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KEİG nedir?
2007 yılında ülke çapında kadın örgütleri ve konuyla ilgili tarafların 
katıldığı Kadın Emeği ve İstihdamı Toplantısı düzenlendi. Bu toplantıdan 
sonra KEİG, kadın örgütlerinin üye olduğu bir platforma dönüştü. Kadın 
emeği ve istihdamı alanında çalışma yürüten kadınlar tarafından kurulan 
bu platformun 2015 itibariyla 16 ilden 32 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.

KEİG neyi hedefliyor?
KEİG Platformu;  emek, kadına yönelik erkek şiddeti, kadınların politik 
katılımı gibi cinsiyet eşitliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren birçok 
kadın örgütünün bir araya geldiği bir platformdur. Temel olarak,   kadın 
emeği ve istihdamı alanında bilgi üretir; çalışmalar yapar; yerel, bölgesel 
ve örgütler düzeyinde politika yapma kapasitesinin artışına yönelik 
faaliyetlerde bulunur. Hedefi, kadınların çalışma yaşamında güvenceli ve 
sürekli bir yer edinmesi, iyi çalışma koşulları ve yeterli gelir sağlayan işlere 
sahip olması için bu alandaki politikaları etkilemek ve yeni politikalar 
oluşturmaktır.

"Kadın emeği ve istihdamı alanındaki 
uzun ve orta vadeli gündemlerin, 

kadınsız platformlarda gerçekleşen 
sınırlı gündelik tartışmalar içerisinde 

kalmasını ve  gözden kaçmasını 
istemiyoruz."



KEİG neler yapıyor?
Yürüttüğümüz çalışmalar  içinde toplantılar, atölyeler, forumlar 
düzenlemek, basın açıklamaları yayınlamak, araştırmalar yapmak, yayınlar 
çıkarmak, konuyla ilgili kadın platformlarında çalışmalar yürütmek, ilgili 
kurum ve kuruluşlara oluşturulan politika ve talepleri iletmek yer alıyor.

•KEİG Politika Raporları:  İlki 2008’de olmak üzere, 
kadın emeği ve istihdamında öne çıkanlar arasından bir konuyu 
gündemleştirerek, politika analizi ve çözüm önerilerimizi içeren 
yıllık raporlar hazırlıyoruz. Şu ana kadarki raporlar; esnek çalışma, 
güvencesizlik, sosyal politika gibi konuları içerdi.

•Yerel Yönetimler: Platform üyesi örgütler, bulundukları 
illerde yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapmaya ve belediyelerin 
toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik hizmet vermesini sağlamaya 
çalışıyor.

"Belediyeler ulaşılabilir erken 
çocukluk bakım ve eğitim kapasitesi 

yaratabilecek ve  kadın istihdamı   
alanında sonuç  veren politiklar 

izleyebilecek kurumlardır. İlk onların 
kapısını çalarız."



Bu kapsamda biz de,

•2010 yılında çıkarılan Kadın İstihdamının Artırılması ve 
Fırsat Eşitliğinin Sağlanması başlıklı genelgenin uygulanma 
düzeyini incelemek üzere çok sayıda ilde bir araştırma 
gerçekleştirdik.

•Kadın istihdamı alanında belediyelerin etkin programları 
hayata geçirmesinin önündeki iki temel engelin, çocuk 
bakım hizmetlerinin eksikliği ve yerel yönetimlerin 
ilgili faaliyetlere ayıracakları bir bütçe'nin bulunmaması 
olduğunun altını çizdik.
 
•Bu doğrultuda kreş haktır kampanyası ve yerel 
yönetimlerin kadın istihdamının geliştirilmesine dönük 
faaliyetlere bütçe ayırmasına yönelik yerel yönetimlerin 
stratejik plan hazırlık sürecine müdahil olmaya dönük bir 
süreç örgütledik.

•Yerel yönetimlerin kadınlara yönelik ulaşılabilir bir 
çocuk bakım kapasitesi oluşturması ve kendi faaliyet ve 
istihdam politikalarında cinsiyet eşitliğini esas almasına 
yönelik hedeflerin, belediyelerin faaliyetleri ve stratejik 
planları düzeyinde takip edilmesi için izleme sürecini, 
KEİG Platformu'nun yerel düzeyde rutin etkinlikleri olarak 
yapılandırdık.



