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  Coşkulu bir 8 Mart’ı geride bıraktık. Bu yıl 8 
Mart’ta her yerde kadınların isyanını, mücadele-
sini, direnişini, eşitlik ve özgürlük talebini alanlara, 
meydanlara, sendikalara, işyerlerine, mahallemize, 
evimize taşıdık.
  
  Kapakta gördüğünüz fotoğraf İstanbul/ 
Kadıköy’deki 8 Mart kadın mitingi kortejinden. 
Ayrıca, KEİG Platformu olarak 8 Mart’ta yaptığımız 
açıklamayı da sayfalarımızda bulacaksınız.  
Gündem’de Neler Vardı  bölümünde HDP ve 
CHP’nin cinsiyet eşitliğine dair çalışmaları, sendi-
kalardaki kadın örgütlenmelerinden haberler ve 
seçimlere dair Kadın Koalisyonu’nun siyasetçilere 
yönelttiği sorulara yer ayırdık.KEİG’den Haberler  
bölümünde ise, ev işçilerinin İMECE’de yürüttüğü 
mücadele sonucunda elde edilen kazanımlara, 
Petrol-İş’in Kadın Okulu’na, kadınların “aile pake-
tine” dair protesto eylemlerine, KA.DER’in genel 
seçime yönelik başlattığı kampanyayailişkin haber-
leri okuyacaksınız.

  Bu sayıda dosya konumuz kadınların hane 
içindeki karşılıksız emeği. Kadınlara yükle-
nen ve değersizleştirilen ev ve bakım işleri için 
kadınlar kaç saat çalışıyor? Kadınların erkeklerle 
kıyaslanamayacak kadar yüksek olan günlük 
çalışma saatleri ve görünmeyen emeği verile-
re yansıyor mu?  Gündeme Dair bölümünde 
katıldığımız İstanbul Sözleşmesi panelinden 
aktarımları ve şiddete maruz kalan kadınların 
istihdamına dair yürüttüğümüz çalışmanın 
notlarını kaleme aldık. KEİG üyeleriyle söyleşilerin 
yer aldığı son bölümde ise bu sayıda Bursa’dan 
Koza Kadın Derneği üyeleriyle konuştuk.  

  Öneri, eleştiri ve katkılarınızı bekliyoruz.

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

  Cam silerken düşerek hayatını 
kaybeden ev işçisi Rukiye Şimşek’le 
ilgili devam eden davada ilk kez, 
ev işçisinin çalıştığı bir evde 
keşif yapılmasına karar verildi. 
İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde yürüyen davanın 25 
Şubat’ta görülen 2’nci duruşmasında 
Müdahil vekillerinin talebi üze-
rine olay yerinde keşif yapılmasına 
ve keşif sırasında iş güvenliği 

bilirkişisi bulundurulmasına karar 
verildi. Bir sonraki duruşma 4 Ha-
ziran günü saat 10.20’de görülecek.

  İmece Ev İşçileri Sendikası’ndan 
Ayten Kargın ise, yıllarca sigortasız 
bir şekilde ev işçisi olarak 
çalıştığına dair açtığı hizmet 
tespit davasını kazandı. İstanbul 
10. İş Mahkemesi’nde 26 Şubat’ta 
görülen davada, gelen bilirkişi 

Ev işçilerinin yürüttüğü mücadele devam ederken,       
  geçtiğimiz iki ay içinde takip edilen iki davada önemli gelişmeler kaydedildi.

raporunun ardından Kargın’ın bu 
ev işyerinde 2003-2012 arasında 
sigortalı işçi olarak çalıştırılması 
gerektiğine karar verildi. Kargın’ın, 
bu karar sayesinde sigortasız 
geçen 9 yılı boyunca yatması ge-
reken sigorta primleri yatırılacak. 
Kargın, bu davaların örgütle-
nerek kazanıldığını, bu davanın 
da İmece Ev İşçileri Sendikası’nın 
kazanımı olduğunu belirtti.
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FERHUNDE ÖZBAY’I 
KAYBETTİK
  Feminist akademisyen  Ferhunde Özbay’ı kaybettik. KEİG 
Platformu’nun kuruluşunda ve çalışmalarında büyük katkısı olan sevgili 
Ferhunde’mizi hep gülen yüzü, yüreklendirici sözleri ve yaptığı değerli 
çalışmalarla hatırlayacağız.

  Yakınlarına, dostlarına, öğrencilerine başsağlığı diliyoruz.

KADINLAR “AİLE PAKETİNE” 
KARŞI YÜRÜDÜ

KA.DER’DEN 8 MART KARNESİ
VE SEÇİM KAMPANYASI 

Kadınlar “aile paketi” olarak bilinen ve Meclis’e 
sevk edilen yasa tasarısını protesto etmek ve 
taleplerini haykırmak için 28 Şubat’ta İstanbul ve 
Ankara’da yürüyüş düzenledi. Ancak, tasarı komisyondan geçti.

KA.DER, 8’inci kez Türkiye’nin “Temsilde Kadın-Erkek 
Eşitliği” karnesini açıkladı ve genel seçimlere yönelik “Biz ne diyoruz, siz ne 
anlıyorsunuz?” kampanyası başlattı.

  Kadın örgütleri, emek ve 
meslek örgütlerinden kadınların 
oluşturduğu Kadın Emeği 
Platformu “aile paketinin” 
geri çekilmesini talep ederek 
Taksim’de “Aileye köle sermaye-
ye kul olmayacağız” sloganıyla 
yürüdü. Kadınlar, “müjde” 
diye sunulan paketlere karşı, 
güvenceli iş ve gelecek taleple-
rini yineledi. Ankara’da KESK’li 

ve TMMOB’lu kadınlar da Sakarya 
Caddesi’nden başlayan meşaleli 
yürüyüş gerçekleştirdi.
  
