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Bir yeni yıla daha kadınlar için eşitlik ve özgürlük 
dileklerimizle girmişken, 2015’in henüz ilk saatle-
rinde Sağlık Bakanı’ndan gelen “annelik kariyeri” 
açıklamasıyla kendimize geldik. Daha bu söze 
duyduğumuz tepki devam ederken, Başbakan da 
birkaç gün sonra açıkladığı yeni paket ile tepkimizi 
daha da arttırdı.
 
KEİG Bülten’in 11’inci sayısında dosya ko-
numuz, Başbakan Davutoğlu’nun son dönemde 
açıkladığı düzenlemeye, nam-ı diğer “aile paketine” 
odaklanıyor. Kadın örgütleri tarafından kullanılan 
bu adlandırma, paketin niyetini ifşa eden pek 
yerinde bir söz; çünkü paketle gelen düzenlemeler 
aileyi korumayı ve kadınların “annelik kariyerini” 
teşvik etmeyi esas alıyor.
 
Haberler bölümünde yani paketle ilgili kadın 
örgütleri tarafından yapılan açıklamalar ve 
bağımsız kadın ve LGBTİ örgütlerinin İstanbul 
Sözleşmesi denetleme kurulundan dışlanma sürecine 
dair detaylar yer alıyor. Ayrıca, Denizli, İstanbul ve 

Antalya’daki KEİG üyelerinin çalışmalarına dair 
haberler de bulunuyor. 

Neler Yapıyoruz bölümünde Uluslararası Çalışma 
Örgütü/ ILO çalışması kapsamında il istihdam 
kurullarında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair 
yaptığımız sunumlara ve KEİG’in kadın emeği ve 
istihdamı alanındaki çalışmalar bibliyografyasına 
dair detaylar yer alıyor. Gündeme dair düzenli 
olarak yazdığımız değerlendirmelerden “kadın 
işi-erkek işi” ayrımına ilişkin yazıyı da bu sayıda 
bulacaksınız. Söyleşi bölümünde ise, Mersin’de 
20 yıldır feminist politika üreten Bağımsız 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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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
HEYETİNE BAĞIMSIZ 
ÖRGÜTLER DAHİL EDİLMEDİ 

  KEİG’in de içinde bulunduğu 
bağımsız kadın ve LGBTİ örgütle-
rinden oluşan İstanbul Sözleşmesi 
İzleme Platformu, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın İstanbul 
Sözleşmesi denetleme kurulu 
GREVİO adaylarını belirlemek için 
Ankara’da düzenlediği toplantıda, 
Bakanlığı protesto ederek 
toplantıyı terk etti.

  İstanbul Sözleşmesi İzleme 
Platformu, toplantıda Bakanlık 
tarafından dayatılan seçim usulüne 
dair itiraz ve önerilerini dile 

getirmesine rağmen bu itirazlar 
değerlendirilmeyince Platform 
üyeleri salonu terk etti.

  Seçimin meşru olmadığını 
ifade eden Platform’un yaptığı 
açıklamada,” Platform üyeleri 
toplantıyı terk ettikten sonra, 
kalan yaklaşık 25 kişilik grupla 
gerçekleştirilen kurmaca seçim 
ile Hükümet eliyle kurdurulmuş 
olan Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM) ve Kadın Sağlıkçılar 
Dayanışma Derneği’nin (KASAD) 
yanı sıra Ayrımcılığa Karşı Kadın 

İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu, hükümetin 
İstanbul Sözleşmesi denetleme kurulu GREVIO heyetini kamu temsilcileri ve 
kendi seçtiği STK’lar ile kurmasına tepki gösterdi.

Derneği’nin (AKDER) ‘seçildiği’ 
öğrenildi,” denildi.

  İstanbul Sözleşmesi Türkiye 
İzleme Platformu bu gelişmelerin 
ardından, daha önce de kadın 
hareketinin GREVİO denetleme 
kurulu için belirlediği 6 aday içe-
risinde bulunan ve adaylığı için 
28 Ocak’ta başvuruda bulunan 
Feride Acar’ı desteklediğine dair 
açıklama yayımladı.Türkiye’nin 
ilk imzacısı olduğu İstanbul 
Sözleşmesi 1 Ağustos 2014’te 
yürürlüğe girmişti.
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KEİG: YENİ PAKET “ANNELİK KARİYERİNE” 
TEŞVİK EDİYOR

KEİG Platformu, Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı yeni paketle ilgili yaptığı 
değerlendirmede, kadın istihdamının arttırılmasının değil, anneliğin teşvik 
edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

  KEİG Platformu, Başbakan Davutoğlu’nun 8 Ocak’ta açıkladığı, kadınların çalışma yaşamı, çocuk bakımı ve 
ailenin korunmasına dair düzenlemeleri içeren Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısı’nın Korunması Programı Eylem 
Planı’nı değerlendirdi. Açıklamada, hükümetin bugüne kadar ‘müjdelediği’ paketlerde eşitliği sağlama yönünde 
bir adım atılmadığı ifade edilirken, aksine cinsiyet eşitsizliğinin derinleştirildiği vurgulandı.

  Açıklamada, erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerine yönelik düzenlemenin özel sektörü teşvik odaklı 
yapıldığı belirtirken, özel kreşlerin kamu kreşlerini ikame etmemesi gerektiği vurgulandı. Çocuk bakımı de-
nilince yalnızca kadınlara yönelik düzenlemelerin yapıldığı, erkeklerin hesaba katılmadığı dile getirilirken; 
kadınların çalışmasının ancak esas görevleri olarak görülen bakım hizmetlerini yerine getirmeleri şartıyla uygun 
görüldüğü ifade edildi.

  Hükümetin kadınlara 3-5 çocuk doğurmasını telkin ettiği belirtilen açıklamada, kadın istihdamının arttırılması 



  Adana, İzmir, Çanakkale, Antalya, 
Van, Mersin, Denizli,  Ankara, 
Trabzon ve İstanbul’dan üye 
örgütlerin katıldığı toplantının 
ilk gününde KEİG Platformu’nun 
yerel seçimlerden sonra stratejik 
planların yazım sürecine dahil 
olmak amacıyla yürüttüğü çalışma 
hakkında değerlendirme yapıldı. 
Stratejik planların yazılmasının 
ardından izlemenin nasıl yapılacağı 
konuşuldu.

  Toplantının ikinci gününde 
KEİG Platformu’nun son dönemde 

yayımladığı iki rapor üzerine 
tartışma yürütüldü. Kadınların iş 
yaşamında eğretileşme sürecini 
nasıl yaşadığına dair deneyim-
lerin paylaşıldığı oturumda, bu 
konuyu yaygınlaştırmak üzerine 
fikirler paylaşıldı. İkinci olarak 
2014 yılına dair hazırlanan politika 
raporu tartışıldı. Bu kapsamda, 
“ailenin korunması, kadınların 
annelik sorumluluğunun ön 
plana çıkarılması, kadınlara esnek 
çalışmanın teşvik edilmesi” gibi 
konular, Davutoğlu’nun son yaptığı 
paket açıklamaları ile birlikte 

tartışıldı.

  Toplantının son gününde 
ise, KEİG Platformu ilkeleri 
yeniden gözden geçirilerek, 
üyelerin Platform çalışmalarına 
ne şekilde katkıda bulunduğu 
ya da bulunabileceği üzerinden 
konuşuldu. Platformun önümüzde-
ki dönemde 3 farklı konuda 
çalışma yürüteceği çalışma grupları 
hakkında konuşularak planlama ve 
iş bölümü yapıldı.  
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KEİG ÜYESİ ÖRGÜTLER 
İSTANBUL’DA KADIN 
EMEĞİ POLİTİKALARINI 
KONUŞTU

KEİG Platformu 9’uncu Genel Kurulunu, 
15-16-17 Ocak’ta İstanbul’da düzen-

ledi. Toplantıda platformun geçmiş dönemdeki çalışmaları değerlendirilerek, 
önümüzdeki bir yıllık süreçte yürütülecek çalışmalara dair planlama yapıldı.

hedefinin cinsiyet eşitliğini sağlamak için bir adım olarak görülmediği ifade edildi. Pakette yarı zamanlı çalışan 
kadınların tam ücret alacağının söylendiği belirtilirken, KEİG çoğunluğu özel sektörde ve kayıt dışı çalışan 
kadınlar için bu uygulamanın gerçekçi olmadığını vurguladı.

