş 
bırakmasının bundan böyle her yıl 
devam edeceği açıklandı.

İMECE KADIN SENDİKASI 
EV İŞÇİLERİ ÇALIŞTAYI 
DÜZENLEDİ

Ev işçileri, 22 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geldi. Sorunların ve taleplerin 
konuşulduğu panelin ardından, Gündelikçilerin Forum Tiyatrosu sahne aldı.
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DİYARBAKIR’DA KADINLAR 
8 MART’TA İŞ BIRAKTI

BEKEV’Lİ KADINLAR 
TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ 
GERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan ve işveren kadınlar 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü birlikte kutladı, kayıtdışı çalışmanın önlenmesi ve 
kreş taleplerini dile getirdi.

İzmir’de BEKEV üyeleri, düzenledikleri tekstilde geri dönüşüm çalışması ile 
kadınların üretim yaptığı bir atölye oluşturdu. Bu çalışmayı, 7 farklı ülkeden 
kadınlar birlikte yürütüyor.

Kadın mühendisler, mimarlar, şehir plan-
cıları, fen bilimciler ve teknik elemanlar,



ANTALYA’DA 
KADINLAR 
İSTİHDAM 
PAKETİNİ 
TARTIŞTI

Antalya Kadın Emeği Platformu 
17 Şubat’ta düzenlediği pan-
elde “kadın istihdam paketinin” 
içeriğini tartışmaya açtı. Panelde, 
istihdam paketinin yanı sıra, iş 
hukuku ve uluslararası sözleşmeler 
kapsamında kadınlara dair düzen-
lemeler ile mobbing konusunda 
sunumlar yapıldı. Sunumların 

  KEİG Platformu ile İstabul Bilgi Üniversitesi İnsan 
Hakları Merkezi ortaklığında yürütülen çalışma 
kapsamında Antalya Barosu’nda gerçekleşen semi-
nere Antalya Barosu’ndan, Baronun Kadın Hakları 
Kurulu’ndan, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve 
Dayanışma Derneği ile Pembe Karetta Derneği’nden 30 
kişi katıldı.

  İki günlük seminer boyunca, ayrımcılık, çalışma 
yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılık, uluslararası 
antlaşmalar, mobbing konuları üzerine sunumlar 
yapıldı ve tartışma yürütüldü. Sunumların ardndan 
yapılan atölye çalışmasında katılımcılar gruplara 
ayrılarak iki değişik vaka üzerinden CEDAW (Kadına 
Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası 
Sözleşmesi)’a başvuru yollarını tartıştı. Seminer, 
katılımcı belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

ardından ev işçisilerinden kamu 
çalışanlarına, kadınlar kürsüye 
çıkarak iş hayatında karşılaştıkları 
sorun ve ayrımcılıkları paylaştı. 
 
Forumda ortaya çıkan sonuç 
bildirgesi 25 Şubat’ta düzenlenen 
eylemle açıklandı. Taleplerin yazılı 
olduğu dövizlerle yürüyen yaklaşık 

60 kadın, Atalos Heykeli önünde 
basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 
“Bu paketle kadın çalışma 
yaşamından uzaklaşacak asli görevi 
olan ev işleri, çocuk bakımı ve 
bakım işlerine döndürülecektir. Bu 
paketi kabul etmiyoruz!” denildi. 
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ANTALYA’DA İŞ YAŞAMINDA KADINA 
YÖNELİK AYRIMCILIK KONUŞULDU    

Geçtiğimiz Ocak ayında kurulan Antalya Kadın Emeği Platformu Şubat ayı içinde 
bir panel ve eylem düzenledi. İstihdam paketini tartışmaya açan kadınlar, sonuç 
bildirgesini düzenledikleri eylemle duyurdu. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Kadın Meclisi, “Evde, İşte Çalışıyoruz, 
Sağlığımızdan Olmak İstemiyoruz” diyerek ikinci çalıştayını düzenledi.KADAV, İstanbul’da yürüttüğü yerel seçim çalışmasını yapılan eylem ile 

duyurdu. Eylemde, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik öne çıkan talepler 
dile getirildi, sokaktan talepler alındı.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
HER“YER” DE 
ŞARTTIR!

GÜNDEMDE NELER VARDI?

KEİG Platformu ve Antalya Barosu, İstihdamda Kadına Yönelik Ayrımcılık ve 
CEDAW Semineri’ni 15-16 Mart’ta Antalya’da düzenlendi.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları 
Derneği (SPOD) ile yerel yönetimlere yönelik yürüttüğü  kampanya çerçevesinde 26 Mart’ta Taksim’de bir sokak 
etkinliği düzenledi. “İSTEYİN!” başlıklı sokak etkinliğinde kadınlar cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik öne 
çıkan talepleri dile getirdi, sokaktaki insanlar taleplerini yazarak temsili sandıklara attı.

Kampanya kapsamında bazı adaylar ile birebir görüşmeler yapılarak talepler aktarıldı. KADAV’lı kadınlar, 
çalışmanın devamında İstanbul’da cinsiyet eşitliği izleme birimleri oluşturacaklarını belirtti.

KADIN İŞÇİLER 
SAĞLIĞINDAN OLMAK 
İSTEMİYOR

  14 Eylül 2013’te çalıştığı strafor fabrikasında güvenlik önlemleri alınmadığı için yaşamını yitiren Satiye Gür 
anısına yapılan çalıştayı, İSİG Kadın Meclisi 23 Şubat’ta Çerkezköy’de düzenledi.

  Çalıştayın ilk oturumunda güvencesiz ve sağlıksız koşulları yaratan nedenlere karşı işçilerin kendilerini nasıl 
koruyacakları tartışıldı. Geleneksel işçi sağlığı ve güvenliği anlayışında, riskler ve hastalıkların herkes için 
aynıymış gibi gösterildiği, ama kadınları gözeten bir anlayışa ihtiyaç olduğu vurgulandı. İkinci oturumda ise, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği prosedürleri anlatıldı, yasada ve uygulamada aksayan yönlere dikkat çekildi. Bu oturumda 
ayrıca, kadın işçilerin dayanışma ve mücadele tarihine de değinildi. Sunumların ardından gerçekleştirilen forum-
da ise tekstil, gıda, lojistik, sağlık ve ev işi gibi çeşitli alanlardan kadın işçiler söz alarak deneyimlerini aktardı. 



GÜNDEMDE NELER VARDI?

  Sendikaya üye oldukları için 
işten atılan ve fabrikanın kurulu 
olduğu Manisa’daki işyeri önünde 
direnen Standard Profil (SP) Ege 
işçilerinden kadın işçiler, bir 
süredir SP yönetimi tarafından 
olduğu iddia edilen cinsel tacize 
maruz kalıyordu. Bunun üzerine 
Petrol-iş (Türkiye Petrol, Kimya, 
Lastik İşçileri) Sendikası, SP 
Ege önünde bir basın açıklaması 

Yoğurtçu Kadın Forumu’ndan 
kadınlar, 1 Mart akşamı İstanbul 
Kadıköy’de buluşarak nasıl bir 
Kadıköy istediklerini, yerel yöne-
time dair taleplerini açıkladı. 
“Cinsiyetçi aday istemiyoruz” 
diyerek, ihtiyaçlarını gözeten ve 
söz sahibi olabildikleri bir yerel 
yönetim taleplerini dile getirdi. 
“Oyumuz kadınlardan yana bir 
Kadıköy için” diyen kadınlar, 
Kadıköy Belediyesi’nden kadın 
sığınağı, ücretsiz kreş, bakımevi, 
çamaşırhane, kadınlar için acil 
durumlarda 7/24 açık kriz masası, 
göçmen kadınlara barınma 

düzenledi. Haksız-hukuksuz 
işten atılmalara, mobbing ve 
baskılara karşı işçilerin 10 aydır 
fabrika önündeki mücadelesini 
sürdürdüğü belirtilen açıklamada, 
“SP yönetimi üyelerimizi işten at-
makla kalmadı, direnişin başından 
itibaren fabrika önünde bekleyen 
kadın üyelerimize sözlü, telefon 
ve SMS yoluyla cinsel sataşma ve 
cinsel tacizde bulundu. Bu taciz ve 

desteği gibi taleplerini dile ge-
tirdi. Kadınlar ayrıca, bu talepleri 
doğrultusunda Kadıköy Belediye 
Başkan adayları ile görüşmeler 
yaptı.