 “Görünmeyen emek sesini yük-
selt”, “Aile değil, kadınız, kadınız 
isyandayız” sloganları atan 
kadınlar, “aile paketinin kadınları 
anne olmakla özdeşleştirdiğini, 
annelik ve doğumu esnek ve güven-
cesiz istihdamı yaygınlaştırmaya 

Kadın Adayları Destekleme 
Derneği/ KA.DER, 8 Mart’ta 
Türkiye’nin “Temsilde Kadın-
Erkek Eşitliği Karnesi”ni açıkladı. 
8 yılda durum değişmedi, karar 
alma mekanizmalarında kadın 
oranı “yerinde saydı”. Karnede yer 
alan istatistiklere göre, 535 mil-
letvekilinin 77’si, 26 bakanın 1’i, 81 
valinin 2’si, 25 müsteşarın 1’i, 30 
Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
3’ü, Yüksek Yargı Organı 
Başkanlarının 1’i, 174 rektörün 14’ü 
kadın. 
  KA.DER, 7 Haziran Genel 

gerekçe yaptığını,” söyledi.
  
  Ailenin ve Dinamik Nüfus 
Yapısının Korunması Amacıyla 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve S
osyal İşler Komisyonu’nda 
değişiklik önergeleriyle 27 Mart’ta 
kabul edildi.

Seçimleri’nde kadın milletvekili 
sayısının artması için “Biz Ne 
Diyoruz Siz Ne Anlıyorsunuz!” 
kampanyasını 26 Mart’ta 
düzenlediği basın toplantısıyla 
başlattı. KA.DER bu kampanya 
ile kadın temsil sorununa dik-
kat çekmek için Mecliste yer alan 
partilerin başkanlarına seslendi. 
Parti başkanlarına, “Biz Ne Diyoruz 
Siz Ne Anlıyorsunuz!” sloganıyla 
seslenen KA.DER, siyasette yer 
almak isteyen ama bir dizi engelle 
karşılaşan kadınların sesi oluyor.

  KA.DER Genel Başkanı Gönül 
Karahanoğlu, “Türkiye’de siyasal 
yaşam onu belirleyen erkeklerin 
normlarına göre şekilleniyor. Çoğu 
zaman da siyasette yer almak 
isteyen kadınlar, erkek egemen si-
yasetin alay konusu oluyor. Siyaseti 
erkek işi gören zihniyet, kadınları 
siyasal yaşamda yok saymaya 
devam ediyor,” dedi. Karahanoğlu 
ayrıca, tüzüğünde “tüm karar alma 
mekanizmalarında kadınlar için 
en az eşit temsili” öngörmüş bir 
parti olan HDP’yi, iyi örnek olarak 
gösterebileceklerini söyledi.

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: Necla Akgökçe, Nebile Irmak, Necla Türemen,  Derya Şimşek Aksakal, 
Meral Yalnızca, Emine Doğru, Feride Sevgi Ay, Tuğba Kılınç, Hafize Kaya Yılmaz, Hacer Akan, Gülderen Sağlam,  İdil Soyseçkin, Sibel Özen, Nihal 
Şirin Pınarcıoğlu.İletişim adresi: Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Cad. 22/13 Beyoğlu İstanbul - 0212 251 58 50 - iletisim@keig.org 
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GÜNDEMDE NELER VARDI?

  8 Mart etkinlikleri kapsamında Yalova’da düzenlenen iki günlük eğitim programına konularla ilgili uzman-
lar katılarak sunum yaptı ve üzerine tartışma yürütüldü. Eğitimin ilk gününde İstihdamda kadın ve erkeğin 
eşitsiz konumu, kadınların hanedeki karşılıksız ve görünmeyen emeği, “aile paketi” ile kadın emeğinin 
esnekleştirilmeye çalışılması, sendikalardaki erkek egemen yapı, kadın işçilerin karşılaştığı meslek hastalıkları ve 
toplumsal cinsiyet perspektifinden işçi sağlığı ve iş güvenliği ile kadına yönelik şiddet konuları tartışıldı. 

  İkinci gün Petrol-İş Kadın Servisi’nin çalışmaları aktarıldı. Ardından,  Petrol-İş’li kadınların kendi hikayelerini 
ve sendikadan beklentilerini anlattığı “Bizim Hikayemiz” ve “Bedenimize Güvenmek” atölyeleri yapıldı. Eğitim, 
sertifikaların verilmesi ve müzik eşliğindeki eğlence ile sona erdi.

HDP’DEN KADIN VE LGBTİ’LER İÇİN 
BAKANLIK TEKLİFİ
HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Meclis Başkanlığı’na 

Kadın Bakanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifini 13 Şubat’ta sundu. Buldan 
teklifin gerekçesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaptı.

  Teklifte Kadın Bakanlığı’nın kadınların ve LGBTİ’lerin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel, tüm alanlarda 
uğradığı şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edecek, kadın hak ve özgürlüklerini geliştirecek, toplumsal eşitlik 
ve adaleti sağlamaya dönük çalışmalar yürüteceği belirtildi. Buldan ayrıca, Kadın Bakanlığı’nın kurulmasının 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin de gereği olduğunu söyledi.

  Kadınlara yönelik ayrımcılığın kadın istihdamında ve siyasi yaşama katılım konusunda sürdüğünü belirten 
Buldan, “Türkiye’nin kadınların yaşam hakkının korunması, kadınlara karşı her türlü şiddeti önleme ve bununla 
mücadele başta olmak üzere bir bütün olarak cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik acil olarak kapsamlı, etkin ve 
uygulanabilir bir politika belirlemesi gerekmektedir,” dedi.

SENDİKALI KADINLAR PETROL-İŞ 
KADIN OKULU’NDA BULUŞTU

EV İŞÇİLERİNDEN 
TORBA YASAYA İTİRAZ

GENEL-İŞ SENDİKASI’NDA KADIN 
KOMİSYONU KURULUYOR

Petrol-İş Sendikası’ndan kadınlar 9-10 Mart’ta Petrol-
İş Kadın Okulu’nda buluştu. Kadınlar şiddetten kadın istihdamına, sendikal 
örgütlenmeden meslek hastalıklarına birçok konuyu tartıştı.

 İmece Ev İşçileri Sendikası, ev işçilerinin 
sigortalanmasına dair yasal düzenlemeleri içeren ve 

1 Nisan’da yürürlüğe girecek 6552 sayılı Torba Kanun 
hakkında 30 Mart’ta bir basın açıklaması yaparak itirazlarını dile getirdi.