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: Umar Karatepe, Müzeyyen Becene, Huriye Özkan, Leyla Oran Arkın, 
Gülseven Mete, Özgül Kapdan,Nihal Şirin Pınarcıoğlu, İdil Soyseçkin. İletişim adresi: Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Cad. 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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2 Aylık KEİG İletişim Bülteni
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  2009 yılında, aralarında kadın örgütlerinden, çeşitli sendika ve meslek örgütlerinden aktivistler ve akademisyen 
kadınların oluşturduğu Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi’nin 
girişimlerinin ortaya çıkardığı ihtiyaç üzerine Betül Urhan, KADAV’ın desteğiyle bu çalışmayı yürüttü.

  Araştırma, sendikalarda kadınların varlık düzeyini, hangi pozisyonlarda yer alabildiklerini ve sendikalarda 
kadınların var olabilmesi için gerekli olan mekanizmaların mevcut durumunu tespit etmeyi amaçlıyor.
Bunun yanında, erkek egemen sendikal örgütlenmeler içinde kadınların örgütlenmesini güçlendirecek, sendika 
yönetimlerine karşı ne tür direniş stratejileri geliştirdiklerini görebilmek için bir alan açıyor. 

  Bu araştırma, sendikalarda kadın temsil oranının oldukça düşük olduğunu ortaya çıkarıyor. Ancak bundan 
daha önemlisi, sendikaların neredeyse tamamının, cinsiyet körü bir yönetim anlayışında ısrar ederek, kadın 
temsili oranının yükselmesini sağlayacak somut adımlar atmadığını gösteriyor. Örneğin, sadece kadınlardan 
beklenen çocuk bakımının, kadınların sendika toplantılarına katılabilmelerinin önündeki en büyük engellerden 
biri olmasına karşın, hiçbir sendikada kreş ya da çocuk odası bulunmuyor.

  Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi, Türkiye’deki sendikalar, 
konfederasyonlar ve meslek odalarının temel metinlerine model oluşturması amacıyla Sendika Tüzük Değişikliği 
Önerisi’ni hazırlamıştı. Hazırlanan bu tasarıda sadece kadına yönelik şiddetin engellenmesi için gerekli 
mekanizmaları önermekle kalmıyor aynı zamanda sendikaların her türlü ayrımcılığa karşı eşitlikçi politikaları 
nasıl hayata geçirebileceğine ilişkin somut öneriler de sunuyordu.

“SENDİKASIZ KADINLAR, 
KADINSIZ SENDİKALAR” 
ARAŞTIRMASI YAYIMLANDI

GİKAD, YAŞAM SAHNESİNDE 
KADIN’IN 5’İNCİSİNİ DÜZENLEDİ

Kadınlarla Dayanışma Vakfı/ KADAV, Betül Urhan 
tarafından yürütülen araştırma sonucunda Sendikasız 

Kadınlar, Kadınsız Sendikalar kitabını yayımladı.

Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD), 
Yaşam Sahnesi’nde Kadın sergisinin beşincisini 
Denizli’de Turan Bahadır Sergi Salonu’nda düzenledi.
  19-25 Aralık tarihlerinde açık 
olan sergide kadınların ipek kozası, 
keçe ve seramikten yaptığı eserler 
sergilendi. Açılış konuşmasında 
GİKAD’dan Ayşe Balkanay 
sergiyi şu şekilde anlattı: “Bu yıl 
beşincisini düzenlediğimiz serginin 

bu seferki teması doğa. Sergideki 
eserlerde ipek, koza, seramik, keçe 
gibi doğal malzemeler ve zeytin 
dalı da kullanıldı. Çalışmalarımızın 
hepsi derneğimizde yürütülüyor. 
Yüzlerce kadının emeği var.”  Bal-
kanay ayrıca, serginin amacına 

dair, “Kadınların ev içindeki 
emekleri, gelire dönüştürülebilir 
emekleri az görülüyor, küçük 
görülüyor. Çocuklarını, evini bu 
şekilde geçiştiren çok sayıda kadın 
var. Bu kadınların önemli bir kısmı 
çalışan yoksullar,” dedi. 



5

GÜNDEMDE NELER VARDI?

KADIN EMEĞİ VE 
BÜTÇEYE DAİR
TALEPLER MECLİS’TE

Bütçe görüşmelerinde konuşan Selma Irmak 2015 merkezi bütçesinin cinsiyet 
eşitsizliği vaat ettiğini belirtirken, Pervin Buldan ev içinde ve dışında çalışan 
kadınların sorunlarının çözümü için Meclis’e araştırma komisyonu kurulmasını 
önerdi.

GÜNDEMDE NELER VARDI?

  Aralık ayındaki bütçe görüşmelerinde konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Selma 
Irmak, 2015 merkezi bütçesinin var olan eşitsizlikleri derinleştireceğini ifade etti. Tasarının özel olarak kadın 
özgürlüğü ve eşitliği için bir kalem içermediğini söyleyen Irmak, “Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için sadece 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca değil, bir bütün olarak kalkınma planlarının temel ilkesi olarak toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçelemenin benimsenmesi gerekmektedir,” dedi.

  Merkezi bütçenin oluşturulmasında hiçbir söz hakkı olmayan kadınların; bütçe tasarısının geri çekilmesi ve 
yeniden demokratik şekilde oluşturulmasını talep ettiğini belirten Irmak ayrıca, 2015 bütçesinin bu haliyle kabul 
edildiğinde “Toplumsal Cinsiyete Duyarsız Bütçe” olarak tarihe geçeceğini belirtti.

  HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ise, ev içinde ve dışında çalışan kadınların sorunlarının çözümü ve 
kadınların ev içindeki emeğinin görünür kılınması için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi. 
Türkiye’de kendine ait olmayan bir evde çalışan 100 milyonun üzerinde ev emekçisi olduğunu belirten Buldan, ev 
işçilerinin güvencesiz ve kayıt dışı çalışma koşullarını, iş cinayetleri, işyerinde taciz ve tecavüz verilerini hatırlattı. 
Buldan ayrıca, kadınların ev işleri için haftada harcadığı sürenin 94 saat olduğunu, bunun da saat ücretlerine 
göre yılda 85 bin Euro ettiğini belirtti.

SÜPÜRGE AKADEMİ 
2. DÖNEM EĞİTİMLERİ 
TAMAMLANDI

İmece Ev İşçileri Sendikası ve Süpürge Akademi 
tarafından düzenlenen ev işçilerinin sosyal 
haklarla ilgili eğitimleri 28 Aralık Pazar günü 
tamamlandı.
  İmece Kadın Dayanışma Derneği’nde ev hizmetlerinde kayıtsız, güvencesiz, esnek çalışan kadın işçilere hukuki 
destek vermek ve ev işçilerine sendikal eğitim sağlamak üzere kurulan Süpürge Akademisi’ nde başlayan 
2. Dönem eğitimleri Antalya ve İstanbul’da tamamlandı.

  Ev işçileri katılım belgelerini aldılar. İlk önce Gündelikçi belgeselini izleyen kadınlar, tamamlanan eğitimlerin 
ardından eğitim süreci boyunca edindikleri deneyimleri paylaştılar.  
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  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet 
Parlamentosu Cumhuriyetçi Türk 
Partisi – Birleşik Güçler 
(CTP-BG) Milletvekili Doğuş 
Derya 15 Aralık’ta parlamentodaki 
bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı 
konuşmada Kıbrıs’ta yaşayan tüm 
halkların acılar yaşadığını anla-
tarak resmi tarihi eleştirmiş ve 
federal çözüme değinmişti. Derya 
bu konuşmanın ardından eski 
bakanların da olduğu kişilerce 
sosyal medyada cinsiyetçi 
hakaretlerle karşılaştı.

  Doğuş Derya 18 Aralık’ta bu 
kişiler hakkında suç duyurusunda 
bulunurken, dayanışma eylem-
leri de Meclis’e ulaştı. Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Platformu Doğuş 
Derya’ya destek için Meclis’te 
eylem yaptı. Meclis Genel Ku-
rulu ziyaretçiler bölümüne oturan 
grup, “Susmayacağız haykıracağız” 
pankartı açarak ağızlarını siyah 
bantla bağladı. Eylemde ayrıca, 
“Doğuş Derya yalnız değilsin” 
sloganı atıldı. AKP’li Ömer Faruk 
Öz Derya’yı Türk askerine hakaret 
ettiği iddiasıyla eleştirirken, KKTC 

Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu 
Derya’ya yönelik saldırıları kınadı.