  Bursa Kadın Platformu, 24 Mart’ta 
kadınlar olarak yerel yönetim-
lerden taleplerini Heykel Önü’nde 
yaptıkları basın açıklamasıyla 
duyurdu. Yapılan açıklamada 
kadınlar, “Biliyoruz ki başarılı 
bir belediyenin ölçütü yalnızca 
yaptığı kavşakların, üst geçitlerin, 
parkların, kaldırımların sayısı 

sataşmalar hala sürüyor,” denildi. 

  Petrol-İş’in kadına yönelik şiddet, 
cinsel taciz, mobbing konu-
sunda farkındalılığı ve mücadele 
deneyimi olan bir sendika olduğu 
vurgulanan açıklamada, Savcılığın 
yapılan incelemelerin ardından 
açtığı davanın takipçisi olunacağı 
duyuruldu. 

değildir. Bir belediyenin başarısı 
aynı zamanda kadınların, engel-
lilerin, yaşlıların ve çocukların 
mutlu, güvenli, sağlıklı olmasına 
bağlıdır,” dedi. Kadınlar yerel 
seçim adaylarına cinsiyete duyarlı 
bütçeleme,  ücretsiz sağlık hizmeti 
ve kreş, sokak aydınlatması, kadın 
sığınağı sayısının arttırılması gibi 
taleplerini duyurdu. Açıklamada 
ayrıca, Bursa’da kadınların ye-
rel yönetimlerde istihdamının 
% 9 civarında, il genelinde kayıt 
içi kadın istihdamının ise % 19 
olduğunu belirtildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
Standard Profil fabrikası önünde 10 aydır direnişte 
bulunan kadın işçilere cinsel tacizde bulunulmasına yönelik, işçilerin örgütlü 
bulunduğu Petrol-iş Sendikası 25 Şubat’ta bir basın açıklaması yaptı.

                                                                    Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri       
                                                                    Birleşmiş Milletler Açık Çalışma 
Grubu toplantısının ardından yapılan Feminist Strateji Toplantısında bir 
araya gelen 31 ülkeden 50 feminist örgüt, konuya ilişkin bir Feminist Bildiri 
yayımladı. 

PETROL-İŞ’TEN İŞYERİNDE 
CİNSEL TACİZE PROTESTO

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA İÇİN 
FEMİNİST BİLDİRİ

KADINLARDAN  
CİNSİYETÇİ ADAYLARA 
  OY YOK

KA.DER: ‘YEREL SEÇİMLERDEN YİNE 
ERKEKLER GALİP ÇIKTI’

Kadın örgütleri, yerel seçimlerden önce yürüttükleri 
çalışmalar kapsamında yerel yönetimlerden 
taleplerini belirledi, düzenledikleri eylem ve 
etkinliklerle bu talepleri duyurdu. 
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  Toplantıya Türkiye’den Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği katıldı. Bildiriyi 300’ü aşkın feminist ve 
kadın örgütü imzaladı. Bildiride kadınlar, Birleşmiş Milletler’in 2015 Sonrası uluslararası kalkınmanın rotasını 
belirlediği bir dönemde, bölge çapında, toplumsal cinsiyet eşitliği, kültürel, ekonomik ve ekolojik adalet, sürdürüle-
bilir kalkınma ve geniş kapsamlı barış için harekete geçtiklerini belirtti. Bildiride, “Ülkeler arasında, ülkelerin kendi 
içinde ve kadın-erkek arasındaki servet, güç ve kaynak eşitsizliklerini kalıcılaştıran mevcut neoliberal, doğal kaynak 
sömürücüsü ve paylaşımsız kalkınma modelinde kökten, yapısal ve dönüşümcü değişiklikler istiyoruz.” denildi. 
  Ülkeler arasında ve ülke içlerindeki şiddetli çatışmaların sebebi olan askeri-endüstriyel kompleks yatırımlarını 
arttıran mevcut güvenlik paradigmasına karşı çıkılan bildiride, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik 
ayrımcılıkların da giderilmesi gerektiği vurgulandı. 

Kadın Adayları Destekleme Derneği KA.DER, yaptığı açıklama ile yerel seçim sonuçlarını kadınlar açısından 
değerlendirdi. BDP ile HDP dışındaki partilerin kadın adayları genel anlamda hiçe saydığı belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarında kadın belediye başkanı sayısı 
26’dan 37’ye yükseldi. Belediye başkanlıklarındaki bu artışta, BDP ve HDP’nin, cinsiyet eşitliğini tüzüklerine 
koymalarının büyük bir etkisi olduğu belirtildi. “Kadınlar için olduğu gibi yerel ve siyasi düzen için de önemli olan 
yerel yönetimlerde kadın temsilinin yetersizliği, Türkiye’de “demokrasinin” kara lekesi her zaman karşımıza çıkıyor”, 
denildi. Açıklama metninde, seçilen kadın belediye başkan ve eşbaşkanlarının isimlerine de yer verildi. KA.DER 
açıklamayı, “Kadınların hayatın her alanında eşit yurttaşlar olarak yer bulması, TBMM’de, yerel yönetimlerde ve 
kamu görevlerinde kadın temsil oranının yüzde 50’ye çıkması için mücadelemizi sürdüreceğiz,” diyerek bitirdi.
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  Kadın Adayları Destekleme Derneği/ KA.DER, 2014 yerel seçimine yönelik başlattığı kampanyanın ikinci 
ayağını yerel seçimlere bir ay kala duyurdu.  Açıklamada siyasi partilerin erkek başkanlarına hitaben şöyle 
deniliyordu: “Kadın adayları unuttunuz, yine sınıfta kaldınız!” Bu açıklamada KA.DER, partilerin il, ilçe ve belde 
belediye başkanlıklarındaki kadın aday oranlarını dile getirerek, siyasi partilerin yerel yönetimleri yine ‘erkek 
siyasetçilerin’ rant alanına dönüştürmeye devam ettiğini vurguladı. 

  Hem kendi kampanyalarımızı hem ortak çalışmaları yürüttük, bir araya gelerek taleplerimizi belirledik, aday-
larla görüşmeler yaparak bu talepleri anlattık ve sözler aldık. Bu sözlerin ve çalışmaların takipçisi olacağımızı 
duyurduk.