  Ev işçileri, sigortalanmanın kolay hale getirilmesi için uzun zamandır mücadele ettiklerini, ama yeni çıkacak 
torba yasanın ev işçilerinin taleplerini içermek bir yana, şu andaki durumdan daha da geriye götürdüğünü be-
lirtti. Yeni yasanın ev işçileri arasında 10 günden az ve fazla çalışan ayrımı yaptığı da vurgulandı.

  Açıklamada sendika başkanı Ayten Kargın, avukat Sevgi Eren ve Serpil Kemalbay konuşurken, yürürlüğe 
girecek yasanın uygulanmasına dair bir mevzuat oluşturulmadığını ifade edildi. Ayrıca, işverenlere sigorta 
yapmaları için kolaylık sağlanması ve geçmişe dönük primlerin yatırılması için ceza değil, teşvik verilmesi 
gerektiği vurgulandı. Tüm ev işçilerine geçmişe dönük sigorta primi haklarını arama çağrısı yapıldı.

GÜNDEMDE NELER VARDI?

Genel-İş Sendikası’nda bir araya gelen kadın üyeler 
İstanbul’da Kadın Komisyonu kurma kararı aldı. Toplantıda ayrıca, kadınların 
taleplerinin toplu sözleşmelere nasıl yansıtılacağı konuşuldu.  

  Genel-İş Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Gülderen Çebi ve Genel-İş Konut İşçileri Şube 
Başkanı Nebile Irmak Çetin’in çağrısı üzerine, sendikanın örgütlü olduğu belediye, üniversite ve hastanelerde 
çalışan kadınlar, 11 Şubat Çarşamba günü, saat 19.00’da Konut İşçileri Şubesinde bir araya gelerek sorunlarını 
tartıştılar.

  20’den fazla kadın üyenin katıldığı toplantıda, son dönemde kadınlara yönelik saldırılar artarken kadın örgütlen-
mesinin önemine değinildi ve “aile paketi” eleştirildi. Kadınların sendikal çalışmalarda özne olmasının ve bu 
sebeple kadın komisyonları oluşturmanın önemi vurgulandı. 

Daha sonra İstanbul’un çeşitli hastanelerinde çalışan kadınlar sorunlarını ve taleplerini dile getirip bunların toplu 
sözleşmelere nasıl yansıtılabileceğini tartıştılar. Toplu sözleşme taslak komisyonlarında mutlaka kadınların da 
bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan kadınlar, taslakların erkek temsilciler tarafından hazırlanması 
halinde kadınlara yönelik sorunların yansıtılmadığına da dikkat çektiler.

CHP ‘MOR BAYRAKLI 
BELEDİYELER’ İÇİN ADIM ATTI

CHP, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini sağlayan 
belediyelere ve belediye sınırları içindeki işyerlerine “Mor 
Bayrak” vereceğini açıkladı. 2019’da tüm CHP’li belediyelerin mor bayraklı 
olması hedefleniyor

  Mor Bayrak projesi, 13 Şubat’ta 
CHP Genel Başkan Yardımcıları 
Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu, 
Parti Meclisi Üyesi ve Manisa 
Milletvekili Özgür Özel, Erzincan 
Milletvekili Muharrem Işık ve Yerel 
Yönetimler Gen. Bşk. Yardımcısı 

Yrd. Ayça Akpek tarafından 
Meclis’te düzenlenen bir basın 
toplantısıyla duyuruldu.

  Kreş/çocuk bakımevi/kadın sağlık 
merkezi/hasta bakımevi/yaşlı 
bakımevi/sığınma evi sayısı; kadın 

belediye başkan yardımcısı; kadın 
yönetici sayısı; kadın çalışan sayısı; 
cinsiyete duyarlı bütçe oluşturmak 
gibi kriterleri yerine getiren CHP’li 
belediyeler,  “mor bayrak” almaya 
hak kazanacak.



GÜNDEMDE NELER VARDI?

  İşten çıkarılan işçiler sabah saat 
08.30’da yönetim binasını işgal etti. 
22 kadın işçi “Atılan işçiler geri 
alınsın” pankartını binaya asarak 
eyleme başladı. DİSK Genel Sekre-
teri Arzu Çerkezoğlu da kadın 

işçilerle birlikte eylemdeydi.

  Polis, sabah 07.30’da eyleme 
başlayan işçilere saat 10.00 sularında 
müdahale etti. 35 kişi gözaltına 
alındı. Serbest bırakılmalarının 

ardından direniş çadırına dönen 
35 işçi, üniversite yönetimine 80 
gündür direnişte olan işçilerin işe 
iade çağrısını yineledi.
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KADIN KOALİSYONU 
SİYASETÇİLERE 
EŞİTLİĞİ SORDU

Bağımsız kadın örgütlerini çatısı altında toplayan Kadın Koalisyonu, siyasi 
partilere 2011 Genel Seçimlerinden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik çalışmalarını sordu. 

  Kadın Koalisyonu’nun 25 Mart’ta siyasi partilere yönelttiği sorularda, 2011’deki son genel seçimlerden bugüne 
partide cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dair neler yapıldığı soruluyor. 

  Sorular şu konuları içeriyor: toplumsal cinsiyet eşitliğine dair politika ve uygulamalar, mali ve insan 
kaynaklarının dağılımında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları, kadınların ve 
LGBTİ bireylerin aday olmalarını sağlamak için yapılan çalışmalar, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzerine 
yürütülen çalışmalarda kadın örgütlerini dahil etme, Kadın Bakanlığı kurulmasını, meclisteki komisyonlarda 
kadınların yer almasını hedefleme.

  Kadın Koalisyonu ayrıca, seçime katılacak siyasi partilerin aday listelerinin açıklanmasının ardından 9 Nisan’da 
“2015 Genel Seçimleri Yaklaşırken Kadınların Bir Çift Sözü Var!” başlıklı açıklama yayımladı. Feministleri 
ve muhalif kadın örgütlerini hedef alan ve dışlayan siyasetçileri eleştiren kadınlar, siyasi partilerin ülkenin ve 
kadınların sahibi gibi davranmaktan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Kadınlar, “Hayatımızın iplerini elimize 
alıyoruz, bundan böyle kadın erkek eşitliğini öncelikli hedefi haline getirmeyen hiçbir partiye oy vermeyeceğiz!” 
dedi. 