  Derya’ya Türkiye’deki kadın 
hareketinden de destek geldi. 
Kadının İnsan Hakları Yeni 
Çözümler Derneği’nin 19 Aralık’ta 
destek amacıyla hazırladığı basın 
açıklaması, kısa süre içinde çok 
sayıda kadın örgütü tarafından 
imzalandı. Açıklamada, “Kıbrıs’ta 
yaşayan tüm halkların acılarını 
dile getiren ve barışçıl bir dil kul-
lanan Derya’ya yapılan saldırıları 
kınıyoruz,” denildi. 
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MİLLETVEKİLİ DOĞUŞ 
DERYA’YA CİNSİYETÇİ 
SALDIRI
Kıbrıs Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada 
resmi tarihi eleştiren feminist milletvekili 
Doğuş Derya, sosyal medya üzerinden 
cinsiyetçi hakaretlere maruz kaldı. Derya’yı 
destekleyen dayanışma eylemleri Meclis’e kadar ulaştı.

“AİLEYE KÖLE SERMAYEYE 
KUL OLMAYACAĞIZ”

Kadın Emeği Platformu/ KEP, hem asgari ücrete hem 
de Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan yeni 

pakete dair toplumsal cinsiyet eşitliği temelindeki değerlendirmelerini 
düzenlediği iki açıklama ile kamuoyuyla paylaştı. 
  29 Aralık’ta TMMOB Makine Mühendisleri Odasında düzenledikleri basın açıklamasında Kadın Emeği 
Platformu, asgari ücretin kadınlar üzerindeki etkisi ve kadınların taleplerine ilişkin raporlarını paylaştı. Platform 
üyeleri asgari ücretin düşük olmasının kadınları kayıt dışı çalışmaya ittiği, esnek ve güvencesiz çalışan kadınların 
asgari ücrete erişemediği gibi sorunlara dikkat çekti.  Ücretsiz kreşlerden, işçi sağlığı ve işçi güvenliğine ve kadın 
temsiliyetine ilişkin taleplerini dile getirdi.

  Kadın Emeği Platformu, 28 Ocak’ta Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Merkezi’nde 
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“BİRLİK OLURSAK SOKAK 
BAŞI KREŞ AÇARIZ”
Anadolu Adalet Saray’ındaki duruşmaya 
çocuğuyla katılan Avukat Feyza Altun Meriç, 
işyerinde çocuk bakımı olanaklarının olmamasını 

protesto ederek tüm kadınlara dayanışma çağrısında bulundu.

  İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’ndaki duruşmaya 7 aylık bebeğiyle giren Avukat Feyza Altun 
Meriç, doğum yapan kadınların çalışma hayatından dışlanmasını ve işyerinde çocuk bakımı olanaklarının 
bulunmamasını protesto etti. “Çalışsak da çalışmasak da, köyde de kentte de olsak çocuklarımızla yaşam alanı 
bulamıyoruz toplumda,” diyen Meriç, işverenlerin kadınlara ne zaman hamile kalacağını sormasının taciz 
olduğunu ifade etti.

  Bebeğinin bakımını adliyede bir kadın hakimin odasında yapmak zorunda kaldığını belirten Meriç, duruşmada 
hiç olumsuz bir şey yaşamadığını ifade etti. Duruşmalara bu şekilde girmeye devam edeceğini söyleyen Meriç, 
“Ben çalışmak istiyorum, çocuğumla çalışmak istiyorum. Burada da bunun garipsenmesini istemiyorum. Şu 
anda ben bütün kadınlara sesleniyorum; biz birlik olsak sokak başı kreş açarız,” dedi.

düzenlediği toplantıda ise, Aile ve Dinamik Nüfusun Korunması Programını değerlendirdi. Programın önerdiği 
maddelere ilişkin detaylı değerlendirmede bulunan Platform üyeleri, kadınları evle ve annelikle sınırlandıran 
bu düzenlemeye esastan itiraz ettiklerini vurguladı. Kadınlar ayrıca, “Bu yasa ve programlarla kadınlardan 
başlayarak tüm çalışma hayatı esnek ve güvencesiz çalışma prensibi ile yeniden inşa ediliyor,” dedi.

Platformun talepleri arasında şunlar bulunuyor: Çocuk bakım yükünün kadınlar ve erkekler tarafından eşit 
şekilde paylaşılması, kapatılan kamu kreşlerinin açılması, kamu/özel tüm işyerlerinde ve her mahallede ücretsiz 
kreş açılması, haftalık çalışma süresinin en fazla 35 saate indirilmesi, kadınlara erken emeklilik ve yıpranma payı 
uygulaması.
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KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMINA YÖNELİK POLİTİKALAR

“ANNELİK KARİYERİNE” TEŞVİK PAKETİ NELER GETİRİYOR? 

  Başbakan Ahmet Davutoğlu 8 Ocak’ta kadınların çalışma yaşamı, çocuk bakımı ve ailenin korunmasına 
dair düzenlemeleri içeren  Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısı’nın Korunması Programı Eylem Planı’nı açıkladı. 
Kadınlara “müjde” diye sunulan bu yeni paketin, aslında kadınlara neler getireceğini birkaç madde üzerin-
den tartışmaya açmak istiyoruz. Bu sebeple, kadın istihdamının arttırılması ve ailenin korunması amacıyla 
hazırlandığı söylenen “iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması”na dair düzenlemeleri başlıklar halinde özetlemeye 
çalıştık. Meclis’e sunulan bu yasa tasarısındaki maddelerin bazılarına yakından bakalım.

İş ve Aile Yaşamının 
Uyumlaştırılması: 

Uyumlaştırma kavramı, basitçe, aile 
ve iş sorumluluklarının birbirini olumsuz 

yönde etkilememesi için bir denge oluşturmak 
anlamına gelir. Bu dengenin sağlanması için 

bakım hizmetleri, izinler, maddi destekler, vergi 
indirimleri, işyerlerinde çalışma saatlerinin ve 
biçimlerinin düzenlenmesi gibi uygulamaların 
yapılması gereklidir. Başbakan Davutoğlu’nun 

açıkladığı pakette de iş ve aile yaşamının 
uyumlaştırılması adı altında 

hedeflenenler maddeleniyor. 

1- Belediyelere kreş açma zorunluluğu 
getirilecek.

  Taslakta şartlar hakkında herhangi bir bilgiye 
rastlanmıyor. Şu an Belediye Kanunu’nda bulunan 
“Belediyeler kadın ve çocuklar için konukevleri açabi-
lir” ibaresinin, “Belediyelere kreş ve gündüz bakımevi 
kurma yükümlülüğünün getirilmesi” şeklinde 
değiştirilmesi öneriliyor. Ancak, bu zorunluluk Maliye 
Bakanlığı’nın onayına bağlı. Öncelikle bu düzenleme,
“kadınlar için konukevi açılmasının” sessizce ortadan 
kaldırıldığı izlenimi oluşturuyor; çünkü  bu şekliyle 
madde, halihazırda sığınak açmak konusunda ayak 
direyen belediyelerin sığınak açmamak için meşruiyet 
temeli bulmaları anlamına geliyor. Diğer taraftan, 
Maliye Bakanlığı’nın bu duruma ne kadar sıcak 
bakacağı da şüpheli.

2- Aile Bakanlığı izniyle açılan kreşlere 
(MEB izniyle açılan kreşler gibi) 5 yıl vergi 
istisnası tanınacak.

  İlk bakışta olumlu bir uygulama gibi görünse 
de bu düzenleme, kurumsal bakım hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması yerine özel sektörün teşvik edilecek 
olması anlamına geliyor. Bu da yalnızca belirli bir 
ekonomik gelire sahip ebeveynlerin bu hizmetlerden 
faydalanması demek.

3- ASPB bünyesinde faaliyet gösteren yaşlı 
hizmet merkezlerinin sayısı artırılarak  
faaliyet alanları genişletilecek.