  Kadın Koalisyonu ise, belediye başkanlığı için aday 
gösterilen kadınların oranını il il olmak üzere Mart ayı 
içinde açıkladı.  Buna göre, AKP % 1, CHP % 4, MHP 
% 3 oranında kadın aday gösterdi. BDP (% 42) ve 
HDP (% 41) ise yüksek resmi ve eşbaşkan kadın aday 
oranlarıyla diğer partileri geride bıraktı. 
Yerel seçim öncesinde tespit edilen durum, aslında 
sonuçlarda da kadınlar ve LGBTİ bireyler açısından 
büyük bir sürprizle karşılaşmayacağımızı gösteri-
yordu. Ancak, kadın ve LGBTİ örgütleri olarak yerel 
seçimlere yönelik çalışmalarımızı hiç hız kesmeden 
sürdürdük. 

  KEİG Platformu üyesi örgütler olarak, bulunduğumuz 
13 ilde, yerel seçimlere yönelik bir kreş kampanyası 
yürütüyorduk. Geçtiğimiz iki ay içinde bu çalışmanın 
ikinci ayağını gerçekleştirdik. Bu kapsamda yaptığımız 
çalışmaların bir kısmını bu bölümde sizinle 
paylaşacağız. Seçimler sonlanmış olsa da çalışmamızın 
izleme ayağı devam edecek. Verilen sözlerin takipçisi 
olacağız.

Yerel seçimlere yönelik yürüttüğümüz kreş 
kampanyası kapsamında adaylarla görüşmeler 
yaparak taleplerimizi aktardık ve onlara seçilmeleri 
halinde kreş açacaklarına dair söz verdikleri bel-
geleri imzalattık. Bilgi edinme hakkı kapsamında 
ilgili kurumlara başvuruda bulunduk. Bazı illerde 
kreş ziyaretleri yaparak izleme çalışmasını başlattık. 
Kreş hakkı ve talebimize dair hazırladığımız 
sticker’ları mahallemizde her yere yapıştırarak 
sözümüzü görünür kıldık. Basın açıklamaları, ey-
lemler, etkinlikler, daha pek çok şey yaptık. 

YEREL YÖNETİMLER VE ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM 
VE EĞİTİM HİZMETLERİ

* Açıklamanın tümüne www.kadinkoalisyonu.org adresinden ulaşabilirsiniz.
** Bu afiş, Ka.der’in 2014 yerel seçim kampanyasının afişidir
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  8 mart’ta İzmir ilçelerinden ve başka illerden ge-
len birçok katılımcının bulunduğu İzmir Fuar’da 
yapılan 5’inci Kadın Şenliği’nde BEKEV, Kreş Haktır 
kampanyası dahilinde imza topladı. 4 gün içinde 
1000’i geçen imzalar arasında birçok başkan adayı 
ve siyasi parti temsilcilerinin imzaları bulunuyor. 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da 
imzacılar arasındaydı. BEKEV fuarda ayrıca, sticker 
ve broşür dağıttı, ziyaretçilere kreş hakkı ve talebinin 
ayrıntılarını aktardı. BEKEV kampanya kapsamında, 
derneği ziyarete gelen adaylara da aynı talepleri 
aktardı. 

  İzmir’de ÇEKEV ise HDP veDSP adaylarına 
kreş taleplerini ileterek adaylara konuyla ilgili bir 
sözleşme imzalattı. ÇEKEV ayrıca, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait bir şirket olan İzelman’ın işlettiği kreşi 
ziyaret ederek çeşitli bilgiler aldı. Bu bilgilere göre,
1-5.5 yaş arası çocuklar için hizmet verildiği, belediye 
çalışanlarından görece daha uygun bir ücret alınırken 
diğer yararlananlardan yüksek denilebilecek ücretler 
talep edildiği görülüyor. Üstelik servis ücretleri de 
veliler tarafından karşılanıyor. MEB müfredatıyla 
uyumlu bir eğitim programına sahip olan kreş, 80 
çocuk kapasiteli.

İZMİR

  İstanbul’da yerel yönetimlere ait 2 kreş ziyaret edildi. 
Şişli ve Kartal Belediyelerine ait olan bu kreşleri, her-
hangi bir şirket değil doğrudan belediyelerin kendisi 
işletiyor ve özel kreşlere göre çok daha düşük ücretlerle 
hizmet sunuluyor. 0-3 yaş arası çocuklar için bakım 
hizmeti şu an için yok; ancak gündeme aldıkları belir-
tiliyor. Şişli Belediyesi’ne ait 6 kreş, Kartal Belediyesi’ne 
ait 11 kreş bulunuyor ve finansman velilerden alınan 
ücretler dışında belediye tarafından karşılanıyor. 
Sosyo-ekonomik duruma göre ücret alınmayan 
çocukların sayısı da bir hayli fazla. İki belediye de 
seçim beyannamelerinde daha fazla kreş, her mahal-
leye bir kreş gibi ifadelere yer verdi.

İSTANBUL

ÇANAKKALE

  Çanakkale’de ELDER KDM ve GİRKAKOOP’tan kadınlar, adaylarla görüşmeler yaparak kreş talebini iletti ve 
adaylardan bu konuda imza aldı. Görüşülen adaylar arasında CHP’den Ülgör Gökhan , AKP’den Mehmet Daniş, 
DSP’den Turgut Manaz ve MHP’den Halil Rüştü Akgün bulunuyor.
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  Çanakkle’de kadınlar ayrıca, okul öncesi kurum 
ziyaretleri kapsamında Ali Ağaoğlu Anaokulu, Çanak-
kale Belediyesi Esenler Sosyal Yaşam Evi ve Kepez 
Belediyesi Kreşini ziyaret etti. Yenice Belediyesi 
bünyesinde faaliyet gösteren kreşe yönelik bilgiler 
ise telefonla görüşerek alındı. İzlemelerde genel 
olarak iki noktanın öne çıktığını söylemek müm-
kün: 0-3 yaşındaki çocukların bakımına yönelik bir 
hizmet bulunmaması ve kurum bünyesindeki aile 
eğitimlerinin genellikle anneye annelik öğretiminde 
yoğunlaşması. Ziyaretler sonucunda, Çanakkale’de 
doğrudan belediyeler tarafından yürütülen kapsamlı 
bir okul öncesi hizmetin bulunmadığı da saptandı. 
Buna karşın belediyelerin Milli Eğitim ile birlikte 3-6 
yaş sonrası çocuklara, özel kreşlere göre çok daha 
uygun fiyatlarda bakım hizmeti sağladığını söylemek 
mümkün. 

  Denizli’de CHP Merkez Efendi Belediyesi Başkan 
Adayı Arif Balkanay Kreş Haktır Platformu’nun 
kampanyasına destek verdi. Kampanyanın broşür 
ve  sticker’larından 8 Mart’ta düzenlenen etkinlik 
kapsamında dağıtıldı. 

  Urfa’da Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği’nden 
kadınlar kreş talebini iletmek üzere HDP Karaköprü 
Belediyesi Eş Başkan Adayı Gülay Koca Öztürkoğlu ve 
CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hale Soran 
ile görüştü, hazırlanan taahhütnameyi imzalattı. 
Yaşamevi’nden kadınlar ayrıca, partilerin çalışma 
ofislerine, sendikalara, sokaklara, toplu taşıma 
araçlarına Kreş Haktır sticker’larından yapıştırdı. 
Urfa’da seçim çalışmaları kapsamında kadınlarla 
yapılan mahalle toplantılarında kreş hakkına dair 
aktarımda bulunuldu.

