
BASINA VE KAMUOYUNA 

Adaletin, eşitlik ve özgürlüğün olduğu başka bir dünya mümkün ! 

Gülnihal Kurum, Leman Ege, Ebru Aras ve adını sayamayacağımız kadar çok kadın artık             

yok … 

Aramızdan ayrıldılar. 

Ayrılışları olağan bir ayrılış değildi. 

Onlar öldürüldüler. 

Anıt sayaç döndü ...... 

Tıpkı, 2018 yılında öldürülen 404, 2019 yılında öldürülen 474  kadın gibi ............ 

Onlar öldürüldüler.... 

Anıt sayaç döndü, yine döndü, yine, .................. 

Ve 2020 yılında Ocak ve Ekim ayları arasında kaybettiğimiz 453 kadın gibi…  

Ne yazık ki; 256 Kadının %37,9’u evli olduğu erkek ya da eskiden evli olduğu erkekler               

tarafından ve  %54,3’ü ev içerisinde öldürüldü. 

İstanbul sözleşmesini uygulaması gerekenler! 

Sözleşmeden imzamızı çekelim dediler. 

Kadınlar en “güvenilir” yerlerde ve yakınları tarafından öldürüldü.   

Üstelik biz kadınlar bir kişi daha eksilmeyeceğiz !!!  derken 

Onlar öldürüldüler.... 

Anıt sayaç döndü, yine döndü, yine, yine.................. 

İstanbul sözleşmesini uygulaması gerekenler! 

Sözleşmeden imzamızı çekelim dediler. 

Oysa biz biliyoruz ki; kadınlar eşit bireyler olarak kabul edilmediği, Kadın Cinayetlerinin            

kim tarafından ve neden işlendiğinin araştırılmadığı şüpheli, sanık ve katillerin caydırıcı cezalar            

almadığı, önleyici tedbirler uygulanmadığı için bu vahim tablo değişmiyor! 

“ İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! ” 

Hayatın her alanında kadınların yaşadığı baskı, şiddet, işsizlik, emeğin sömürülmesi gibi           

sorunlar Kovid-19 salgını ile daha da katmerlendi.  

Pandeminin evlere taşıdığı işyerleri ve işler, kadınlar ve erkekler tarafından yapılmaya           

devam ederken, hasta bakımı, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev hijyeni gibi ihtiyaçlar satın             

alınamayıp yine hane içi emeğine döndü.  

“ Evde Kal! “ 

Devletin toplumsal cinsiyet eşitliği bakışı ile kurumsallaştıramayıp, yaygınlaştıramadığı,        

her sosyo-ekonomik düzeyde erişilebilir, ücretsiz veya düşük maliyetli olarak sağlayamadığı          



bakım hizmetleri, pandemide yine kadının hane içinde üstlendiği görevlerinin doğal uzantısı           

olarak kabul gördü. 

Ve bakım hizmetlerini kadınlar yüklenmek zorunda kaldılar. 

Kovid-19 dönemi ile kadınların ev içi iş yükü çok daha fazla arttı. 

Bakım emeğini toplumsallaştıramayan devlet pandemide bir kez daha sınıfta kaldı. 

Ve yine kadınlar ücretli istihdamdan çekilen taraf oldular. 

“ Bakım emeğini toplumsallaştır! ” 

Ekonomik kriz kadın işsizliğini, yoksulluğunu arttırdı. Çünkü cinsiyetçi kapitalist işgücü          

piyasasında kadınlar ilk gözden çıkarılanlar oldu.  

DİSK-AR’ın TÜİK verilerinden yaptığı hesaplamaya göre;  

Kovid-19 döneminde kadınlar erkeklere oranla daha fazla istihdamdan çekilmek         

zorunda kaldı. 

DİSK-AR Kasım 2020 İşsizlik ve İstihdam rakamlarına göre; kadın iş gücü yüzde 7,             

kadın istihdamı yüzde 5.1 azaldı. 

Kadınlarda Ağustos 2019’da yüzde 28,1 olan geniş̧ tanımlı işsizlik oranı Ağustos 2020            

de yüzde 34,6’ya yükseldi. 