  Yapılan çeşitli açıklamalarda ya da devlet desteğiyle 
uygulamaya konulan projelerde görüldüğü üzere 
bakım hizmetlerinin mümkün olduğu kadar evde 
bakıma dönüştürülmesi hedefleniyor. ASBP’nin 
Stratejik Planında da belirtildiği üzere yeni huzurevi 
açılmaması planlanıyor. Sayısı arttırılacağı söylenen 
yaşlı hizmet merkezleri, gündüz hizmet verecek yerler. 
Oysa bakım, 24 saati gerektiren bir mesai. Dolayısıyla, 
bakım yükümlülüğünün ailenin bakımdan sorumlu 
bireyleri olarak görülen kadınların üzerine kalacağı 
açık.

Bakım Hizmetleri
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“ANNELİK KARİYERİNE” TEŞVİK PAKETİ

1- Analık izni bitiminden sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üç ve  üzeri 
çocuklar için 6 ay olmak üzere yarı zamanlı çalışma  imkanı tanınması.

  Bu uygulamada kadınların yarı zamanlı çalışmasına rağmen, ücretlerinin tam olarak devlet tarafından ödeneceği 
ifade ediliyor. Ancak, özel sektörde çalışanlar için devletin ödediği bu payın işsizlik fonundan karşılanması söz 
konusu. Yani çalışan kadının işsiz kaldığı durumda yararlanması için maaşından yapılan kesintiler, devletin 
müjde gibi önümüze sürdüğü yarı zamanlı çalışmanın pilot uygulamalarının finansmanında kullanılacak. Bu 
uygulama ise ancak, temizlikçilik, bulaşıkçılık, çaycılık, servis elemanlığı gibi vasıfsız olarak nitelendirilen işlerde 
çalışanlar için kullanılabilecektir. Vasıflı işlerde çalışanların kullanması pratikte mümkün olmayacaktır; çünkü 
o süre zarfında işverenin aynı niteliklere sahip bir eleman bulması çok mümkün değildir. Dolayısıyla uygu-
lama, işverenin kadın çalışan tercih etmemesi sonucunu getirecektir. Ya da bazı sektörler kadınlara tamamen 
kapanacaktır.

  Diğer taraftan, özel sektörde analık izninin kullanılması ile ilgili olarak bile sıkıntılar yaşanıyor, işveren izin
kullanmak isteyen kadınları işten çıkarmakla tehdit ediyor. Dolayısıyla, henüz var olan izinlerin kullanımına
dair herhangi bir denetleme yapılmazken, bir de yarı zamanlı çalışma imkanının tanınması gerçekçi değil.
Üstelik burada işverene işçiler üzerinden para transferi yapıldığı da göz ardı edilmemeli. Kamuda ise bir hak
kaybı söz konusu. Analık izni bitiminden sonra ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat süt izni kullanımı yarı zamanlı
çalışma ile sınırlanıyor. Yani, iki ay yarı zamanlı çalışan bir kadın için süt izni 10 aya düşüyor.

2- İşçi ve memurlara çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı 
verilmesi.

  Bu madde her ne kadar kadın-erkek tüm çalışanlara yönelik sunulsa da, bakım işinin birincil sorumlusu 
olarak görülen ve esnek çalışmalarının teşvik edildiği kadınları hedeflediği açıktır. Bu düzenlemeyle yarı 
zamanlı çalışmanın düşük maaşlar, eksik yatan sigorta ve emeklilik primleri anlamına geldiğinin üstü örtülmeye 
çalışılıyor ve yarı zamanlı çalışmanın yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Üstelik Çalışma Bakanlığı bu uygulama için 
özel istihdam büroları yolu ile geçici iş ilişkisinin yani kısa süreli sözleşmelerle sürekli kesintiye uğrayan çalışma 
biçiminin hayata geçirilmesi şartını koymuştur. Dolayısıyla, tüm bir çalışma hayatının güvencesizleştirilmesi ve 
işgücü maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiği açık. Ayrıca, hem sağlık hem de emeklilik haklarından ‘yarım’ 
yararlanılacağı için sigorta ve sağlık sisteminin özelleştirilmesi de teşvik ediliyor.

  Diğer taraftan, kadınlara “Çalışacaksanız bile anneliğinizi aksatmayın” deniyor. Dolayısıyla, bakım 
sorumluluğunun kadın ve erkek arasında eşit paylaşımının sağlanması yerine yine kadınların sorumluluğu olarak 
gören anlayış pekiştiriliyor. Keza, paket açıklanmadan kısa bir süre önce Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, “Annelerin, 
annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir,” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

3-Eşi doğum yapan işçiye babalık izni verilmesi düzenlenecek.

 Bu düzenleme halihazırda var olan izinlerin yetersizliğini gidermeye yönelik değildir. Bilindiği gibi memur 
erkekler doğum sonrası 10 gün izin kullanabilirken, işçiler üç gün izin kullanabiliyor. Ancak, bu izin çalışılan 
işyerine bağlı olarak verilmeyebiliyor. Paketin sunduğu uygulama üç günlük iznin beş güne çıkarılması ve çocuk 
1 yaşına gelene kadar toplamda 10 gün izin kullanma hakkının tanınmasıdır. Dolayısıyla, bakımın kadının 
sorumluluğu olduğu düşüncesi burada da kendisini gösteriyor. Üstelik paket açıklandıktan hemen sonra bazı 
işverenler izinlerin üç günden beş güne çıkarılmasının maliyetini nasıl karşılayacaklarını sormaya başladı. 

İzinler
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“ANNELİK KARİYERİNE” TEŞVİK PAKETİ

1- İlk çocuk için 300TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL doğum 
parası verilecek.

  Başbakan Davutoğlu’nun müjde olarak açıkladığı bu yardımın çocuk bakımında ebeveynleri maddi olarak 
desteklemek anlamına gelmediği açıktır. Devlet adeta ebeveynlerin komşusuymuş da çocuk görmeye giderken 
yanında altın götürüyormuş gibi davranıyor. Zaten Davutoğlu da “çocuğa ilk altını devletten” diyerek ailelerin 
bir sosyal politika uygulaması olarak desteklenmesi yerine ağza bir parmak bal çalıp, kenara çekilmeyi uygun 
görüyor.  Halihazırda çalışanlara verilen aile yardımı ve çocuk yardımı paralarının komik derecede düşüklüğünü 
iyileştirmeye yönelik herhangi bir adım atma niyeti bulunmadığı açıkça görülüyor.

Maddi destekler

Aslında bu iki günlük artışa karşı çıkışın bir diğer nedeni de erkeklerin de çocuk bakımı içerisinde görülmesinin 
ileride alınması gereken izinler anlamına geleceği, bunun da maliyetleri arttıracağı endişesidir.işgücü maliyetle-
rinin düşürülmesinin hedeflendiği açık. Ayrıca, hem sağlık hem de emeklilik haklarından ‘yarım’ yararlanılacağı 
için sigorta ve sağlık sisteminin özelleştirilmesi de teşvik ediliyor.

  Diğer taraftan, kadınlara “Çalışacaksanız bile anneliğinizi aksatmayın” deniyor. Dolayısıyla, bakım 
sorumluluğunun kadın ve erkek arasında eşit paylaşımının sağlanması yerine yine kadınların sorumluluğu olarak 
gören anlayış pekiştiriliyor. Keza, paket açıklanmadan kısa bir süre önce Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, “Annelerin, 
annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir,” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
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2- ASDEP (Aile ve Sosyal Destek Programı) görevlilerinin vatandaşlara ulaşmanın 
yanında, ikinci ve aynı derecede önemli diğer temel görevleri ise bakanlığın görev 
alanına giren ve vatandaşlara sağlanan, engellilere veya yoksul çocuklara sağlanan 
aile yanında destek vb. imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
denetlemek olacak.

  “ASDEP çerçevesinde yeni eleman alımı yapılarak yardıma muhtaç kişilere ulaşılması sağlanacaktır,” de-
niliyor; ama ikinci bir görev olarak yapılan yardımların denetlenmesi ifade ediliyor. Bilindiği üzere bakım 
parası adı altında engelli ve yaşlı aile bireylerine bakanlara her ay asgari ücrete yakın bir para veriliyor. Zaten 
bildiğimiz gibi  hane içinde tüm bakımı çoğunlukla kadınlar üstleniyor. ASDEP görevlileri geldiği zaman 
herhangi bir işi için bir süreliğine evde bulunmayan bir kadın bu yardımı kötüye kullanıyor olarak görülecek, 
bu da yardımın kesilmesi anlamına gelecektir. Böylece kadınları neredeyse 24 saat eve bağlayan bir durum 
ortaya çıkacaktır.