•KEİG Araştırmaları: Bir araya geldiğimiz toplantılarda 
yaptığımız tartışmalardan yola çıkarak ihtiyaç görülen alanlarda 
araştırma yapıyor ve raporlar hazırlıyoruz. 

"Araştırmalarımız, en geniş anlamda 
kadın istihdamı politikasının 
kadınlardan yana eleştirel bir 

değerlendirmesini yapmayı; anaakım 
emek    politikası    gündeminin, 
kadınların gündeminden yana 

dönüştürülmesini hedefler."



•Başbakanlık genelgesi: 2010 yılında çıkarılan 
Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması 
başlıklı genelgenin uygulamaya aktarılıp aktarılamadığını 
incelemek üzere, 12 ilde ilgili kurullarla yaptığımız görüşmeler 
sonucunda elde ettiğimiz veriler doğrultusunda bir kitap 
hazırladık.

•Bu çalışma bize genel olarak kurumlarda 
cinsiyetlendirilmiş veri ve cinsiyete dayalı etki analizine 
dönük izleme değerlendirme yöntem, araç ve 
analizinin eksikliğini gösterdi.

•Uygulamaya aktarımdaki bu eksiklik, ulusal ve yerel 
ölçekte koordineli politika geliştirilmediği, dolayısıyla 
yerel yönetimlere Genelgeler gibi araçlarla yönlendirilen 
toplumsal cinsiyet eşitlik politikalarının ölü doğduğunu'nu 
tespit ettik. 

•Politikaların hedef grubu olarak işsizler, özürlüler, kadınlar 
ve gençler şeklinde sınıflandırılan “dezavantajlı gruplar” 
tanımlamasındaki sorunlar bir yana, işsizlik ise yetersiz iş 
olanakları yada deneyimsiz işçi sorunu olarak ele alınıyor. 
Kadınlara önerilen işler ise geleneksel olarak "kadın işi" 



şeklinde görülen işler dışına çıkmıyor. Diğer önemli bir 
konu olan kadın girişimciliği ise, kadınların geleneksel 
rollerini sürdüren ve para kazanamadıkları alanlarda bir 
“zaruriyet girişimciliği” biçiminde yer buluyor. Kadınlar 
çalışacak iş bulamadıklarında yeterli bilgi, donanım ve 
sermayeleri olmasa da girişimciliğe yöneliyorlar.

•Bu araştırma sonucunda en önemli talebimiz kadınların 
ihtiyaçlarını göz önüne alan bir politika anlayışı için, il bazında 
valinin, yerel yönetimlerin ve ilgili tüm tarafların katıldığı, 
özerk bir bütçesi ve yaptırım gücü olan bağımsız statüde 
“kadın-erkek eşitliği komisyonları” oluşturulması ve 
bu komisyonlara resmi statüsüne bakılmaksızın tüm kadın 
örgütleri ve gruplarının katılımının sağlanmasıdır.

•Yaptığımız bu araştırma yeni çalışmaların gerekliliğini 
de gösterdi. Bu çerçevede  kreş, yerel yönetimler, kadın 
kooperatifleriyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdik.



•Kadın kooperatifleri: Türkiye genelinde 10 ilde 
yürüttüğümüz araştırmada birçok kadın kooperatifi ve ilgili 
kurumla görüştük. Var olan kadın kooperatifi tiplerine dair bir 
resim ortaya çıkardık.

•Çalışmamız bize gösterdi ki, kooperatifler,kadınların 
geleneksel olarak yoğunlaştıkları çalışma alan ve 
biçimlerinin'nin dışına çıkmasında yeterli bir çözüm 
sunmuyor. "Kadın kooperatifi" politika yapıcılar tarafından bir 
tür sosyal hizmet başlığı gibi algılanıyor. 