DENİZLİ

URFA

  Antalya’da kreş çalışmasını yürüten Antalya Kadın 
Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği üyesi 
kadınlar, Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Zahide 
Songül Özata ve CHP Muratpaşa Belediye Başkan 
Adayı Ümit Uysal ile görüşerek kreş talebini aktardı, 
adaylara kreş açma sözünü veren taahhütname 
imzalatıldı. Kreş Haktır afişleri ve sticker’ları sokak-
lara, otobüslere, ortak
mekanlara asıldı. 

  Adana’da EVKAD’lı kadınlar, Büyükşehir Beledi-
yesi CHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Soner 
Çetin, CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Zey-
dan Karalar ile görüşerek kreş sözü veren belgeleri 
imzalattı. EVKAD ayrıca, kampanya kapsamında 
okul öncesi eğitim kurumlarını ziyaret etti. Adana’da 
yerel yönetimler tarafından düzenli bir çocuk bakım 
hizmeti sunulmuyor. Ziyaret edilen Atatürk Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi’nde bulunan uygulama sınıfı, 
3-6 yaş çocuklara hizmet veriyor ve ulaşım velilerce 
sağlanıyor. Okulda, tümü kadın 11 stajyer, 3 öğretmen, 
1 aşçı ve 1 temizlik görevlisi çocuklara hizmet veri-
yor. Görüşmede, okulun yer aldığı bölgede kadın 
istihdamının düşük olması ve çocuk bakımına ilişkin 
yükümlülüğün annenin sorumluluğunda görülmesi 
nedeniyle 80 kişilik kapasitenin 50’sinin dolduğu 
belirtildi.

ANTALYA

ADANA

  Türkiye’de İş Kanunu’na tabi 100-150 arası kadın 
çalışanı olan işyerlerinde emzirme odası, 150 üzeri 
kadın çalışanı olan işyerlerinde ise kreş bulunması 
yasal bir zorunluluk. Ancak, biliyoruz ki bu kadar 
kadın çalışanı olan işyeri sayısı yok denecek kadar az. 
Ayrıca, kreş hizmetinin sadece kadın çalışan üzerin-
den tanımlanması çocuk bakımının sadece kadınların 
sorumluluğu olduğu anlayışına dayanıyor. Oysa, çocuk 
bakımı kadın-erkek tüm toplumun sorumluluğu. 
Eksik ve sorunlu bulmamıza rağmen bu düzenlemenin 
fiilen uygulanıp uygulanmadığını da merak ediyoruz; 
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çünkü verilere ulaşmayla ilgili genel olarak yaşadığımız sorun bu alanda da geçerli. Bunu öğrenmek için yasal bir 
hakkımız olan bilgi edinme yoluna başvurduk.

  KEİG Platformu’na üye kadın örgütleri olarak 100-150 arası ve 150 üstü kadın çalışanı olan İş Kanunu’na tabi 
kaç işletme olduğunu, bu işletmelerin kaçında kreş ve emzirme odası bulunduğunu ve kaçının iş müfettişleri 
tarafından denetlendiğini öğrenmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR ve SGK il müdür-
lüklerine bilgi edinme başvurularında bulunduk. Ne yazık ki ya henüz hiç yanıt alamadık ya da aldığımız 
yanıtlarda çoğu bilginin ilgili kurumlarda var olmadığını öğrendik. Alabildiğimiz birkaç yanıt da başlangıçtaki 
tespitimizi doğruluyor. Örneğin, Urfa ve Adana’da 100 üstü ve 150 üstü kadın çalışanı olan işyerinin 
bulunmadığını öğrendik. Dolayısıyla, yinelemek gerekir ki bu sayılara odaklanmış olan düzenleme gerçekte 
herhangi bir anlam ifade etmiyor.

Yasadaki kreş hakkı ne durumda?
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NELER YAPIYORUZ?

MİKROKREDİ VE
GİRİŞİMCİLİK 
MASALI

  Mikrokrediyle ilgili yakın za-
manda iki gelişme yaşandı. İlki, 
Turkcell ile Türkiye İsrafı Ön-
leme Vakfı (TİSVA) işbirliğiyle 
gerçekleşen “Ekonomiye Kadın 
Gücü” projesinin, geçen ay halkla 
ilişkiler alanında bir organizasyon 
olan IPRA Altın Küre Ödülleri 
tarafından ödüllendirilmesiydi. 
Proje, hem “Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk” kategorisinde birin-
cilik ödülü aldı hem de IPRA 
Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 
Ayrıca, Ekonomiye Kadın Gücü 
kapsamında mikrokredi alan 
girişimci bir kadın törene katılarak 
kendi ürettiği bir ürünü IPRA 
2014 Dünya Başkanı Dr. Zehra 
Güngör’e hediye etti. Söz konusu 
habere  baktığımızda, Turkcell 
Genel Müdür Yardımcısı Koray 
Öztürkler’in daha fazla kadına 
mikrokredi verme amacında 
olduklarını ve projeyi hayata 
geçirmelerinin üzerinden bir 
yıl geçmiş olmasına rağmen 
“girişimci” kadın sayısının 55 bin-
den 68 bine ulaştığını ifade ettiğini 
görüyoruz.

  İkincisi, Ekonomiye Kadın Gücü 
projesi çerçevesinde birkaç gün 
önce çıkan haberdi . Bu proje 
çerçevesinde 8 Mart’ta “sosyal 
işletmecilik” modeli uygulamaya 
kondu. Buna göre Ekonomiye 

Kadın Gücü projesi kapsamında 
destek alan kadınların TL dakika 
ya da TL kontör kartları satarak 
gelir elde etmeleri bekleniyor. Bu-
nunla beraber 68 bin mikro kredi 
alan “girişimci” kadın sayısının 
100 bine ulaşması hedefleniyor. 
Haberde örnek verilen girişimci bir 
kadının, “Geri ödeme konusunda 
da sağlanan güven sayesinde hiçbir 
sıkıntı yaşamadım,” sözleri yer 
alıyor.

  Geçen sene basına ve kamuo-
yuna duyurmak üzere mikrokredi 
uygulamalarını eleştiren bir 
bildiri yayınlamıştık . Yoksul 
kadınlara “girişimcilik” adı altında 
faizle (onlar hizmet bedeli di-
yor) verilen mikrokredilerin, 
kadınları yoksulluktan kurtarıp 
güçlendirmesi bir yana, daha 
fazla güçsüzleştirebileceği konu-
sunda uyarılarda bulunmuştuk. 
Bu gelişmeler vesilesiyle konu 
hakkındaki eleştirilerimizi yeniden 
hatırlatmak istiyoruz. Her şeyden 
önce girişimcilik kavramının 
yanlış kullanıldığını görüyoruz. 
Öztürkler’in verdiği sayıyı baz 
aldığımızda, mikrokredi alan 
her kadının girişimci olduğu 
gibi yanıltıcı bir durumla karşı 
karşıya kalıyoruz. Diğer haberde 
de mikro kredi alan 68 bin kadının 
girişimci olduğu vurgulanıyor. 