Gözümüze çarpan diğer düzenlemeler:

Aile ve bebek dostu kültürel ortamlar oluşturulacak.

  Kadının adının Bakanlıktan silinerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na dönüştürülmesi ile hız 
kazanan aile merkezli politikalar paketteki bu madde ile bir kez daha pekiştiriliyor. Aile ve bebek 
dostu kültürel ortam nedir diye düşündüğümüzde paketteki bir başka madde yardımımıza yetişiyor: 

Mevcut örgün ve yaygın öğretim programlarının aile değeri ekseninde gözden 
geçirilerek bu kapsamda yeni materyallerin hazırlanması sağlanacak.

  Pakette teşvik edileceği söylenen evlilik yaşının düşürülmesi ve aile eğitimleri gibi düzenleme-
lerle birlikte düşündüğümüzde, aile değeri ekseni ile erken yaşta evliliklerin artması, anneliğin 
kutsanması ve kadının yalnızca anne olması üzerinden değer görmesinin kast edildiği açıktır. Bu 
değerin çocuk sayısı ile doğru orantılı olarak artması ve  kadının bu çocukların bakımından erkeğin 
ise evin geçiminden sorumlu olduğu cinsiyetçi işbölümünün yaygınlaştırılmasının amaçlandığını 
anlamak için ise fazla ayrıntıya gerek yok. Çünkü hükümet yetkililerinin her yaptıkları açıklamada 
bu saydıklarımızın bir ya da birkaçını sarf ettiğini, politikalarını da bu çerçevede şekillendirdiğini 
görüyoruz. Kadın, aile ve bebek arasında ortadan kayboluyor. 

  Şimdiye kadar, paketlerce ‘müjdenin’ kadınların toplumdaki ikincil pozisyonunu değiştirecek 
herhangi bir araç/olanak sunmadığını biliyoruz. Kadın istihdamının cinsiyet eşitsizliğini 
aşındıracak ve “insana yaraşır” bir hayat standardı sunacak şekilde nasıl arttırılacağını uzun yıllardır 
haykırıyoruz.  Ortaya koyduğumuz gerçekleri göz ardı eden, bu gerçeklere kulaklarını tıkayan bir 
yürütmenin paketlerden çıkardığı/çıkaracağı sürprizlere karnımız tok!
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GÜNDEME DAİR

NELER YAPIYORUZ?

  Erkeklere ait olduğu düşünülen bir alanda çalışan kadınlara dair haberlerle farklı zamanlarda karşılaşıyoruz. 
Bunlardan iki tanesine bakmak, yaşadığımız toplumun cinsiyet rejiminin de fotoğrafını çekmeye imkan veriyor. 
 
   Haberlerden birisi ızgara ve ev yemekleri yapan bir lokantaya dair aslında. Ancak, Star Gazetesi’ne göre haber 
niteliği taşıyan “pişirdiği kebaplarla erkek ustalara taş çıkarttığı” söylenen kadın işletmeci1. Aslında haberin 
içeriğinde, Berram’ın “aile bütçesine katkı olarak” lokanta işletmeye başladığı ve kadınların her işi yapabilecekle-
rini söylediğini görüyoruz. Hem habere uygun görülen başlık hem de bazı satırbaşları, ülkemizdeki toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini açık biçimde ortaya koyuyor. Berram, “sürekli mutfakta yemek yaptıkları”nı, dolayısıyla bu 
işin de zor gelmeyeceğini ifade ediyor. Oysa Star’ın başlığı özel alanda kadınların omuzlarına yüklenen bazı işlerin, 
kamusal alanda para kazandıran bir faaliyet olarak yapıldığı zaman erkeklere ait olarak tanımlamasına örnek teşkil 
ediyor. Mesela aşçılık, dünyanın hemen hemen her yerinde hala erkeklerin baskın olduğu bir meslek. 
Oysaki evlerimizde yediğimiz yemekleri hazırlayan ve soframıza koyanlar kadınlar. Diğer taraftan, az da olsa 
kadın aşçıların varlığına rağmen kebap ustalığı tamamen erkeklerin tekelinde olduğundan, bir kadın bu alana 
girdiğinde bu, haber değeri taşıyan bir olay haline geliyor2. Star’ın haberinde Berram, başka bir önemli noktayı 
daha gözler önüne seriyor. Kazancını, temel bir gelir değil “aile bütçesine katkı” olarak ifade ediyor. Berram’ın 
eşinin çalışıp çalışmadığını ya da çalışıyorsa ne kadar kazandığını bilmiyoruz; ancak, kadın erkekten daha 
fazla kazansa dahi toplumdaki genel geçer algı bunun katkı düzeyinde olduğu. Çünkü erkeğin evi geçindiren, 
kadınınsa esas olarak ev işlerinden ve çocuk bakımından sorumlu olduğu geleneksel aile anlayışı hem hâlihazırda 
yaygın hem de iktidar tarafından bu durumu pekiştiren politikalar üretiliyor ve uygulamaya konuluyor. Kadının 
çalışmasının erkeğin erkini zedelememesi gerekiyor. 
 
  Kadınlara kapalı alanlardan birisi de şoförlük. Araba sahibi olmak ve kullanmak her sınıftan kadın için müm-
kün değilse de, araba kullanan kadınların sayısı bir hayli fazla. Ancak otobüs, taksi ya da dolmuş şoförlerinin 
büyük çoğunluğu yine erkeklerden oluşuyor. Ayrıca, araba kullanmak da “erkek işi” olarak görüldüğünden kadın 
şoförler trafikte birçok baskı, aşağılama ve tacizle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla, bu alanda varlık mücadelesi 
veren kadınlar da yine haberlerde yer buluyor. CCNTürk.com’un “Ev kadınlığından sonra taksi şoförlüğü kolay 
geldi” diyerek yaptığı haberde 15 gün önce taksi şoförlüğüne başlayan Serap’ın hikayesi ile karşılaşıyoruz3. Yaşadığı 
şehirdeki tek kadın taksi şoförü oluşu işlerin de cinsiyetli olduğuna başka bir örnek. “Şoförlükteki ustalığıyla da 
dikkat çek(tiği)” cümlesi aslında, ‘kadın ama merak etmeyin arabayı iyi kullanıyor’ diyerek okuyanların ‘yüreğine 
su serpiyor’. “Ev hanımlığı”nın daha zor olduğunu dile getiren Serap’ın, 8 saat çalıştıktan sonra gidip evdeki 
işlerini de yerine getirdiğini belirtmesi dikkate değer. Yani haneye ait işlerden kaçmak için bu erkek egemen alana 
dalmadığını, ‘kadınlık rollerini’ aksatmadan devam ettirdiğini eklemek zorunda hissediyor. Bu cümleler hem 
kadınların çifte iş yüküne işaret ediyor hem de kadının çalışmasını ancak ve ancak aile sorumluluklarını yerine 
getirdiği takdirde meşru gören zihin yapısını da ortaya koymuş oluyor. Serap’ın ev işlerinin daha zor olduğuna dair 
işaret ettiği gerçek, erkeklerin aklına keşke şu soruyu getirse: Erkek egemen sistemde hangi erkek hem dışarıda 
günde 8 saat (ya da daha fazla) çalışıp hem de evde yemek, çamaşır, ütü, temizlik, çocuk bakımı işlerini aksat-
madan, karşılıksız ve eksiksiz şekilde yerine getirebilir ki?  
 
Türkiye’de cinsiyet eşitsizliği hayatın her alanına derinden nüfuz etmiş durumda. İşgücü piyasası da bu eşitsizliğin 
açık bir biçimde görülebildiği yerlerden birisi. Yine de kadın örgütlerinin ve kadınların hem politik alanda 
yürüttükleri mücadele hem de erkek egemenliğine türlü zorluklara rağmen her yerde kafa tutan direngenliği 
önümüzdeki günlerin karamsar havasında dahi umut olarak yolumuzu aydınlatıyor. 
 