•Yasal statü açısından ise ne küçük işletme ne sosyal 
girişim kabul edilerek, kendi gerçekleri ile ilişkili olmayan 
bir düzenleme alanına itiliyorlar. Bunun kooperatiflerdeki 
kadınlar açısından yansıması da, bu girişimlerin gerçek bir iş 
ve istihdam değil, bir tür “rahat hissedilen sosyal alan” 
gibi algılanması şeklinde görülüyor.

•Kooperatiflerin kadınları evden çıkardıktan sonra izlenecek 
bir kadın güçlenmesi yol haritaları olması için büyük ölçüdeki 
örgütlenmelerin önündeki engeller kaldırılarak, çeşitli teşvik 
mekanizmları kurulmalıdır.



•Eğretileşme: Türkiye'de var olan yeni çalışma 
biçimlerini tarif etmek için, kadın istihdamında eğretileşme 
analizine dayalı bir rapor hazırladık. 

•Eğretileşme, istihdamın yeni ve güvencesiz biçimleri 
itibariyle kadınları güçlendirmek yerine yeni mağduriyet ve 
dışlanma biçimleri ile karşı karşıya bırakmasını ifade eden 
bir eğilim.

•Eğretileşmenin özellikleri: mecburen seçilen alternatifsiz 
işler, çalışsa da yoksulluğu sürdüren düşük gelir düzeyleri, 
güvencesizlik, geçicilik ve kişinin ileriye dönük plan yapma 
imkanlarının ortadan kalkması,   yetersiz sağlık ve güvenlik 
koşulları ve çalışma ilişkilerinde temsil edilme imkânının 
bulunmaması gibi sıralanabilir. Bu yeni çalışma biçimleri 
ise işgücü piyasasında esnekliği artıran atipik istihdam 
biçimleri yolu ile kayıtlı piyasaya yayılıyor. 

•Çalışmada İspanya, İtalya, Hollanda örnekleri üzerinden 
kadın istihdamında eğretileşme süreçleri incelendi. Kadınlar 
açısından eğretileşme eğilimindeki atipik çalışma biçimlerinin, 
geçici değil sürekli ve iyi işlere geçiş yapmayı zorlaştıran bir 
faktör olduğu görüldü. Türkiye’de ise kadın istihdamı artıyor, 
ancak bu artış niteliksiz olarak düşünülen ve güvencesiz işlerde 
gerçekleşiyor.



•Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile kadın emeği ve 
istihdamı alanına önemli bir tartışma açtık ve bu tartışmayı 
yaygınlaştırmak için üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile 
toplantılara devam ediyoruz.

"Kadın istihdamında devlet 
politikasının yalnızca sayısal artışı 

değil, istihdam koşullarının niteliğini 
dikkate alan, üretilen politikaların 

kadınlar açısından sonuçlarını doğru 
değerlendiren bir perspektife sahip 
olması gerektiğini düşünüyoruz."

 



•Girişimcilik: Türkiye'de kadın istihdamının arttırılması 
için girişimcilik önemli bir alternatif olarak sunuluyor; ancak 
kadınlar iş kurmak için gerekli bilgi, deneyim ve sermayeye sahip 
değiller.
 

•Kadın girişimciliğinin bu kadar öne çıkan bir "çözüm" olarak 
sunulması, aslında istihdam politikasının kadınlar için 
çözüm üretmesi kararlığından  bir geri çekilişi ifade ediyor.

•Kadınların karşılaştıkları yapısal ve kökleşmiş engellerin, 
doğru girişimci davranış ile bireysel olarak aşılabilecek arızi 
sorunlar olduğunu telkin ediyor.

"Kadınların "kadın işi" olarak 
bilinen alanlara sıkıştırılıp mikro 

düzeydeki kredilere bağımlı 
kılınmaya çalışıldıkları bu düzenle 
ilgili itirazlarımızı ilgili kurumlarla 

görüşerek dile getiriyoruz."



•Özel istihdam büroları: Türkiye'de henüz 
çok yaygın olmayan ve yeterince tartışmaya açılmamış bu 
uygulamayı, hem genel olarak hem de kadın istihdamı açısından 
değerlendirmek üzere bir rapor hazırladık ve uluslararası bir 
konferans düzenledik. 
 