Oysa girişimcilik başka bir şey, 
700 liralık bir krediyle ufak çaplı 
bir iş yapıp ufak kazançlar elde 
etmek başka bir şeydir. Burada 
“girişimcilik” kelimesinin bu 
kadar sık vurgulanmasının, işin 
reklam boyutuyla ilgili olduğu 
çok açık. İkincisi, kırk yılı aşkın 
bir süredir uygulanan mikrokredi 
programlarının ne yoksulluğu 
azalttığına ne de kadınları 
güçlendirdiğine dair ciddi bir veri 
var. Şirketler bu uygulamalara imza 
atarak kendi reklamlarını yapıyor 
ve bunu yaparken de birkaç başarı 
hikâyesinin reklamını yaparak, 
mikrokredinin doğrudan kadınları 
girişimci yapıp güçlendirdiği 
algısını yaratıyor. Oysa daha önce, 
mikrokredi kullanan kadınların 
ezici çoğunluğunun dikiş-nakış 
gibi “kadınlık” rollerini pekiştiren 
alanlara yöneldiklerini, ürünler-
ini satamadıklarını, bu nedenle 
çoğu zaman haftalık taksitlerini 
ödemede zorlandıklarını ve borç 
yükü altında daha fazla ezildikle-
rini belirtmiştik. Bunun yanı sıra 
aldığı mikrokrediyi doğrudan 
evdeki erkeklere veren kadınların 
varlığını gösteren çalışmalardan  
da bahsetmiştik. Üçüncüsü, 
Türkiye’de kadın istihdamının 
durumu bu kadar içler acısıyken 
ve bizler istihdamın bir sosyal 
hak olarak devlet mekanizmaları 

tarafından cinsiyet eşitliği pers-
pektifinden sağlanması gerektiğini 
vurgularken, bu kadar ciddi bir 
sorunun mikrokredi gibi geçici 
çözümlerle maskelenmesi ve göz 
ardı edilmesi kabul edilemez. 
Elbette bazı kadınlar evden ya 
da yarı zamanlı çalışmayı daha 
uygun buluyor olabilir, fakat kalkıp 
mikrokrediyi kadınların işsizliğini 
çözmede sihirli değnek ve birincil 
çözüm olarak sunmak, devletin 
sorumluluklarını şirketlerin ve 
piyasanın insafına bırakmaktan 
başka bir anlama gelmemektedir. 
En önemlisi, medyada mikrokredi 
faizsiz ve geri ödemesi son derece 
kolay bir şey olarak gösteril-
mektedir. Oysa bazı araştırmalarda, 
mikrokredi programlarının 

geri ödemeler konusunda son 
derece baskıcı bir tutum sergi-
lediklerini, borcun ödenmediği 
durumlarda grup baskısının 
devreye sokulduğunu ve böyle-
likle kadınların manevi açıdan 
da savunmasız bırakıldıklarını 
görüyoruz. Hatta Hindistan’da borç 
ödeme baskısına dayanamayıp in-
tihar eden pek çok kişi gazetelerde 
haber olmuştu.

  Buradan tekrar, mikrokredi gibi 
serbest piyasa mekanizmalarının, 
kadın istihdamı ve emeği mese-
lesini daha fazla görünmez 
kıldığını hatırlatmak istiyoruz. Bu 
yolla kadınlara, eğer çok çalışır 
ve başarılı olurlarsa “kaderlerini” 
değiştirebilecekleri, ama başarılı 

olamazlarsa da bunun kendi yeter-
sizliklerinden kaynaklandığı mesajı 
veriliyor. Bu nedenle medyada 
sürekli olarak “girişimci” kadın 
örnekleri dile getirilerek mik-
rokredinin kadın işsizliğini çöz-
mede sihirli değnek olduğu algısı 
yaratılmaya çalışılıyor. Oysa biz, te-
mel ihtiyaçlarını sağlayamayanlara 
faizli mikrokredi verilmesini değil, 
bu ihtiyaçların sosyal hak olarak 
devlet bütçesinden sağlanmasını 
talep ediyoruz. Ayrıca, herkesin 
yeteneği ve becerisine göre çalışma 
hakkına sahip olduğunu, bu hakkın 
piyasa tarafından değil devlet 
tarafından güvence altına alınması 
gerektiğini savunuyoruz.

“IPRA’dan Turkcell’e ödül”, Sabah, http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2014/01/06/ipradan-turkcelle-odul

 “Turkcell’den girişimci kadınlara gelir desteği”, Kazete, http://kazete.com.tr/haber_Turkcell%E2%80%99den-girisimci-kadinlara-gelir-
destegi_30625.aspx
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GÜNDEME DAİR

  KEİG Platformu olarak 
yürüttüğümüz faaliyetlerin bir 
ayağını da ev içi emek, kayıtdışı 
çalışma, güvenceli istihdam 
alanlarında kadına yönelik 
ayrımcılığa odaklanan Yasal 
Savunuculuk ve Dava Takibi 
Çalışması oluşturuyor. Bu çalışma 
ile kadınların istihdamda yaşadığı 
ayrımcılığın farkına varmak, iş 
davalarında ayrımcılık 
perspektifini yerleştirmek ve 
CEDAW (Kadınlara Yönelik Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Uluslararası Sözleşmesi) gibi etkili 
uluslararası mekanizmaları kullan-
makla hak ihlallerini yasal çerçe-
vede daha görünür hale getirmeyi 
hedefliyoruz.

  Daha önce İstanbul, İzmir ve 
Diyarbakır’da yaptığımız eğitim 
seminerlerinde; istihdamda kadına 
yönelik ayrımcılık söz konusu 
olduğunda avukatların bu konuda 
deneyimlerinin yeterli olmadığı 
ya da bunu ayrımcılık yasağı 

ile doğrudan ilişkisinin çoğu 
kez görmezden gelindiği ortaya 
çıkmıştı. Baroların kadın hakları 
çalışmalarının yoğunluklu olarak 
şiddet odaklı olduğu ve kadınların 
iş yaşamında yaşadığı hak ihlal-
lerine karşı politika üretemediğini 
gözlemledik. Sendikalardaki işçi 
davalarında da cinsiyetsiz bir algı 
olduğu ve yaşanan hak ihlallerine 
salt işveren-işçi ilişkisi üzerin-
den bakıldığı, özel ayrımcılıklara 
önem verilmediğini gözlemledik. 
Bu sebeple, baro ve sendikalara 
yönelik yapılan eğitim seminer-
lerinin öncelikli amacı, kadınların 
istihdamda yaşadığı ayrımcılığı 
tartışmak, görünür kılmak ve 
gündemleştirmek.

  Yasal Savunuculuk ve Dava Takibi 
Çalışması kapsamında, barolarla 
işbirliği içerisinde iki sene bo-
yunca yedi ayrı bölgede toplam on 
eğitim semineri gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. Çalışmada yer 
alan eğitim seminerlerinin 

programlarının oluşturmasında 
ve uygulanmasında İstanbul 
Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları 
Hukuku Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nden araştırmacılar 
ile birlikte çalışıyoruz. Eğitim 
seminerlerini, baroların kadın 
hakları komisyonları işbirliğinde 
gerçekleştiriyoruz.

  15- 16 Mart tarihlerinde Antalya 
Barosu Kadın Hakları Kurulu 
ile beraber gerçekleştirdiğimiz 
İstihdamda Kadına Yönelik 
Ayrımcılık ve CEDAW semine-
rinde avukat ağı oluşturmanın dava 
takip çalışması açısından da önemli 
olduğunun vurgulanması üzerine 
çalışma yaşamında kadına yönelik 
ayrımcılık davaları için bir gönüllü 
ağı oluşturduk. Türkiye gene-
linde katılımcılara açık bu ağ ile 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Siz 
de bu ağ içinde yer almak isterseniz 
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNDEME DAİR

YASAL SAVUNUCULUK 
VE DAVA TAKİBİ 
ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR

“İŞTE, EVDE, HER YERDE 
EŞİTİZ, BERABERİZ”

NELERE KATILDIK? NELER GÖZLEMLEDİK?

“Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile yürütülmekte ve projenin 
finansmanı İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç tarafından sağlanmaktadır.      

  2013 yılı Mart ayında başlayan ve 2016 yılı Temmuz ayında sona ermesi planlanan projenin ana yararlanıcısı, 
Türkiye’de kamu istihdam hizmetleri sunan kurum olan İŞKUR’dur. Proje Ankara, İstanbul, Konya ve Bursa il-
lerinde gerçekleştirilecektir. 
  Geçtiğimiz Şubat ve Mart ayları içinde proje illerinde açılış toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantılarda, işçi 
ve işveren örgütleri, sivil toplum örgütleri, iŞKUR ve ILO temsilcileri, gazeteciler ve İŞKUR eğitimleri ile kendi 
işlerini kurarak iyi örnekler olarak gösterilen kadınlar konuşmacı olarak yer aldı. KEİG Platformu üyeleri de bu 
toplantılara katıldı. 
  12 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda iyi iş tanımı masaya yatırılarak aslında Türkiye’nin önceliğinin 
ucuz emek ve esnek işgücü olduğuna dikkat çekildi. DİSK, iyi iş, kadınların evde çocuk bakarken çalışması 
anlamına geliyorsa karşı olduklarını belirtti. Tam istihdama yaklaşmayınca ve sendikalaşmadıkça kadın istihdamı 
sorununun çözülemeyeceğinin altı çizildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine bütünsel bakılması gerektiği, kadınların 
eğitim ve sağlık alanında güçlendirilmesi, politik ya da kolektif karar alma mekanizmalarında daha fazla 
bulunmalarının sağlanmasının önemine vurgu yapıldı. KEİG Platformu üyesi Çağla Ünlütürk Ulutaş kadınların 
eğreti işlere sıkıştırıldığını, AB’de kadın istihdamı artarken iyi işlerin oluşmadığını, aksine kısmi zamanlı işlerin 
%70’inde kadınların ve göçmenlerin çalışıyor olduklarını ifade etti. Ayrıca, kadınların işten sonra 4 saatini ev içi 
yüklere ayırdığını belirtti.
  13 Mart’ta Konya’da yapılan toplantıda ise kadınların Konya ilinde işgücüne katılımının %27, istihdamının 
%24,5 olduğunu belirten İŞKUR İl Müdürü, istihdam içindeki kadınların %50’sinin tarımda ücretsiz aile işçiliği 
yaptığını vurguladı. TÜRK-İŞ temsilcisi başka çarpıcı bir gerçeği ifade etti: Konya’da kadınlara asgari 
ücretle sosyal güvencesiz ya da sigorta pazarlığı yapılarak iş var. İşveren kadın işçi çalıştırmak istemezken eşler de 
çalışma konusunda destek olmuyor. KEİG Platformu üyesi İdil Soyseçkin de bu projenin çocuk eğitim ve bakım 
hizmetleri sorununa mutlaka eğilmesi gerektiğine, kadınlar için daha çok ve iyi işlerden bahsedebilmek için 
bu sorumluluğun kadınların omuzlarından alınmasının elzem olduğuna, bu hizmetlerin nitelikli hale getiril-
mesinin ve en küçük mahallelere kadar yaygınlaştırılarak herkes için ulaşılabilir olmasının devletin yükümlülüğü 
olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, Kreş Haktır Platformu’ndan bahsederek çocuk bakımının yalnızca kadınların değil 
erkeklerin de sorumluluğu olduğunun altını çizdi.
  Bursa’da 18 Mart’ta düzenlenen toplantıda dikkat çeken konu, kamu sendikalarından katılımın yokluğu idi. 
Katılan konuşmacılar kadın istihdamını artırmaya yönelik yapılması gerekenleri sıralarken vurgu özellikle 
pozitif ayrımcılık uygulanması, toplumsal cinsiyet eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi devletin yapması gereken 
düzenlemeler üzerindeydi. Kadın istihdamındaki engellerden en çok kreş konusu öne çıktı. KEİG adına katılan 
Koza Kadın Derneği’nden Sevgi Ay, Kreş Haktır Platformu’nun hazırladığı yasal dayanaklarla birlikte kreşlerin 
nasıl olması gerektiğini açıkladı. Kreşlerin devlet tarafından 7/24 açık, güvenilir, ücretsiz ve nitelikli olarak 
yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı. 
  İstanbul’da ise diğer illerde olduğu gibi, İŞKUR eğitimlerine katılan genç kadınların ortak özelliğinin deneyim 
eksikliğinden dolayı uzun yıllar iş aramalarına rağmen iş bulamamaları olduğu vurgulandı. Deneyim eksikliğinin 
yanı sıra, lise ve lisans eğitimlerinin içeriğinin de işverenin ve/veya işin ihtiyacına göre planlanmadığını 
anlıyoruz. Ayrıca, iş arayış süresinin uzamasının çalışmak isteyen bireyi olumsuz etkilediğini, zaman aralığının 
uzamasının hem yoksulluk hem de güven kaybı yarattığı görülüyor. 
Kadın istihdamındaki kangrenleşmiş sorunların çözümü için atılan adımların izlenmesi, eylem planlarının 
göstergelere göre yapılıp uygulanması bu projenin bir başka önemli ayağını oluşturacak. İLO ve İŞKUR’un bir-
likte kurguladıkları programın içeriğinden kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki sorunlarını birlikte ele alıp 
bütünlüklü uygulamaları önereceğini çıkarıyoruz. Öte yandan, Kadınların sendikalarda ve siyasette daha çok yer 
alması gerektiği tüm katılımcı ve konuklar tarafından ifade edildi. Nitekim işçi sendikalarından katılan kadınlar 
sendika çalışmalarında yaşadıkları sorunlardan bahsettiler. Kreş ve toplumsal cinsiyet eğitimlerinin önemi 
böylece bir kez daha öne çıktı. 
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NELER YAPIYORUZ?NELER YAPIYORUZ?

KADININ İNSAN HAKLARI 
ÇALIŞTAYINA DAİR 
GÖZLEMLER

  Türkiye İnsan Hakları Ku-
rumu (TİHK) 8 Mart haftasından 
Ankara’da  “Kadının İnsan Hakları 
Çalıştayı” düzenledi. Çalıştaya 
KEİG Platformu da katıldı. 
Açılış oturumunda THİK’i 
tanıtan ve çalışmalarını aktaran 
bir konuşma yapıldı. Şu an birey-
sel başvuru almayan kurumun, 
kurumsal kapasite güçlendirme 
çalışmaları sonrasında bireysel 
başvuru almaya başlayacağı be-
lirtildi. Toplantı erken yaşta/zorla 
evlilikler, kadına yönelik şiddet ve 
kadın cinayetleri, istihdam konulu 
oturumlarla devam etti. Uçan 
Süpürge, uzun zamandır yürüttüğü 
erken yaşta/ zorla evlilikler ile ilgili 
yaptığı çalışmaları anlatırken, Mor 
Çatı’dan Av. Deniz Bayram kadına 
yönelik şiddet ve kadın cinayetle-
rine ilişkin bir sunum yaptı. 6284 
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Yönelik Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun’un uygulanmasıyla ko-

ruma kararlarının çok daha kolay 
alınabildiğini, fakat mahkemelerin 
kadınların ihtiyaç ve riskleri odaklı 
kararlar olmadığını, bu nedenle 
de etkili olmadığını vurguladı. 
Aynı oturumda sunum yapan 
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 
Gürkan Eker ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nden Tarıkhan  
Çetiner 6284 sayılı kanunu nasıl 
uyguladıklarını aktardı. 