           KEİG Platformu 
                   Aralık 2014

1 “Kadın kebap ustası erkeklere taşı çıkarıyor”, Star Gazetesi, 17.12.2014.
2 “Adana kebabının sertifikalı kadın ustası”, Zaman Gazetesi, 11.12.2009.
3 “Ev kadınlığından sonra taksi şoförlüğü kolay geldi”, CNNTürk.com, 18.12.2014.

KEBAP DA YAPARIZ, DİREKSİYON DA SALLARIZ!
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NELER YAPIYORUZ?

KEİG’DEN KADIN EMEĞİ 
VE İSTİHDAMI 
ÇALIŞMALARI 
BİBLİYOGRAFYASI

  KEİG Platformu, kadın emeği ve istihdamı alanındaki çalışmaların derlendiği kaynakçanın güncellenmiş 
halini internet sitesinde yayımladı. Ayrıntılı arama seçeneklerinin yer aldığı güncellenmiş versiyonda, alanla 
ilgili dilediğiniz kategoride arama yaptırarak istediğiniz kaynaklara ulaşabilirsiniz. 
 
  Bu bibliyografya, Türkiye’de kadın emeği ve istihdamı konusunda yapılmış çalışmaları en kapsamlı biçimde bir 
araya getirerek birikmiş bilgiyi bir araya toplamayı, görünür kılmayı ve araştırmacıların kaynaklara ulaşmada 
karşılaştıkları zorlukları hafifletmeyi amaçlayan bir çalışmadır. Esas olarak kitapları, bilimsel dergiler içinde 
yayınlanmış makaleleri, kitap içi bölümleri ve tezleri içermektedir.

  KEİG Platformu web sitesinde 24 Şubat 2007 KEİG Toplantısı başlığı altında bulabileceğiniz, “Türkiye’de Kadın 
Emeği Ve İstihdamı Alanında Yapılmış Çalışmaların değerlendirilmesi” başlıklı yazıda, böyle bir bibliyografya 
hazırlamanın amacı ve süreci daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. O bölümde, bugüne kadar Türkiye’de kadın 
emeği konulu çalışmaların bir analizi yapılarak en çok hangi alanlarda ürün verildiği ve hangi alanlarda bilgi 
birikimine gereksinim olduğu gibi sorulara yanıt aranmıştır. Bu analize dahil edilen çalışmaları içeren 
bibliyografya, daha sonra KEİG tarafından hazırlanan kitapta yer almıştır. Bu bibliyografya, daha yaygın bir 
kullanıcı grubuna ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ayrıca KEİG web sitesine konulmuştur.

  Türkiye’de kadın emeği ve istihdamı ile ilgili çalışmaların uzun bir geçmişi olmakla birlikte bu bibliyografya, 
1980 sonrasındaki artışı dikkate alarak, son 34 senede yapılan çalışmalara odaklanmıştır. Bibliyografyada yer 
alan Türkçe yayınların yanı sıra İngilizce olanlara da yer verilmiştir. Elektronik olarak ulaşılabilen makalelerin 
adresleri de dahil edilerek kullanıcıların kolaylıkla ulaşabilmeleri hedeflenmiştir.

  Bu bibliyografyada yer alan yüksek lisans ve doktora tezleri için Yüksek Öğretim Kurumu Tez Veri Tabanı 
kullanılmış ve çok sayıda anahtar kelime ile tarama yapılarak mümkün olan en geniş listeye ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Kullanıcılar tezler hakkında daha geniş bilgiye ve tez özetlerine “www.yok.gov.tr” adresinden 
ulaşabilirler.

  Kullanım kolaylığı olması açısından yayınlar, yazar adlarına, yayın yıllarına, yayın türlerine, konularına, sektör-
lere ve mesleklere göre tarama yapılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bibliyografyanın elektronik ortamda olması, 
aynı zamanda kadın emeği ve istihdamı konusunda yeni yapılacak yayınların bu bibliyografyaya dahil edile-
bilmesini ve böylece çalışmanın güncellenebilmesini sağlayacaktır. Yayınlarının KEİG sitesinde yer alan bibli-
yografyaya dahil edilmesini arzu edenler bu yayınlarının künye bilgilerini iletisim@keig.org adresine gönderebi-
lirler.

 Not: Yıldız Ecevit tarafından hazırlanan bu çalışma ilk kez Ağustos 2007’de yayımlanmış ve sonuncusu 2013’de 
olmak üzere iki kere güncellenmiştir. Bibliyografyaya şu linkten ulaşabilirsiniz: 
http://www.keig.org/bibliyografya.aspx
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GÜNDEME DAİR

“KADINLAR İÇİN DAHA 
ÇOK VE İYİ İŞLER” 
PROJESİ KAPSAMINDA 
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

3. AYRIMCILIK KARŞITI 
SEMPOZYUM ANKARA’DA 
YAPILDI

  ILO ve İŞKUR ortaklığında İstanbul, Bursa, Ankara ve Konya’da yürütülen proje, Türkiye’de kadınlar için 
“insana yakışır işler”in yaratılması yönünde izlenen politikaları ve İŞKUR’un kadın istihdamı alanında yürüttüğü 
faaliyetleri destekleme amacı taşıyor. Aynı zamanda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK)’nı 
kadın istihdamı alanında desteklemek de hedefleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde birtakım toplantılar 
gerçekleştirildi. 22 Aralık Konya, 23 Aralık İstanbul ve 30 Ocak Bursa’da düzenlenen toplantılarda illere ait işgücü 
piyasası araştırmalarının ön bulguları kadın istihdamı açısından değerlendirildi ve KEİG Platformu tarafından 
“toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel istihdam politikaları” alanında bilgilendirme sunumları yapıldı.
 
  Sunumlarda istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin neden sağlanması gerektiğine ve İİMEK’lerde kadın 
istihdamının hangi konular altında gündemleştirilebileceğine değinildi. İstanbul’daki toplantıda KEİG Platformu, 
“şiddete maruz kalmış kadınların istihdamı”na yönelik bir işbirliği önerisi de sundu. Toplantı sonrasında işbirliği 
önerisine yönelik İŞKUR ile yapılan görüşme sonucunda, İstanbul’da sığınaklarda kalan kadınlar için işbaşı 
eğitimlerinin düzenlenmesine karar verildi. Konuyla ilgili hazırlıklar sürüyor. Çalışma olgunlaştığında yeniden 
paylaşacağız.

  3- 14 Aralık tarihlerinde KAOS GL tarafından düzenlenen Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri 
Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen)’nın ev sahipliğini yaptığı “3. Uluslararası Ayrımcılık Karşıtı Sempozyumu” 
Ankara’da gerçekleşti. Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsviçre, İtalya , Belçika, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’den 
sendikacıların katıldığı sempozyumda, “Sendikalar, LGBT’ler, Kadınlar ve Genç Çalışanların Sorunları” 
tartışmaya açıldı.
 
  Sempozyumun ikinci gününde “Türkiye’de sendikal hareket ve kadın, gençlik ve LGBT alanında yaşanılan 
sorunlar” başlıklı oturumunda Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformundan da “ İş hukukunda Ayrımcılık 
ve Uluslararası Sözleşmeler” adlı sunumu Sibel Özen yaptı. Bu sunumda iş hukukunda LGBTİ bireylere ve 
kadınlara yönelik ayrımcı yasal düzenlemelere ve uluslararası sözleşmelerin önemine değinildi.
 

NERELERE KATILDIK? NELER GÖZLEMLEDİK?



15

SÖYLEŞİ

Derneğin hikayesi nasıl başladı?

Leyla: 1994 yılında Türkiye’de genel 
olarak feminizmin yükseldiği, 
hareketliliğin yaşandığı dönem-
lerde, herkes başka başka yerlerde 
iken iki arkadaşımız  Mersin’ deki 
bir toplantıda karşılaşıp kadın 
olmaktan kaynaklı, feminist bir 
perspektifle aynı şerhi koyuyorlar. 
Sonra birbirlerine bakıp diyorlar 
ki, “Evet, biz benzer  düşünüyoruz, 
görüşelim muhakkak.” Orda işte 
bir şeylerin ilk filizleri atılıyor. O 

dönemde söylemlerimiz çok ilginç 
geliyor Mersin halkına. Birkaç 
kadın şeklinde tanımlıyorlar ilk 
başta bizi. O birkaç kadının neler 
yapabileceğini zamanla  ortaya 
koyduk sanırım. Tabii alanlara 
çıkınca, ilk 8 Mart’lar kutlanınca, 
vs. öyle olmadığını, aslında çok 
ciddi bir başlangıcın izi olduğunu 
görüyorlar.