•Taşeron sisteminin de içinde yer aldığı, istihdam sözleşmesini 
yapan ve asıl işverenin farklılaşmasına dayalı üç taraflı 
istihdamın bu düzeyde kurumsallaşması kadınların 
tam zamanlı ve sürekli işler bulmasını yakın bir 
gelecekte imkansız kılacak. 

•Konferans katılımcılarının işaret ettiği gibi, bu durum, ödünç 
iş ilişkisini belirli bir zaman önce kurumlaştırmış olan ülkelerin 
bugünkü gerçeği olarak karşımızda duruyor. 

•Bu raporun da gösterdiği üzere özel istihdam büroları kadın 
istihdamı açısından çözüm değil tuzaktır. Mecliste bekleyen 
yeni yasa tasarısında özellikle kadınları hedefleyen bu bürolar 
ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



"Kadın istihdamında sadece 
niceliksel bir artışı hedeflemek yerine 

kadınların insana yaraşır işlerdeki 
temsilinin güçlendirilmesini talep 

ediyoruz."



•Sosyal güvenlik sistemi: Sistemi hem kadınlar 
için daha anlaşılır kılmak, hem de birlikte sorun ve talepleri ortaya 
çıkarmak üzerine bir rapor hazırladık.

•Bu raporla gördük ki Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi 
erkek çalışanı temel alan bir yapıya sahip. Kadınlar 
ancak eş, kız çocuğu ya da anne olarak aile içinde ve evlilik bağı 
çerçevesinde "erkeklere bağımlılıkları" temelinde ele alınıyor.

•Ayrıca, sosyal güvenlik alanında kadınlar açısından yapılan 
çoğu düzenleme kadınları çalışma hayatından uzaklaştırıcı ya 
da kayıt dışı çalışmaya teşvik edici nitelik taşıyor. Bu konuyu 
kadınlarla birlikte çeşitli toplantılar örgütleyerek tartışmaya 
devam ediyoruz.

•KEİG Platformu olarak sosyal güvenliğin temel bir insan 
hakkı olduğunun altını çizmek istiyoruz.

"Bireylerin gelir durumuna ve 
kayıtlı çalışmasına bakılmaksızın 

haklar çerçevesinde sosyal güvenlik 
şemsiyesi altında yer almasını 

sağlayacak bir sistem istiyoruz."



•Mesleki eğitim sistemi:  Kadınlar  mesleki 
eğitimden yeterince yararlanabiliyor mu? Kadınların 
yönlendirildiği, yaygın ve örgün mesleki eğitim alanları kadınların 
istihdam alanında yer bulmalarını ve iyi statüler edinmelerini 
sağlıyor mu, yoksa bir kısır döngü içerisinde miyiz? Çocuk bakımı 
ve toplum baskısı kadınların kurslara katılmasına engelken 
buna karşı nasıl önemler alınabilir? Tüm bu soruları tartışmaya 
açtığımız bir rapor ile konu üzerine çalışmaya devam ediyoruz.



"Faaliyetlerimizi sürdürmemize 
yardımcı olan yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası toplantılar ile sözümüzü 

yaymaya çalışıyoruz."
 •KEİG Toplantıları: Her yıl düzenli olarak Platform üyesi 
örgütlerin bir araya geldiği genel kurul toplantılarımızı düzenliyor, 
geçmiş dönemdeki çalışmaları değerlendirerek geleceğe yönelik planlar 
yapıyoruz. Farklı illerde ihtiyaç duyulan konulara göre belirlenen ve 
kadın örgütlerinin bir araya geldiği bölge toplantıları düzenliyoruz. 
Kadınların belli bir konu etrafında ya da kampanya oluşturmak amacıyla 
bir araya geldiği forumlar örgütlüyoruz. Kurumsal planda ulaşılabilir 
ve kaliteli erken çocukluk bakım ve eğitiminin yaygınlaştırılması gibi, 
kampanyalaştırdığımız konularda, meseleyi çeşitli boyutlarıyla ele 
alacak kişi ve kurumların katıldığı paneller tertipliyoruz.