  Proje kapsamında belediye, ilçe sınırları içindeki kamu kurumları da dâhil tüm işyerlerini değerlendirmeye tabi 
tutacak. İşyerlerindeki kadın çalışan; kadın yönetici sayısı; kadın-erkek çalışanların ücretleri; kreş; emzirme odası 
olup olmadığına göre değerlendirme yapılarak işyerlerine de mor bayrak verilecek.

DİRENİŞTEKİ KADIN İŞÇİLERE 
GÖZALTI
 Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde rektörle 
görüşme talebiyle 25 Şubat sabahı yönetim 
binasını işgal ettikleri sırada gözaltına alınan 

işçiler ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı.

KADINLARIN HANEİÇİ KARŞILIKSIZ EMEĞİ

  KEİG Platformu olarak kadınların hane içindeki karşılıksız emeğini ele alan bir bilgi notu hazırladık ve bu 
çalışmanın çıktılarını bültenin bu sayısında paylaşmak istedik. Çeşitli kaynaklardan yararlanarak hazırlanan 
bu bilgi notunda karşılıksız emeğin tanımı yapılırken, Türkiye’de ev içindeki işbölümünde kadın ve erkeklerin 
harcadığı emek ve zaman oranları karşılaştırılıyor. Bu çarpıcı veriler, kadınların üzerindeki iş yükünü bir kez 
daha gözler önüne seriyor.

  Karşılıksız emek piyasada bir değer olarak karşılığı olmayan, ekonomik ya da ekonomiyi doğrudan etkileyen 
faaliyetlerdir. Yalnızca yemek yapma, temizlik, alışveriş, çamaşır/bulaşık yıkama, ütü, çocuk/hasta/yaşlı bakımı 
gibi gündelik rutinleri içermekle kalmaz, hane halkının eğitimi, kişisel gelişimi, iletişim kurma becerileri ve ben-
zeri toplumsal hayat içinde yer almalarını sağlayacak tüm değerlerin üretimini ve yeniden üretimini de kapsar. 
Oysa, kadınların hane içinde harcadıkları emek ekonomik olarak önemsiz görülüyor. Ayrıca, bu emeğin “sevgi 
ilişkisi” çerçevesinde değerlendirilmesi de bu görünmezliği  pekiştiriyor.

Kadınların yaptığı işlerin verilerde karşılığı var mı?

  Karşılıksız emek ne ulusal ne de uluslararası verilerde, Gayrisafi 
Yurt İçi Hasıla’da (GSYİH)1 ve ulusal gelir verilerinde yer alıyor. Yani, 
bir restoranda yemek yemek GSYİH içinde sayılırken, evde yemek 
yapmak buna dahil edilmiyor. Diğer bir deyişle, kadınların temel 
sorumluluklarından biri olarak görülen yemek yapmak, konu pi-
yasada gelir getirici bir işe geldiğinde aşçılık adı altında büyük oranda 
erkeklerin elinde bulunan bir mesleğe dönüşürken, “evimizin aşçısı” 
kadınlar yemeklerimizi sofralarımıza ücretsiz olarak getiriyorlar. 

  Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge gibi teknolojik gelişmeler her ne kadar ev işinin doğasını 
değiştirmiş olsa da kadınların bu işlere harcadıkları zamanda büyük bir değişiklik söz konusu değil. Benzer 
şekilde hane başına düşen çocuk sayısı azalsa da pedogoji, psikoloji gibi bilimlerin “iyi anne-çocuk ilişkisine” 
dair standartları yükseltmesi ile, çocuk bakımına ayrılan zamanın düşmesinden bahsetmek de mümkün değil.

Türkiye hanelerinde iş bölümü: Kadınlar 5 saat, erkekler 50 dakika!

           Türkiye’de kadınların harcadığı karşılıksız emek erkeklerden çok 
daha fazla. 2006 yılında yapılan ve Türkiye’nin ilk ve tek Zaman 
Kullanım Anketi’ne göre yetişkin kadınlar hane ve hanehalkı 
bakım işlerine günde ortalama 5 saat 17 dakika ayırırken, erkekler 
yalnızca 51 dakika ayırıyor. Gelir karşılığı çalışmaya ayrılan za-
man ise, kadınlarda günde 1 saat 8 dakika iken erkeklerde 4 saat 
27 dakika. Kadınların ücretsiz harcadıkları emek saatleri eğitim 
seviyesi düştükçe ve “doğurganlık yaşı” olarak tanımlanan 25-34 
yaş arasında artarken, gelir karşılığı çalışmaya ayırdıkları zaman 
ise azalıyor.

1 GSYİH bir ülkede belirli bir zaman dilimi içinde (genellikle bir yıllık süre göz önüne alınır) üretilen tüm mal ve hizmetlerin üretimi için kullanılan ara 
mallar düşüldükten sonra kalanın para birimi cinsinden değeridir.

Haneiçi karşılıksız emek nedir? 
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Ev 
kadını değil, 
ücretsiz ev 
işçisiyiz! 

- Gelir getirici bir işte çalışmayan kadınların ‘ev kadını’ 
olarak tanımlanması, kadınların karşılıksız emeğinin 
değersizleştirilmesinin en büyük adımlarından biridir. 
Bunun yerine ücretsiz ev işçisi tanımı kullanılmalı,

-Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında üreti-
lecek politikalar açısından zaman kullanımı daha net 
verilerlerle değerlendirilmeli ve sınırları belirlenmeli,

- Haneiçi sorumlulukların kadınlar ve erkekler 
arasında eşit paylaşımı için erkeklerin de etkin olarak 
kullandıkları babalık izni, ebeveyn izni, bakım izni 
uygulamaları yasal alt yapıya kavuşturulmalı, işgücü 

piyasası çalışma saatlerinin azaltılması gibi gerekli 
düzenlemeler yapılmalı,

-Çocuk, yaşlı/engelli/hasta bireylerin bakımına yöne-
lik olarak yaygın, kaliteli ve ücretsiz ya da düşük ücret-
li hizmetler devletin sorumluluğu olarak sunulmalı, 
bu yolla kadınların yalnızca istihdama değil, eğitim, 
siyaset ve karar alma mekanizmaları gibi hayatın farklı 
alanlarına daha etkin katılımları arttırılmalıdır.