Siz bir grup kadın bir araya geldi-
niz ve dernekleştiniz mi?

L: Tartışma süreci, ilkelerimiz, 
ortak politika, itirazlarımıza dair 
bir seneye yakın bir teorik süreç 
yaşadık. Tabii birçok pratik sorun 
vardı. Yer bulamıyoruz, farklı 
yerlerde toplanıyoruz, falan. 
Ondan sonra, kendimizi nasıl 
ifade ederiz diye düşündük. 
Kurumsallaşma fikri bize soğuk 
geldi önceleri. İhtiyaçtan doğdu ve 
ondan sonra da Bağımsız Kadın 
Derneği’ni kurduk, ‘96 yılında. 
İsmi, üzerinde en çok tartıştığımız 
konu oldu.

“Feminizmin ne olduğunu Bağımsız Kadın 
Derneği’nden öğrendik”
1996 yılında feminist kadınlar tarafından Mersin’de kurulan Bağımsız Kadın Derneği, başta erkek şiddetiyle 
mücadele olmak üzere kadınların güçlenmesi için birçok alanda çalışma yürütüyor. İlk yıllarda Mersin’de  söylem-
leri ilginç bulunan dernek, bugün artık kanıksanmış. Her koşulda bağımsız duruşunu koruyan ve kadın politikasını 
merkezine koyan derneğin hikayesini üyelerden Leyla Oran Aykın ve Gülseven Mete ile konuştuk. 
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“Derneğin içinde 
sadece kadın politikası 
yapıyoruz”

İlk çalışmalarınız ne oldu, nasıl 
başladınız? 

L: Çok heyecanlı bir süreçti. Çok 
coşkulu, inançlı, dolu dolu bir 
süreçti.

Gülseven: Çoğu insanın söylediği 
gibi, benim de birebir duyduğum, 
“Biz feminizmin nasıl bir şey 
olduğunu Bağımsız Kadın 
Derneği’nden öğrendik”. Ve o 
dönemde çalışanlar hala birçok 
yerde aktifler yani, bırakmamışlar 
mücadeleyi.

Peki kaç kişi var şu anda?

L: Şu an 80 civarında üyemiz var, 
aktif olanlar döneme bağlı olarak 
değişiyor. Tabii, hiyerarşinin 
karşısında, yatay, gönüllülük 
ilkesi ile, kadınlık zeminindeki 
sorunların ortaklığıyla örgütlen-
memizi sürdürmeye çalışıyoruz.

Nasıl örgütleniyorsunuz?

G: Mesela gelen kadınların hiçbir 
şekilde siyasi düşüncesini dernek 
içinde konuşmuyoruz. Herkes 
dışarıda istediğini yapıyor; ama 
derneğin içinde sadece kadın 
politikası yapılıyor. Gelenlere 
de bunu söylüyoruz, siyasi parti 
tercihlerimizi dışarıda bırakmaya 
çalışıyoruz. Biz orada bunu 
konuşmuyoruz. Çünkü amacımız 
kadın politikası yapmak, erkeklerin 
söylemlerini biz orada besle-
mek istemiyoruz.  Türkiye’ de ve 
dünyada bir şey olduğunda bu 
durum kadınları nasıl etkiliyor diye 
bakıyoruz yani… Ve oradan bir 
yanıt geliştirmeye çalışıyoruz.

Kadınlara nasıl ulaşıyorsunuz?

G: İnternet sayfamız var, oradan 
duyuyorlar. Sonra iki seneye 
yakındır bir proje yürüttük ve ma-
hallelere gittik.  Evlere gittik, 1000’e 
yakın kadınla tanıştık. Yüz yüze 
görüşerek birbirimizin hayatına  
dokunduk.

L: Yerel Güçlü bir Kadın 
İnisiyatifi’ydi projenin adı. AB 
Türkiye Delegasyonu desteğinde 
yürüttüğümüz bu proje 
kapsamında toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği konusunda sunumumuz 
oldu. Şiddetin tanımı, şiddetin 
kadına yönelik etkileri, çocuğa 
yönelik etkileri...  Şiddetin sadece 
fiziksel olmadığını psikolojik, cin-
sel, ekonomik, sosyal biçimlerde de 
yaşandığını aktarmaya, yasal haklar 
ve kurumsal mekanizmalar konu-
sunda bilgilendirmeye çalıştık. 

G: Mesela anket yapıyorduk, 
ankette kadınlar ilk başta di-
yor ki, “Biz şiddet görmüyoruz”. 
Anket doldurulduktan sonra, 
“Şiddet görüyormuşuz, farkında 
değilmişiz,’ diyorlar.

Ne tür çalışmalar yürütüyor-
sunuz?

L: Hukuki danışmanlık desteği, 
mesela yerelde baroyla beraber 
çalışıyoruz. Şiddeti oluşturan 
unsurlarla, yani eşitsizlikle  il-
gili olarak kadın politikası üret-

meye devam ediyoruz. Lobicilik 
faaliyetinde bulunuyoruz. Ye-
rel yönetimlerde, mekanizmanın 
kendisiyle, yani şiddetle mücadele 
mekanizmalarının çalışmasının 
iyileştirilmesine  katkı sağlıyoruz. 
Jandarma ilçelerde müdahil 
olabiliyor, biliyorsunuz. Emniyet, 
Jandarma, ŞÖNİM’i çok yakından 
takip ediyoruz, izliyoruz. Biz 
çalışırken aslında şunu söylüyoruz, 
“Bunlar sizin görevinizdir.”  Sivil 
toplum kuruluşu olmanın bilinci 
ile, göreve davet eden, eksiklikleri 
işaret ederek iyileştirilmesine katkı 
sağlayan bir yaklaşımla onlarla da 
çalışıyoruz.

G: Belediyelerle de çalışmalar 
yürütüyoruz.

L: Belediyelere de göreve davet 
eden bir noktadan yaklaşıyoruz. 
Tabii belediyelerin siyasi 
parti olarak da çeşitliliği var, 
Büyükşehir’i, Yenişehir’i, Mezitli, 
Akdeniz Belediyesi, vs. Ama 
hepsiyle daha çok görevlerini 
hatırlatan şekilde çalışıyoruz. 
Çünkü belediyeler kadına yöne-
lik şiddetle mücadelede nasıl bir 
sorumlulukları olduğunun pek 
de farkında değiller. Ya da henüz 
o sorumluluklarının yeterince 
önemini kavramış değiller. Bu 
sorumlulukları yerine getirmele-
rini sağlayacak , harekete geçirici 
bir güce ihtiyaç var. Biz elimizden 
geldiğince bunu gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz.

Muhtarlarla da çalışma yürüt-
tünüz sanırım?

L: Projeyi yazarken muhtarları 

“Belediyeleri harekete 
geçirici bir güce ihtiyaç 
var”
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yerel yönetimlerin birinci basamağı 
olması açısından önemsedik; 
çünkü mahallesinde yaşayanlarla 
birebir ilk temasa girecek olan 
onlardı. Dolayısıyla, biz önce 
muhtarlara seminer verdik, 
içeriğini de toplumsal cinsiyet 
eşitliği, şiddetle mücadelede ku-
rumsal mekanizmalar, yasal mev-
zuat ve toplumsal cinsiyete duyarlı 
eşitlikçi bütçe şeklinde oluşturduk.

Aynı zamanda Kent Konseyi’nde 
de bulunuyorsunuz...

G: Evet, bu konuda yerel seçim-
ler sonrası bir hareketlilik oluştu. 
Büyükşehir, Toroslar, Yenişehir ve 
Akdeniz,  Mezitli belediyeleri kent 
konseyleri çerçevesinde çalışmalar 
var. Biz de iştirak ediyoruz. 

L: Mesela Yenişehir’de bir 
sığınmaevi açılacak, şu an 
inşaatı süren bir çalışma. 2015’in 
ortalarına doğru bir huzurevi planı 
var. Bunlar güzel şeyler. 