  İstihdam oturumunda KSGM’den 
Güler  Özdoğan, kadınların işgücü 
piyasasına erişimini artırmaya 
yönelik çalışmalarını, bir proje 
kapsamında pilot olarak seçilen 
birkaç kadın kooperatifinin 
desteklendiğini aktardı. Oturum 
İlknur Üstün’ün sunumuyla devam 
etti. Üstün, mekansal düzenleme-
lerin, yerel hizmetlerin kadınları 
kamusal alanda yok saydığı ve 
dışladığını belirtti. Kadınlar için 
yapılan hizmetlerin aslında bir 

yandan cinsiyet eşitsizliğini de 
devam ettirdiğini vurguladı. 
Kadınların istihdamda yer 
alabilmeleri için yapılan meslek 
eğitim kurslarının cinsiyet rollerini 
pekiştirme özelliğinin yanında, 
kadınları paraya dönüşebilecek 
piyasa olanaklarından da mah-
rum ettiğini anlattı. Yerel yönetim 
politikalarının cinsiyet eşitliği 
perspektifinden ele almasının ve 
bütçe kaynaklarının da buna göre 
oluşturulmasının gerekliliğini 
vurguladı.
  
  Son oturumda Türkiye İnsan 
Hakları Kurumunun sivil  
toplum örgütleriyle ortak çalışma 
alanları tartışıldı. Kurumun 
bireysel başvuru incelemelerine 
başlamasıyla kadının insan hakları 
ihlalleri üzerine özel çalışmalar 
yapabileceği ve bu noktada kadın 
örgütleri ile de işbirliği içerisinde 
çalışabileceği aktarıldı. 

SÖYLEŞİGÜNDEME DAİR
16 17

Nasıl bir araya geldiniz? Bunun 
hikayesiyle başlayalım…

Menekşe: Kent Konseyi’nden 
bir yazı geldi, “Kadın Meclisi 
oluşturulacaktır, katılımınızı 
bekleriz,” diye. Kent Konseyi’nin ne 
olduğunu, ne iş yaptığını bile çok 
azımız biliyor. Çok merak ettik, 
“Söyleyecek sözümüz olur, gide-
lim,” dedik. Biz tabii orda hemen 
burnumuzu soktuk. Tüzüğümüzü 
yaptık, Kent Konseyi’nde 

çalışmalara başladık ve en ak-
tif çalışanlar da biziz, feminist 
kadınlar. Kadın ve Şiddet çalışma 
grubu oluşturduk, Eğitim çalışma 
grubu oluşturduk...

Nigar: ‘90’lı yıllarda Antalya’da 
bir kadın platformu oluştu, 
Türkiye’deki o feminist dalganın, 
İstanbul toplantılarının falan 
devamı olarak. Bir de ÖDP 
zamanında kadınların sözü gerçek-
ten bu şehirde iyi duyulur oldu. Ev 

toplantıları, mahalle toplantıları, 
yani baya güzel çalışmalar vardı. O 
yüzden de kadınlar etkileniyordu 
yani, kadın sorunları konusunda.

M: Çalışma komisyonları 
oluşturduk ve o komisyonlarda 
biz hakikaten çalıştık. Sonra o 
komisyonlardan bir fikir çıktı, bir 
yer açabilir miyiz? Belediye’den 
böyle bir şey isteyebiliriz; bu 
paraları niye biz kadınların lehine 
kullanmıyoruz? 

“Burada iş yaptıkça çoğaldık”
2000 yılında Antalya’da Kadın Danışma Merkezi kuruluyor. Belediye yeri tahsis etse de kadınlar burada bağımsız 
olarak örgütleniyor ve 2003 yılında derneklerini kuruyorlar. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma 
Derneği, 14 yıldır Antalya’da kadınlara yönelik şiddet başta olmak üzere çeşitli konularda kadın politikası üreten bir 
kadın örgütü. Derneğin hikayesini üyelerden Nigar Duru ve Menekşe Kaya ile konuştuk...



N: Burası bize tahsis edildi, 
işte sekreteriyle, elektrik, su, 
vs. paralarıyla, bir protokol 
de yapılıyor. Böylelikle Kadın 
Danışma 2000 yılında açılmış 
oluyor. Zaten ikinci yılında burada 
Sığınaklar Kurultayı yapılıyor. 
2003’te de dernekleşiyor. Mor 
Çatı’dan arkadaşlar geliyor, eğitim 
veriyor ve başvuru alınmaya 
başlıyor. Devlet de bizi benimsedi 
ve yaptığımız işlere onay verdi, 
bütün toplantılara çağırır oldu.   

Peki dernek kurulduktan sonra 
sizin örgütlenmeniz nasıl oldu? 

M: Çevremizden başladık burayı 
bilinir kılmaya. Çevremizden 
kadınları içerdikçe, herkes bir fikir 
önerdi, biz burada işler yaparak 
çoğaldık. Yani büyük bir emek 
veriyorsun, ama bunun bir karşılığı 
var. Görünür bir şey var ortada. 
Biz de ilk defa elle tutulur bir 
şey yapmanın sevincini yaşadık. 
Çok güler yüzlü, çok sıcak, çok 
hoş bir ortam olarak devam etti. 
“Artık başvuru alabiliyoruz, artık 
kadınlar için bir şeyler yapabili-
yoruz, kanunlar konusunda baskı 
unsuru bile olabiliriz biz, 8 Mart’ta 
şöyle yapacağız,” filan… Mesela 
buranın toplam üyesi 20 kişiyken 
8 Mart’larda pankart açıyorduk 
biz 20 kişi. Ama çok hoş bir şeydi. 
Öyle öyle çoğaldık; ama şu oluyor, 
bütün herhalde kadın çalışması ya-
pan kurumlarda, derneklerde aynı 
hikaye, 5-6 kişi koşturuyoruz. O 
5-6 kişi tükeniyor, çekiliyor, sırayla 
başka biri geliyor, çekiliyor, başka 
biri geliyor... Onun için de sirkül-
asyonumuz bol oluyor. Evet, gönül-
lülerimiz çok fazla. Telefonumuzu 
bulup arayıp, “Ben gelmek istiyo-

rum,” diyen kadınlar çok oluyor. 
İnternetten görüyorlar, arıyorlar ya 
da geliyorlar. 

N: Kadınlar geliyorlar, ama sonuçta 
biraz da siyasi yanını görünce, yani 
sisteme alternatif olduğumuzu 
görünce, bu sefer… Arada bir, 
çaydı, kahvaltıydı, geliyorlar. Ama 
olur ya, “Bir etkinlik sergileyelim,” 
ya da “Bir protestoyu sergileyelim,” 
dediğin anda pek çoğu gelmiyor. 
Böyle işte, hani bir çekirdek 10-15 
kişimiz var. 

Neler yapıyorsunuz?