Ne İstiyoruz?

  Burada özetlemeye çalıştığımız bu eşitsiz tablodan 
da gördüğümüz gibi, ev işinin görünmezleştirilmesi 
ve kadınlığın doğal bir uzantısı olarak görül-
mesi hayatın her alanında ortaya çıkan cinsiyet 
eşitsizliğinin ve kadın yoksulluğunun temelini 
oluşturuyor. Ayrıca, ev içindeki sorumlulukların 
kadınların işgücü piyasasına katılımı önündeki en 
önemli engellerden biri olduğunu da yaptığımız 
çeşitli çalışmalarda sürekli vurguluyoruz. Toplum-
daki bu erkek egemen algının yıkılmasının yanı sıra, 
bu konuda alınabilecek önlemleri şöyle 
özetleyebiliriz:

Yine aynı anket sonuçlarına göre, erkekler evlenince karşılıksız emek yükü %38 azalırken, kadınlarınki %49 
artıyor. Erkekler hane içinde daha çok tamirat, faturaların ödenmesi, aile bütçesinin planlanması gibi işleri 
yaparken, sorumlulukların hiçbirinde erkeklerin payı %5’i geçmiyor. Ütü yapma oranı kadınlarda %72 iken 
erkeklerde %6, çamaşır yıkama oranı kadınlarda %85 iken erkeklerde yalnızca %3’te kalıyor.

  Haneiçi üretim ve işgücü piyasasına ayrılan saatlerin toplamı kadınların ortalama olarak erkeklere göre %22 
daha fazla çalıştıklarını gösteriyor. Hem kentte hem de kırsal alanda işgücü piyasasında yer alan kadınlar ve 
“doğurganlık yaşı” olarak ifade edilen 25-34 yaş arasındaki evli kadınların günlük toplam çalışma saatleri 8 saatin 
üstünde olabiliyor. Ayrıca, bu yaş grubunda haneiçi işlere kadınlar erkeklerden sekiz kat fazla zaman ayırırken, 
yalnızca çocuk bakımına beş kat daha fazla zaman ayırıyorlar. 

  İş dağılımındaki bu eşitsizlik ulusal verilere de yansıyor. Hem haneiçi hem de piyasa çalışma saatlerinin %55’i 
kadınların yaptıkları işleri kapsasa da kadınlar, GSYİH’nin yalnızca %31’ini kazanıyorlar.

 Bu metin aşağıdaki kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır: 
1 Beneria, L. (1999) “The Enduring Debate Over Unpaid Labour”, International Labour Review, Vol.138(3), p. 287.
2 Colman, R. (1998). The Economic Value of Unpaid Housework and Child Care in Nova Scotia. Halifax: GPI Atlantic.
3 Memiş, E. ve Ö. Özay (2011) ‘Eviçi Uğraşlardan İktisatta Karşılıksız Emeğe: Türkiye Üzerine Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir Değerlendirme’, Birkaç Arpa 
Boyu...21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar içinde, S. Sancar (ed.), Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 
4 Başak, S., Kıngır, S., Yaşar, S. (2013) “Kadının Görünmeyen Emeği: Ikinci Vardiya”, Anka Kadın Arastırmaları Merkezi.
5 Antonopoulos, R. (2008). The unpaid care workpaid work connection (No. 541). Working papers//The Levy Economics Institute.
6 Ulusoy, D., & Kolektif, S. F. Kadınların Ücretli-Ücretsiz Emek Kıskacı: AKP’nin Aile Politikaları ve Yeni Muhafazakarlık. BAŞKA BİR AİLE ANLAYIŞI 
MÜMKÜN MÜ?, 112.
7 lkkaracan, İ. & Gündüz, U. (2015) “Türkiye için Hanehalkı Üretimi Uydu Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hesabı: Bakım Ekonomisi ve Eşitsizlikler Üzerine bir 
Değerlendirme”, Çalışma Makalesi, İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi.
8 Mutfak Cadıları (2012) “İşyeri Mutfağındaki Iş Gerilimi de, Ya Evdeki Ne? http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/125-is-
yeri-mutfagindaki-is-gerilimi-de-ya-evdeki-ne.html

BU 8 MART’TA DA MÜCADELEYE DEVAM!

  Kadın cinayetlerinin artarak devam ettiği, erkek şiddetinin önlenmediği, kadınların emeğinin yok sayıldığı, var 
olan haklarımıza, bedenimize, kimliğimize yönelik saldırıların arttığı bir yılı daha geride bıraktık.

  Türkiye’de kadınların çalışma hayatına katılma oranları hala çok düşük ve çalışmalarının önünde engeller var. 
Ev ve bakım işleri, kadınların ücretsiz ve görünmeyen emeğiyle karşılanıyor. Bu nedenle dışarıda bir işte ücret 
karşılığı çalışmaları ne kocaları ve aileleri ne de toplum tarafından onaylan ı yor. Çalışan kadınların ise yarısından 
fazlası tam zamanlı ve güvenceli işlerde değil, güvencesiz ve kötü koşullarda çalışıyor. Çalışma hayatındaki 
kadınların cinsel taciz, mobbing, erkeklerden daha az ücret alma ve daha birçok sorunla karşılaşmaları ol-
dukça yaygın. Kadınlar dışarıda çalışırken, ev işleri ve bakım yükünü de üstlenmeleri bekleniyor, bu işlerin 
toplumsallaşmasına yönelik bir mekanizma geliştirilmiyor. Üstüne üstlük  hükümet tarafından  oluşturulan politi-
kalar, kadınları önce likle aile içinde ve  “anne” olarak tanımlıyor. O lur da “annelik”ten artırılabildiği mesai olursa 
dışarıda çalışmasına “belli koşullar altında”  izin veriyor.