Ağustos 2019’da kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 35 iken Ağustos 2020’de bu             

oran yüzde 32’ye düştü. 

Ağustos 2020 itibarıyla İşbaşında olanların toplam sayısı son bir yılda yüzde 5,5            

azalırken kadınları yüzde 8 i işbaşından ayrıldı. 

“ Evde Kal! “ 

Pandemiden, ekonomik krizden, işten atmalardan, iş yerinde yaşanan baskıdan,         

mobbingden, artan ev içi yükünden, şiddetten en çok kadınlar etkilenirken; 

“ İstanbul Sözleşmesini Uygula! “ 

İzmir özelinde; 30 Ekim’de yaşanan depremin sonuçları da şiddeti kadar ağır oldu. Daha             

önce çalışma yaşamı içinde hiç bulunmamış kadınlar yoksulluktan dolayı çalışmaya başladılar.           

Bunların büyük bir kısmı kayıt dışı ve güvencesiz işlere yöneldi. Depremi yaşayan kadınların             

korku, kaygı, kayıpların acısı yanında bundan sonra hayatlarını nasıl sürdüreceklerine ilişkin           

endişeleri de arttı. 

Çocuklarına tek başına bakan kadınlar açlıkla yüz yüze kaldı ve yaşadıklarını çarpıcı bir             

ifade ile;“Çadırlarda 3 gün de olsa karnımızı doyuruyor olmak bizim için çok önemli” diyerek              

paylaştılar. 

30 Ekim 2020 de İzmir’de ve daha önce ülkemizin farklı illerinde birçok kez yaşanılan              

deprem doğal bir afetti ancak sonuçları itibarıyla yaşattıkları ise hala bilimden ve teknikten uzak              

hareket eden aklın ürünleriydi.  



“ Bilimi ve tekniği yok sayamazsınız! ” 

Her deprem sonrası bu felaket tablo bir daha yaşanmayacak, çocuklar annesiz, babasız,            

insanlar evsiz kalmayacak diyenlerin aklı yine aynı nakaratı tekrarlıyordu. 

Umuyoruz o akıl bir gün değişir. 

Eğer ki değiştirecek olanların önüne engel konulmaz ise. 

Tıpkı mimar Alev Şahin gibi 

Büyük bir yıkımın olduğu1999 depremini yaşayan insanların kayıplarını kendine dert          

edinip mimarlık mesleğini okuyan, daha sonra Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde            

çalışmaya başlayan ancak denetimsizliklere göz yummadığı için önce KHK ile işinden, hak            

mücadelesini sürdürürken de Ağustos 2020 tarihinden beri özgürlüğünden edilen Mimar Alev           

Şahin ve daha niceleri adalet, hak, hukuk için mücadeleye devam ediyor. 

Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. 

“ Bilimi ve tekniği yoksayamazsınız! ” 

Toplumsal olarak karşı karşıya kaldığımız ekonomik kriz, salgın deprem hallerinin her           

birimizin hayatlarını zorlaştırdığı bu olağanüstü dönemler de kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliği           

politikalarını oluşturmamış iktidarlar eli ile şiddetin, işsizliğin, sömürünün olduğu alana          

itilmektedir. 

Kadının istihdam dahil kamusal alanda etkin bir varlık göstermesi toplumsal cinsiyet           

eşitliğinin sağlanmasının önemli koşullarından biridir. 

Biz kadınlar krizin, salgının, depremin faturasını ödemeyeceğiz! 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamakla yükümlü olan devlet, kadınların taleplerini         

dikkate alıncaya kadar alanlarda olacak ve sözümüzü söyleyeceğiz. 

Biliyoruz ki kadın ve erkeğin yaşamın her alanında eşit yurttaşlar olarak görülmesi            

toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile mümkündür.Bunu gerçekleştirmek ise devletin          

yükümlüğünde ve sorumluluğundadır. 

“Toplumsal cinsiyet eşitliği için gereken adımları at!” 

“İstanbul sözleşmesini uygula!” 

Kadın mühendis, mimar, şehir plancıları olarak ; toplumsal sömürü bitene kadar           

hep yan yana  olacağız,  

Asla yalnız yürümeyeceğiz! 

 

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu 