G: Toroslar Belediyesi mesela şu 
anda 3 dezavantajlı grupla il-
gili proje aldı. Birincisi Roman 
kadınları, ikincisi sokakta eşya 
satan küçük çocuklar ve anneler, 
üçüncüsü de engelliler... Kadın ko-
nusunda bir proje var, onu bizimle 
çalışmak istiyorlar. Mesela Mezitli 
belediyesi bir kadın pazarı kurdu, 
el emeği pazarı. Onlar da güzel 
çalışmalar yapmaya başladılar.

L: Biz Yerel Yönetimlerden Ne 
Bekliyoruz Çalıştayı yaptık. Tam 
seçimler öncesine denk geldi. 
Projeyi yürütürken gittiğimiz her 
yerde kadınlar kendi taleplerini 
söylüyorlardı. İşte istihdamdan 
yereldeki ya da mahallelerindeki 
alışverişe, ulaşıma kadar bir dizi 
ihtiyaçlar listesi çıktı çalıştayda. 

Ondan sonra bu bilgiler ışığında 
broşür hazırladık. “Kadınlar ne 
istiyorlar” broşürünü, bütün 
Mersin’deki il ve ilçe belediyele-
rine, Meclis üyeleri dahil olmak 
üzere, 1000’e yakın yetkili kişiye 
dayanışma temennimizi belirten 
mektup eşliğinde postaladık.

G: Çok da beğenildi. Basında da et-
kili dönüşümler oluştu. Ve konuyla 
ilgili medyada çeşitli programlar 
gerçekleştirildi.

Yerelde size birlikte çalışma 
teklifleri geliyor yani. Bunu nasıl 
sağladınız?

G: Herhalde meseleye nasıl bir 
ciddiyetle yaklaştığımızı onlar da 
fark ediyorlardır.

L: Bu noktada etkili bir biçimde, 
iyi bir lobicilik faaliyetinin de 
etkili olduğunu düşünüyorum. 
Genel olarak  bizim de içinde 
bulunduğumuz Türkiye  kadın 
hareketinin kolektif çabasının ve 
mücadelesinin  kazanımlarının  
yerel düzeyde de  etkileri muhak-
kak oluyor.
Peki, istihdamla ilgili 

çalışmalarınız neler?

L: O da ihtiyaçtan doğuyor tabii. 
Danışma merkezine gelen kadının 

bir kere öncelikli olarak, direnç 
gösterebilmesi için şiddete karşı, 
ekonomik olarak girdisinin olması 
gerekiyor. Her taraftan kuşatılmış 
bir kadınla karşı karşıyayız. Evet, 
sığınmaevi, vs. konaklamayı çöz-
meye çalışsan da istihdam sorunu 
geliyor ve dayanıyor. Bu konunun 
çok elzem olduğu gerçekliğini 
yaşayınca tabii ki istihdam 
yollarının zorlanması konusunda 
çalışma yapmamız gerektiği  sonu-
cuna vardık.

G: Bizim alanımız daha çok şiddet 
olduğu için bu konuda bir şeyler 
yapmaya çalışıyor, biraz da kendi 
el yordamımızla hareket ediyoruz. 
Tanıdıklar oluşuyor, gittiğimiz 
yerlerde kadınlar mesela birbir-
lerine yardım ediyorlar, “Burada 
iş var,” diyorlar. Kendiliğinden bir 
dayanışma ağı oluşuyor. 

L: Evet, kendi içinden doğan bir 
dayanışma ağı.

G: Mesela belediyelere de, “Eğer 
işyeriniz varsa bize haber verin,” 
diyoruz. Ya da işte özel sektörden 
işverenlere, vs. “Kontenjanınız 
olursa haberimiz olsun,” gibi. Onlar 
arıyor, varsa hani yer...

Feminist mücadelede bulunmayı, 
kadınlar olarak örgütlenmeyi 
kişisel olarak nasıl deneyimledi-
niz?

L: Bu uzun soluklu bir yolcu-
luk. Bir şeyler yanlış gidiyor, 
neden gidiyor diye sorgulamaya 
başladığınız andan itibaren 
yanlışları tek tek tespit 
etmeye  başlıyorsunuz, sorgu-
lamaya başlıyorsunuz. Düşünen ve 
sorgulayan bir kadın için 
feminizm kaçınılmaz. Belki 
de o yüzden erkek egemenliği 

“Şiddete maruz kalan 
kadınların istihdam 
sorunu var”
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kadınların kendine ayıracak vakti 
olsun istemez. Çoluk çocuk, iş güç, 
yemek, mutfak, temizlik, örgü, 
dantel, bakım hizmetleri,  çeşitli 
organizasyonlar (düğün, nişan, 
sünnet, vs. ), dekorasyon, kişisel 
bakım, makyaj, vs. Size sadece 
yalnız yapabileceğiniz pek çok et-
kinlik sunar. Düşündüklerinizi pra-
tik yaşam içinde içselleştirmenin 
kendisi de bir mesai. Yani 
bir kavramı tartışıyorsunuz, 
zorlu bir süreç tabii. Farklılık 
duygusu yaşıyorsunuz. Bazen 
yalnızlaşıyorsunuz ya da yalnız 
kaldığınızı hissediyorsunuz. Bu an-
lamda kadınların örgütlülüğü çok 
önemli. Deneyimlerini ve fark et-
tiklerini paylaşması, paylaşabilmesi 
çok önemli. Mesela erkeklerin 
etkinlikleri genel olarak kolektiftir. 
Kadınların yaşamlarındaki kolektif 
etkinlikleri çoğaltmanın önemli 
olduğunu düşünüyorum. Hayatı 
kadınlar lehine değiştirmenin de 
kadınlar için kolektif bir etkinlik 
olduğunu düşünüyorum.

G: Sistemi sorguladığımızda, 
kadın çok belirgin şekilde ezilen, 
dezavantajlı grup olduğu için femi-
nist olmaktan başka şansınız var 
mı, diye soruyorum. Mesela ben 
Almanya’da senelerce, 18 yaşımdan 
beri sol içinde aktif politika yapan 
bir insandım. ‘86 senesinde, “Asla 
bir daha erkek egemenliğinin 
olduğu hiçbir yerde, yani erkekle-
rin olduğu karma hiçbir örgütte 
çalışmak istemiyorum,” diye karar 
aldım. Çünkü neden? Benim be-
denim, benim emeğim üzerinden 
laf ediliyor ve  inisiyatif kullanman 
bir şekilde engelleniyor. Eskiden 
karma organizasyonlarda poli-
tika yapan bir sürü kadının femi-
nist harekete geçtiğini  gördüm. 
Geçmek  zorunda kalıyorsun. 
Kadınların yaşadığı sorunları 
öncelemeyen, erteleyen bir zihniyet 
vardı. Aynen öyle ve halen de orda 
çalışan kadınların ezildiğini ben 
görüyorum.
L: Yani sorgulayarak bir yaşam 
biçimine varıyorsunuz ve o yolda 

kararlı bir biçimde ilerlemeye 
çalışıyorsunuz. Hala daha deşifre 
etmemiz gereken bir sürü şey 
var, tartışmamız gereken yüzlerce 
şey var. Bir feminist olarak şunu 
söylemek istiyorum: Kat ettiğimiz 
yolda edindiğimiz kazanımların 
şu anda tek tek elimizden alınması 
çok üzücü.

G: Biz kendimizi bu noktada 
sorgulayalım diye düşünüyorum, 
çünkü 19. yüzyılın başındaki kadın 
hareketi tarihini  incelediğiniz 
zaman kadınların nasıl radikal 
bir mücadele verdiklerini gözlü-
yoruz. Bugün Türkiye’de geldiğimiz 
nokta geriye itildiğimizi gösteriyor.  
‘80’lerdeki, ‘90’lardaki feminist 
hareket daha farklı şeyler söylü-
yordu. Bugün taleplerimizin 
giderek geriye doğru gittiğini 
görmek hepimizi üzüyor. Mesela  
kürtajı kadınların kararı olarak 
yeniden savunmak zorunda 
kalmak çok üzücü.
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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 (ÇANAK-
KALE) • 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 Müh-
endisler 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) • Mersin Bağımsız Kadın Derneği (MERSİN) • Karad-
eniz Kadın Dayanışma Derneği (TRABZON) • Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği (URFA) • 
Van Kadın Derneği/ VAKAD (VAN) • Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar/ KEFA