  Bu 8 Mart’a bu politika paketlerinden biri olan “Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması Amacıyla Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile girdik örneğin. 
Tasarı, kadınları “anne” olarak tanımlayıp, bu “kutsal görev”in çizdiği sınırlar içinde yarı zamanlı olarak ücretli 
çalışmalarına izin veriyor.  Kadın istihdamını da artıracağı varsayılan bu modelin adına ise “esnek çalışma” 
deniliyor. Oysa ,  bu modelin düşük ücretler ve neredeyse imkânsızlaşan emeklilik anlamına gelmesi bir yana, 
haftalık çalışma saatlerinin çok uzun olduğu Türkiye’de –iddia edilenin tersine- esnekliğin çocukların ya da diğer 
bağımlı bireylerin bakımına zaman ayırmayı güçleştireceği de ortada. Bu durum, kadınların evlerinde kayıt dışı 
ve her türlü iş güvenliğinin dışında, hatta çoğu zaman çocuklarının emeğinden de yararlanmak zorunda kalarak 
çalışmaları sonucunu doğuruyor…

  Kadın emeğine ve istihdamına dair  politikalar oluşturulurken biz kadınların talepleri göz ardı ediliyor olsa da, 
bu 8 Mart’ta da taleplerimizi yineleyerek mücadeleye devam edecek, bu taleplerin takipçisi olacağız! Yaşasın 
kadın dayanışması!

TALEPLERİMİZ

- 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi,

- İnsana yakışır iş koşullarına sahip, yasal bakım 
izinlerine, izin sonrası iş garantisi hakkına ve sosyal 
haklara erişimi temel alan kayıtlı istihdamın standart 
hale getirilmesi ve esnek ve güvencesiz çalışma biçim-
lerinin teşvik edilmemesi,

- Kadın istihdamının insan onuruna yaraşır işlerde 
artırılmasının esas alınması, çalışma yaşamında cin-
siyet eşitliğini sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler 
yapılması ve uygulanması,

- Ebeveynlerin farklı yaşam ve çalışma koşulları ile 
uyumlu; süre, sunulan hizmetin türü ve mekân gibi 
açılardan çeşitlendirilmiş; sosyal hak olarak ücretsiz 
şekilde düzenlenmiş; verilen bakımın ve eğitimin, 
ailelerin gelir düzeyleri arasındaki farklardan ve 
eşitsizliklerden etkilenmeyecek kalitede olduğu 

erken çocukluk ve bakım ve eğitim hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması ve 0-6 yaş grubunu kapsaması,

- Tek ebeveynli ailelere bütüncül ve kurumsal destek 
sağlanması,

- Diğer bağımlı aile bireylerinin (yaşlı, engelli, hasta) 
bakımına yönelik kurumsal hizmetlerin mekân, süre, 
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sunulan hizmetin türü gibi açılardan çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması,

- ILO’nun 189 No’lu “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş” sözleşmesinin onaylanarak iç hukukun sözleşme ile 
uyumlu hale getirilmesi ve yapılacak olan yasal düzenlemelerin göçmen kadınları da kapsaması,
- ILO 177 Sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi imzalanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması, 

- Ev-eksenli çalışanların kendi örgütlerini kurma, bunlara üye olma ve faaliyetlerine katılma haklarını kullana-
bilmeleri için yasal düzenleme yapılması,

- Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamına alınması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

- TÜİK tarafından ev işçileri, ev eksenli çalışanlar, ücretsiz tarım işçileri ile ilgili düzenli veri tutulması.

KEİG Platformu
7 Mart 2015

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
PANELİNE KATILDIK

  21 Mart tarihinde Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku   
Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Sözleşmesi Tür-
kiye İzleme Platformu’nun ortaklaşa düzenlediği “Kadına karşı 
şiddetle mücadelede yeni bir dönem: İstanbul Sözleşmesi” paneli 
gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını Bilgi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Turgut Tarhanlı yaptı.

  Açılış konuşmasının ardından CEDAW Komitesi üyesi ve Türkiye GREVİO adayı Prof. Dr. Feride Acar söz aldı. 
İstanbul Sözleşmesi’nin hazırlık süreci ve getirdiği yenilikler üzerine konuşma yaptı. CEDAW Komitesi’nin 1992 
yılında kadına yönelik şiddeti ayrımcılık olarak tanımlayan 19 No’lu tavsiye kararının İstanbul Sözleşmesi’ne 
büyük katkısı olduğunu belirtti. Sözleşme’nin hazırlık aşamasında, kadına yönelik şiddet ve ev-içi şiddet,
toplumsal cinsiyet kavramı, kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğu, cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliği ifadelerinin ayrımcılık tanımında yer alması konularında tartışmaların yoğun yaşandığını aktardı. 
İstanbul Sözleşmesi ile ilk defa kadın ve erkek arasındaki tarihsel güç eşitsizliğinin ve  kadına yönelik şiddetin 
bir ayrımcılık olduğunun hukuki bağlayıcılık ve meşruiyet kazandığını vurguladı. Sözleşmeye taraf devletlerin 
STK’larla işbirliği içerisinde çalışmasının sözleşmenin ruhu açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.
 
  Eşitlik İzleme Kadın Grubu’ndan  Av. Hülya Gülbahar, kadın örgütlerinin hazırlık aşamasında yer aldığı 6284 
sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” kanunda açıkça risk değerlendirmesi, kadın 
cinayetleriyle ilgili hüküm geçirilemediği için İstanbul Sözleşmesi’nin esas alınacağının eklendiğini belirtti. 
İstanbul Sözleşmesi’ndeki  kadına yönelik şiddette uzlaştırma yasağının derhal iç hukuka uygulanması gerektiğini 
ekledi.

NERELERE KATILDIK? NELER GÖZLEMLEDİK?

  Panelin ikinci oturumunda Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Açelya Uçan, Kadının İnsan Hakları-Yeni 
Çözümler Derneği’nden Şehnaz Kıymaz ile Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmalar 
Derneği (SPOD)’nden avukat Ezgi Şeref konuşmacı olarak katıldı. Av. Ezgi Şeref sözleşmenin uygulanmasında 
transların pembe- mavi cüzdanları değil beyanlarının esas alınması, kadın-erkek ikili cinsiyet sisteminden 
kaynaklı LGBTİ’lerin mağduriyetlerinin sözleşme ile koruma altına alınması gerekliliğini vurguladı.