N: İlk başta, özellikle mahalle-
lerde filan, mesela deniz görmeyen 
kadınlara bir eğitim veriliyor, bir 
proje kapsamında. Hem sağlıkla 
ilgili hem haklarını öğreten. 
Adrasan’da kadınlarla birlikte 
tatil yapılıyor ve bu baya bir ses 
getiriyor.Toplum merkezlerine 
gidiyorduk, oraların müdürleri, 
sosyal hizmet uzmanları bizi 
çağırıyorlardı, 8 Mart’larda veya 
başka zamanlarda, işte hukuksal 
haklarınız, vs. Yani bu şekilde 
kadınlarla iletişim kuruluyordu.
M: Okullarda eğitimler ver-
ildi öğretmenlere, onlara 
bizden arkadaşlar gittiler, to-
plumsal cinsiyet eğitimi. Okul-
lardan, öğretmenlerden ilgi filan 
çoğalmaya başladı. 

“Kazandığını kreşe 
verirse hiçbir işe 
yaramaz”

İstihdamla ilgili çalışmalarınız var 
mı?

N: Şöyle söyleyeyim, zaten 
başvuranların bir kısmı şiddet 

SÖYLEŞİSÖYLEŞİ

18 19

olduğunu bilmiyor, iş için 
müracaat edenler var. Hatta 
işverenler de geliyor, “Eleman 
istiyorum,” diyor. Kadın derneği 
olduğumuz için bunu da söyleyen-
ler oluyor.

Nasıl işler için arıyorlar? “Kadın 
işi” olan şeylerde mi?

N: Evet, genellikle temizlikçi, hasta 
bakıcı, vb. şeyler için arıyorlar. İki 
sene önceydi, iki kadın gönderildi 
mesela Beldibi’nde bir otele. Giden-
ler de memnundu hayatından. 
Oradan bir kadın gelmişti, “Özel-
likle buradan istiyorum kadınları,” 
dedi, “şiddete uğramış ya da bu 
konuda talebi olanlar olsun.” Bazen 
biz söylüyoruz kadınlara, “Bakın 
böyle bir kurs açıldı İŞKUR’da, 
gidin öğrenin hem de 10 lira 
kazanın,” filan diye. Tabii 10 lira da 
bir şeye yetmiyor, “Yol paramıza 
bile yetmiyor,” diyorlar. İstihdam 
için çok fazla faydalı olamıyoruz 
diyebilirim; ancak böyle, bu tarz 
şeylere yönlendiriyoruz.

M: Yani, özel ilişkilerimizi kul-
lanarak ya da hazır şey varsa eğer, 
bizden isteyen varsa onu kadınlara 
duyurarak ancak yapabiliyoruz. 
Biz istihdama yönelik özel bir şey 
yapmıyoruz, dediğim gibi, sadece 
şiddete maruz kalan kadınları 
sığınma evine yerleştirmeye 
çalışıyoruz. 

N: Gerçi ŞÖNİM, “Artık ben 
varım,” demiş.

M: Antalya İl Müdürü bize, “Çok 
emek verdiniz, ama artık biz 
yapıyoruz o işi,” dedi. 
Sizce buraya başvuran kadınların 
istihdamla ilgili yaşadığı en büyük 
sıkıntılar neler?

N: Başvuru aldığımız kadınlar 
da var işe yerleştirilenlerden, 
başvuru almadıklarımız da var. 
Örneğin geçen gün, “Kızımı kursa 
vereceğim üniversite için, şimdilik 
zar zor geçiniyorum, yarım gün-
lük bir büro işi varsa, bir avukatın 
yanında falan çalışabilirim,” diyor. 
Bu şekilde kendisi müracaat eden 
var. Ayrıca, şiddete uğramışlardan 
da, örneğin diyor ki, “Ben ko-
camdan boşanacağım, ama aç 
kalacağım sonra, ne yapayım? Bir 
iş bulursanız bana, çok sevinirim.” 
Dediğim gibi, elimizdeki imkanları 
kullanıyoruz. En fazla karşılaştığım 
benim, özellikle şu son zamanlarda 
maddi yönden tabii, çok sıkıntılılar. 
İşe girse, ki çocukları var, koyacak 
yerleri yok, kreş sorunu çok büyük.
Devletin Antalya’da 2 tane kreşi var 
çünkü. Kadının bir kere ayağının 
bağı. İkincisi, ücretsiz olacak; 
çünkü zaten kazandığını kreşe 
verirse hiçbir işe yaramaz. 

“Savunduğum şeyin 
feminizm olduğunu 
öğrendim”

Örgütlenmek hayatınızda ne 
değiştirdi, özellikle kadınlar 
olarak örgütlenmek? 

N: Şimdi, ben ‘77 yılında bir kadın 
derneğinin ilk kurucularından olup 
Ankara Devrimci Kadınlar’da, öyle 
olduğum halde feminist değilim di-
yordum. Ben ’95 yılında İstanbul’a 
gittiğimde, Eğitim-Sen 3 No’lu’da 
konuşurken ben feminist değilim 
demiştim; ama daha sonra femi-
nist oldum. Gerçekten bir arada 
olmak, bir şeyler üretmek... Hani, 
tek başına zaten sesin ne kadar 
çıkar? Tabii ki bir şeyleri başarmak 
ya da görünür kılınmak insana çok 
büyük bir mutluluk veriyor. E, aynı 

“Burada iş yaptıkça 
çoğaldık”

dili söyleyince, arkadaşlarla paylaşımda olunca güven de geliyor insana. 
Geçen gün bir arkadaşa, “Ya sen bir ara parti yöneticisiydin hiç sesin 
çıkmıyordu, şimdi burada baya iyi sesin de çıkıyor,”dedim. “Ya gerçekten,” 
dedi, “meğer kadın derneğinde uğraşmak insanları daha mutlu ediyormuş, 
siyasi partiler gibi değilmiş.” Ben şahsen böyle görüyorum. Kendimi, hani 
eksiklerimi de görüyorum. Tabii ki hemen değişmiyor o huylar, çabucak 
değişmiyor, ama eksiklerini de görüyorsun.

M: Ya ben 21 yaşıma kadar kadınlara dair bir sürü laf edip, bir sürü 
dışlanıp filan bir kadın olarak savunduğum şeyin feminizme teka-
bül ettiğinin bile farkında değildim. Sonra bir öğrendim ki bunun adı 
feminizmmiş. Böyle bir dernekte çalışmak da bir şey katıyor; çünkü zor 
olan bir şeyi başarıyorsun. Herkesin tukaka dediği bir iş yapıyorsun sen ve 
başarılı oluyorsun. Tek başına yapabileceğin hiçbir şey yok, birlikteyken 
bunu yapıyorsun. Ve o seni doyuma ulaştırıyor, bu doyumu başka bir şeyde 
yaşaman mümkün değil. Evine, özel hayatına nasıl yansıyor? Karşındaki 
insan da seni öyle görüyor, mücadele ediyorsun, bir şeyleri başarıyorsun, o 
da diyor ki, “Bu kadar mücadele eden bir kadını dikkate almak lazım, yani 
başıma iş de gelebilir. Bana karşı bir şey de yapabilir,” diyor. Daha dikkatli 
olduğunu görüyorsun. Şimdi arayıp da, “Evde yemek de yok, yemeği de 
yapıp çıkaydın,” filan olamıyor mesela. Halbuki eskiden oluyordu bunlar. 
Şimdi daha kolay hayır diyebiliyorum. Benim özelimdeki bir sorunu da 
o arkadaşlarım destekleyecek, biliyorum. Bu güçlü kılıyor aslında. Ben 
olmadığım zaman, bir işi filanın yapması da -biliyorum ki o yapacak, 
götürecek bu işi- rahatlatıyor seni. O birlikteliği yaşamak ve birlikteliğin 
şart olduğu bir durum olması çok güzel. 
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