“Kadın politikasını yaygınlaştırmak 
ve savunuculuk alanında çalışan 

tüm kadın inisiyatiflerinin bilgiye 
erişimlerini artırarak, veri ve analize 
dayalı çalışma ile güçlendirilmesini 

hedefliyoruz.”
•KEİG Yayınları: 2013 yılından beri 2 ayda bir kadın 
emeği alanındaki gelişmeleri ve KEİG çalışmalarını aktardığımız bir 
bülten yayımlıyoruz. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarla ilgili raporlar, 
kitapçıklar, kitaplar ve broşürler hazırlıyoruz. Üye örgütlerin kendi il ya 
da bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili yayınlarını destekliyoruz.
Tüm yayınları web sitesimize koyarak yaygınlaşmasını sağlıyoruz. 



"Kadın istihdamına dair problemler, 
işe girmekle bitmiyor. İşyeri ve 

çalışma yaşamındaki ayrımcılığa karşı 
örnek davalar ve emsal kararlar ile 
kadınlar olarak yolumuzu açmaya 

çalışıyoruz."
•İşyerinde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: 
Hukuk alanında cinsiyete dayalı ayrımcılık ile ilgili çalışmalar 
yürütüyoruz. Konuyla ilgili dava takibi yapıyor, davalarda uluslararası 
hukuktan yararlanmaya dayalı örnekler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 
Barolar ve üniversitelerle işbirliği içinde hukuçulara konuyla ilgili eğitim 
seminerleri düzenliyoruz. Kadınlara maruz kaldıkları ayrımcılıkla ilgili 
danışmanlık yapıyoruz.



“Büyük resimdeki cinsiyetçi 
uygulamalar, yanıltıcı gündelik bilgi 

ve haberlerin etkisiyle sıradanlaşarak, 
olağanlaşıyor. Biz cinsiyetçiliğin 
hiçbir türünü birbirinden farklı 

görmüyoruz."

•Gündem Takibi: Kadınların emeği ve istihdamına dair 
gündemi takip ediyor, konuyla ilgili bilgilerin derlendiği bilgi notları 
hazırlıyor, gündemdeki gelişme ve haberlere ilişkin kısa değerlendirme 
yazıları yazıyoruz. Bunun yanında, ön plana çıkarmak istediğimiz 
konuları gündemleştiriyor, kadınların kendi gündemini duyurmaya ve 
görünür kılmaya çalışıyoruz. 



"Politika yapıcılara ulaşmak ve 
onlarla çalışarak birlikte politika 
yapım süreçlerine dahil olmak, kadın 
politikasını en geniş planda işler kılmak 

için çalışıyoruz."
•Ulusal Düzeydeki Çalışmalar: Bakanlıkların 
hazırladığı çeşitli dönem raporlarına, stratejik plan, kalkınma planı, 
eylem planı gibi ulusal düzeyde politikaları belirleyecek metinlerin 
hazırlanmasına müdahil oluyor ve hazırlık süreçlerinde yer alıyoruz. 
Oluşturduğumuz politika önerilerini ulusal düzeyde katılımın olduğu 
çeşitli toplantılarda aktarıyor, ilgili bakanlıkların konuyla ilgili 
çalışmalarını takip ediyor ve somut adımlar atmaları için işbirliği 
imkanları yaratıyoruz.



KEİG'e nasıl destek olurum?
Platform, bireysel değil üye örgütler üzerinden katılım yöntemini 
benimsiyor. Eğer KEİG'in üyesi bulunan bir ildeyseniz, o ildeki üye kadın 
örgütü ya da örgütleri ile iletişime geçebilirsiniz. Bunun dışında, her 
türlü öneri, eleştiri ya da fikirlerinizle ilgili konuşmak üzere Platformun 
İstanbul'daki sekreteryasına ulaşabilirsiniz. Etkinliklerimizin çoğu 
tüm kadınların katılımına açık olarak düzenleniyor. Çeşitli konularda 
düzenlediğimiz toplantı, forum ya da herhangi bir etkinliğe katılmak, 
bir araya gelmek  için bizi sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz 
üzerinden takip edebilirsiniz.



•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 Mühendisler 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) • 
Emek Benim Kadın Derneği (MUĞLA)• 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) • Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar /KEFA



•
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

•