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARIN İSTİHDAMI
  Geçtiğimiz ay paylaştığımız üzere KEİG Platformu, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında şiddete 
maruz kalmış kadınların istihdamına yönelik bir işbirliği önerisi sundu. 
  
  İŞKUR’la yapılan görüşme sonucunda İstanbul’da sığınaklarda kalan kadınların istihdama katılımı için işbaşı 
eğitimlerin düzenlenmesine karar verilmişti. İstanbul İŞKUR ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile yapılan 
sonraki görüşmeler sonucunda sadece sığınaklarda kalan kadınlar için değil, şiddete maruz kalmış ve çalışmak 
isteyen tüm kadınlar için işbaşı eğitimlerinin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, öncelikle meslek edin-
mek isteyen kadınlar için UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri)  projesi kapsamında mesleki 
eğitimlerin düzenlenmesi planlandı. Bu eğitimlerin yanı sıra işbaşı ya da mesleki eğitimlere katılacak kadınlar için 
güçlendirme/farkındalık çalışmaları yürütülecek, iş ve meslek danışmanları için de toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik farkındalık çalışmaları düzenlenecek. Faaliyetler başlatıldığında haberleri paylaşmaya devam edeceğiz.
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  Koza Kadın’ın hikayesi nasıl 
başladı?

  Derya: Bizler farklı sivil toplum 
kuruluşu, demokratik 
kitle örgütleri, siyasi parti gibi 
kurumlarda kadın çalışmaları 
yürütüyorduk. Her yıl 8 Mart 
ve 25 Kasım’da bir araya gelerek 
Bursa Kadın Platformu’nda bir-
likte iş yapıyorduk. 2005 yılında 
Bursa’da yaşanan bir yangında 5 

kadın işçi hayatını kaybettiğinde 
2006 yılı 8 Mart’ını o kadınlara 
adadık. Bunu örgütlerken bizim 
dışımızdaki kadınlara ulaşmanın 
önemli olduğunu konuşmaya 
başladık. Bu işlerin kadın derneği 
adı altında yapılmasının kadınlara 
ulaşmayı ve bir araya gelmeyi 
kolaylaştıracağına ve daha gerçekçi 
kadın çalışmaları yapacağımıza 
inandık. Eşitsizlikleri gidermek, 
bütün farklılıklarımıza rağmen 

birlikte yaşamak, sorunlarımızı 
çözmek için her alanda yan yana 
olmalı ve ortak ilkeler etrafında 
birlikte mücadele etmeliydik.

  Necla: Bu vurgu bizim birlikte 
kadın derneği kurma fikrimizin 
alt yapısını oluşturdu. Birçok 
kadın çeşitli zamanlarda kadın 
derneği fikri üzerinde tartışmalar 
yaptık. Kendi farkındalıklarımızı 
artırmak, kadın sorununa 

Bursa’da bir kadın örgütü: Koza Kadın 
Derneği
  Bursa’da her yıl 8 Mart ve 25 Kasım’larda bir araya gelen kadınlar, 2006 yılında bir kadın derneği kur-
maya karar veriyor. Çeşitli tartışmalar ve çalışmalar sonucunda 2012 yılında dernekleşme yolunda adım 
atarak Koza Kadın Derneği’ni kuruyorlar. Birçok farklı alanda yerel çalışmalar yürüten dernek üyeleriyle 
çalışmalarını ve kadınlar olarak örgütlenmenin anlamını konuştuk. KEİG Bülten için bu söyleşiye birçok 
kadın katıldı: Derya Şimşek Aksakal, Necla Türemen, Meral Yalnızca, Emine Doğru, Feride Sevgi Ay, Tuğba 
Kılınç, Hafize Kaya Yılmaz, Hacer Akan, Gülderen Sağlam...

bakışımızı ortaklaştırmak için 
çeşitli ortamlarda bir araya geldik. 
Önceleri kitap okuma-tartışma 
grupları oluşturduk. Bir konu 
üzerinde özellikle uzman olan 
arkadaşlarımızın anlatımlarıyla 
forumlar düzenledik. Katılan kadın 
sayısı hep değişti. Kimi zaman 
15 kişiydik, kimi zaman 6 olduk. 
Ama hep birlikte düşünen ve bir-
likte üreten, fikirler ortaya çıkaran 
kadınlardık. Bu toplanmalarımızı 
evlerimizde, havalar ısınınca da 
parklarda yaptık.

  

Dernekleşme süreci ne zaman 
başladı?

  Meral: Ve 2012 yılı Mayıs ayında 
12 kadın arkadaşla dernek kur-
mak için dilekçemizi verdik. Bizler 
özellikle toplumsal cinsiyet, kadına 
yönelik şiddet ve kadın emeği 
konularına yönelik çalışmalar 
yapmayı ve özellikle her dönemde 
bir konuya yoğunlaşmayı önem-
sedik.

  Şu anda kaç üyeniz var?

  Emine: Şu an 40 üyemiz var. 
Kadınlarla bire bir görüşerek 
dernek amaçlarını ve çalışmalarını 
anlatarak örgütlenme yöntemini 
benimsiyoruz.

Tuğba: Bire bir görüşme yönte-

minde kadınlara kendimizi ve 
amaçlarımızı anlatıyoruz.

Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

  Sevgi: KEİG Platformu’nun 
ilk çalışmalarını başlattığı Kreş 
Haktır Platformu kapsamında 
2013 yılından beri çalışmalar 
yürütüyoruz. Kreş çalışmasında 
Koza Kadın olarak yasal dayanak-
lar konusunda çalışmalar yaptık. 
Bursa’daki kreş örneklerini in-
celeyerek raporlaştırdık. ILO ve 
İŞKUR’un yürüttüğü “Kadınlar 
için daha çok ve daha iyi işler” 
projesi kapsamında düzenlenen 
toplantılarına 2014- 2015 yıllarında 
konuşmacı olarak katıldık. 3-4 
Mayıs 2014’de KEİG çalışmaları 
kapsamında eğitim toplantısı 
yaptık.

Yerelde birçok alanda çalışma 
yürütüyorsunuz yani..

  Meral: 2014 yerel seçimlerinde 
belediye başkanı, meclis üyesi 
ve muhtar adaylarına kreş hakkı 
ile ilgili taahhütname imzalatma 
çalışması yaptık. 

  Hafize: Kadın Dostu Kentler 
Programı kapsamında “Mahalleli 
kadınlar performans ve bütçeye 
karışıyorlar” adlı projeyi yürütü-
yoruz.

  Kadınlar olarak örgütlenmek 
sizin için ne anlama geliyor?

  Hafize: Kadınlar olarak kadınlar 
için birlikte hareket etmenin 
önemini kavradım. STK’lar olarak 
örgütsel katılımla toplumun her 
alanında ciddi anlamda olumlu 
sonuçlara ulaşabileceğimizin ve 
sahip olduğumuz gücün farkına 
vardım. 

  Emine: Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin önemini ve ihtiyacını 
her alanda daha iyi fark ettim.

  Tuğba: Biz kadınların günlük 
hayatta birey olarak çok güçlü 
olduğumuzun hep farkındaydım. 
Fakat örgütlenerek neler 
başarabileceğimizi görmek beni 
çok şaşırttı. Her kadının ayrı koca-
man bir dünya olduğuna karar 
verdim. Ayrıca, toplum içinde daha 
rahat konuşmayı ve kendimi ifade 
etmeyi öğrendim.

  Meral: Koza Kadın’la birlikte 
hayatıma düzen geldi. Her ne kadar 
Koza Kadın çalışmalarında düzen-
siz olsam da evimde düzen gelişti. 
Dil kullanımı konusunda geliştim 
ve iletişim becerilerim arttı.

  Gülderen: Hayatımda ilk kez 
akademik arkadaşlarım dışında bir 
insan-kadın grubuyla araştırma 
yapıyorum. Bu toplumsal 
yapıdaki araştırma süreci, aka-
demik araştırma sürecinden çok 
farklıydı. Çünkü aslında toplum-
sal çalışmaların hiçbiri güvenli 
değil; ama benim alanımda olan 
eğitim çalışmaları hep güvenli 
ortamda yapılmaktaydı. Biz bu 
kadın örgütünde arkadaşlar olarak 
birbirimize müthiş bir güven 
desteği verdik. Bunun yanı sıra 
örgüt üyeleri hiçbir zaman görevini 

Bursa’da yürütülen 
kreş ve yerel yönetim 
çalışmaları

“Her kadın ayrı kocaman 
bir dünya”
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“niçin yapmadın” sorgulamasını 
hissettirmedi. Oysaki akademik 
dünyada bu duyguyu çok sert 
hissedersiniz. Meğer gönüllülük il-
kesiyle araştırma yapmak ne kadar 
zevkliymiş.

  Birlikte örgütlenmek size neler 
kattı?

  Sevgi: Dernek üyeleriyle 
iletişimim ve samimiyetim arttı. 
Birbirimizle rahat ilişki kurup 
daha kolay çalışıyor ve hızlı sonuca 
ulaşıyoruz.

  Necla: Yılardır kadın mücadelesi 

içinde olmama rağmen dernekle 
beraber bireysel olarak çok şey 
öğrendim ve öğrenmeye devam 
ediyorum.  Karma örgütlerde de 
kadın mücadelesi verdim ama ye-
terli olmuyordu. Koza Kadın’la 
birlikte gerçek bir kadın mücade-
lesi vermeye başladık. Kadınlar 
birlikte oldukça yapmayacakları 
şey yok diye düşünüyorum. Her 
tanıştığım kadın beni şaşırtarak 
bana çok şey katıyor.

  Hacer: Kadın hareketinin çok iyi 
örgütlenmesi gerektiğini, bireysel-
lik yerine örgütlenmenin daha 
önemli olduğunu anladım. Sahada 
çalışırken eğitim düzeyi ve gelir 
düzeyi düşük insanların ne ka-
dar sıkıntılar yaşadığını, onlara 
ulaşmak için korkularını da yen-
menin gerektiğini öğrendim.

  Derya: Kendimi kadınlarla daha 
güçlü ve keyifli hissediyorum. 

Gülderen: Bir diğer nokta da tüm 
üyelerin kendi becerilerini en 

güzel şekilde sunması ve diğerinin 
büyümesine katkıda bulunmasıydı 
-yani hiçbir şekilde birbirimizle 
yarışmıyorduk. Tek bir hedefimiz 
vardı, hep birlikte büyümek…
Ayrıca, çok kadınsı detaylarla 
herkesin çeyiz sandığını açarak çok 
güzel günler ve geceler geçirdik. 
Çevreye her baktığımızda kadınlar 
konusunda yeni çalışmalar bize 
bakıyor ve bizi bekliyor. Biz buna 
hazırız. Hemcinslerimiz ve ken-
dimizi için bir şeyler yaparak ken-
dimizi işe yarar hissediyoruz. Bu da 
mücadele gücümüzü arttırıyor.

  Hacer: Raporumuzu 
sonlandırırken telefonlarımıza 
gelen mesajlarda yaklaşan seçim 
zamanında gönderdiği mesajlar-
la STK’ların ne kadar önemli 
olduğunu fark ettik. Bundan 
sonraki çalışmalarımızda kadınlara 
ulaştığımızda ne kadar büyük bir 
güce ulaşacağımızı gösteriyor. 
Güçlü insan kadınlar meclise güçlü 
adayları gönderebilir.

“Her tanıştığım kadın 
bana çok şey katıyor”
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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 15 ilden 31 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)  • Selis Kadın Danışmanlık Merkezi • Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları 
Derneği / DOGÜNKAD (DİYARBAKIR) •Kadın Adayları Destekleme Derneği/ KA.DER • Kadın Müh-
endisler Grubu • Kadın Sendikacılar Grubu • Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği/ 
KİH-YÇ * 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/ BEKEV • Çiğli Evka-2 Kadın Kültür 
Evi / ÇEKEV • İzmir Kadın Dayanışma Derneği (İZMİR) • Mersin Bağımsız Kadın Derneği/ BKD 
(MERSİN) • Ordu Kadını Güçlendirme Derneği (ORDU) • Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği 
•Yaşam Kadın Merkezi Derneği (TRABZON) •Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği (URFA) • Van 
Kadın Derneği/ VAKAD (VAN) •


