
Sayı: 13 Haziran 2015

  KEİG Bülten’in 13’üncü sayısıyla bir aradayız. 7 
Haziran’daki genel seçimlerin hemen öncesinde 
baskıya gönderdiğimiz bu sayı elinize ulaştığında 
seçimler sonuçlanmış olacak. 7 Haziran’dan önce 
Meclis’te bulunan dört partinin seçim beyanname-
lerini kadın emeği açısından değerlendirdiğimiz 
çalışmamızı bu sayıda dosyamıza taşıdık. Bu dos-
yada yer alan değerlendirmeler, seçimler sonrasında 
kadınların nasıl politikalarla karşı karşıya olacağının 
da habercisi gibi görünüyor.
 
  KEİG’den Haberler bölümünde son iki ay 
içinde düzenlediğimiz kreş paneline ve Antalya 
ile Muğla’daki eğretileşme konulu toplantılara 
ilişkin bilgiler yer alıyor. Ayrıca, Mayıs ayı içinde 
paylaştığımız Uzun Lafın Kısası isimli, kadınların 
ekonominin temel kavramlarını anlattığı vide-
onun haberini de okuyacaksınız. Platform üyele-
rinden KADAV’ın sendikalar ve kadınlar konulu 

paneli ile BEKEV’in tekstilde geri dönüşüm 
konulu çalışması da bu bölümde yer alan haberler 
arasında. Gündemde Neler Vardı’da ise, kapakta da 
fotoğrafını göreceğiniz, Sine-Sen’de yaşanan tacize 
gelen ceza ile ilgili basın açıklamasını, ERG’nin 
mesleki eğitimde cinsiyetçilik konulu raporunu ve 
Kadın Koalisyonu’nun kadın aday oranlarıyla ilgili 
çalışmasını okuyabilirsiniz.
 
  Gündeme Dair bölümünde katıldığımız 
toplantılara ilişkin notları aktardık. İmece’nin ev 
işçileri çalıştayı, TİHK’in toplumsal cinsiyet eşitliği 
konulu toplantısı, İzmir’de DİSK’in düzenlediği 
Kadın Konferansı bu toplantılar arasında bulu-
nuyor. Son bölümde ise Platform’un Denizli’deki 
üyesi GİKAD ile derneğin 10 senelik yolculuğunu 
konuştuğumuz keyifli bir sohbet sizi bekliyor.
 
Öneri, eleştiri ve katkılarınızı bekliyoruz.
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ERKEN ÇOCUKLUK 
BAKIM VE EĞİTİMİNDE 
FARKLI BOYUTLAR

  İki oturumdan oluşan panelde 
erken çocukluk bakım ve eğitimi 
konusu, çocuk gelişimi ve eğitimin 
niteliğinden toplumsal cinsiyet 
eşitliğine, kadın istihdamının 
arttırılmasından işgücü piyasasının 
koşullarının düzenlenmesine kadar 
birçok farklı açıdan ele alındı. 
 
  İlk oturumda sunum ya-
pan  Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO)’nden Kadir Uysal, 
UNICEF’den Derya Dostlar 

ve Eğitim Reformu Girişimi 
(ERG)’den Işıl Oral, konuyu 
yasal çerçeve, çocuk hakları ve 
eğitimin niteliği kapsamında 
değerlendirdi. İkinci oturumda ise, 
KEİG Platformu’ndan Nihal Şirin 
Pınarcıoğlu ile Gülnur Elçik, Anne 
ve Çocuk Eğitim Vakfı/AÇEV’den 
Hasan Deniz ve UNDP’den Gönül 
Korkmaz, konuyu kadın emeği 
ve istihdamı, babaların çocuk 
bakımındaki rolü ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması 

açılarından tartıştı. Sunumların 
ardından yürütülen tartışma 
bölümünde erken çocukluk bakım 
ve eğitim hizmetlerinin yetersizliği, 
çocuk bakım sorumluluğunun 
kadın istihdamının önünde 
engel teşkil etmesi, devletin bu 
alanda yeterli ve öncelikli poli-
tika oluşturmaması, özel eğitim 
ihtiyacı olan çocuklar için gerekli 
imkanların sağlanmaması gibi 
konular ele alındı.   

KEİG’DEN HABERLER KEİG’DEN HABERLER
2 3

SENDİKASIZ KADINLAR, 
KADINSIZ SENDİKALAR 
KONUŞULDU

KADINLAR  EKONOMİYİ 
ANLATIYOR:
 “UZUN LAFIN KISASI...” 

Kadınlarla Dayanışma Vakfı’nın (KADAV), 8 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlediği 
Kadın Örgütlenmesi, Sorunlar ve Modeller panelinde sendikalardaki erkek 
egemen anlayış ve kadınların sendikalardaki sorunları ele alındı.

KEİG Platformu tarafından hazırlanan ve 26 Mayıs’ta 
paylaşılan Uzun Lafın Kısası isimli videoda, farklı meslek 
ve çalışma biçimlerinden kadınlar 
ekonomiyi ve temel kavramlarını anlatıyor.

  KADAV’dan Serap Güre’nin açılış 
konuşmasıyla başlayan panel-
de, Genel-İş Konut İşçileri Şube 
Başkanı Nebile Irmak, “Kadınlar 
eşit temsiliyeti sendikalarda 
elde ederse, işçiler de, emek de 
özgürleşecek” dedi. Ardından söz 
alan “Sendikasız Kadınlar Kadınsız 
Sendikalar” kitabının yazarı Kocaeli 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Betül 
Urhan, Türkiye’deki sendikalarda 
kadınların yaşadığı sorunları 
anlattı. Sendikalarda cinsiyet körü 

  İstihdam, enflasyon, finans, tazminat... Televizyonda izlediğimiz ekonomi haberlerinde, okuduğumuz 
gazetelerde sıkça karşılaştığımız ekonomiye dair kavramlar günümüz dünyasında bizden bağımsızmış gibi 
gösteriliyor. Emek, çalışmak, tüketim, ev işi, cinsiyete dayalı iş bölümü, emeklilik... Gündelik hayatımızın içinde 
önemli bir yer tutan bu kavramları kadınlar nasıl yorumluyor? Ev içindeki emekten ekonominin işleyiş biçimine, 
kadınlar erkek egemen sistemde var olma deneyimlerini üç bölümden oluşan bu filmde anlatıyor.

  Kadınların ekonomiden anlamadığını düşünenler bu filmde emeğin, paranın, piyasanın hikayesini bir de 
kadınlardan dinliyor. İsveç Hükümeti’nin desteğiyle hazırlanan filmin, orijinal dili olan Türkçe’nin yanında 
Kürtçe ve İngilizce alt yazı ile işaret dili anlatımını içeren 4 farklı versiyonu bulunuyor.

bir örgütlenme ezberi olduğunu 
anlatan Urhan, sendika üyelerinin 
yüzde 90’ını erkeklerin, yüzde 
10’unu kadınların oluşturduğunu 
aktardı.

  Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Meryem Koray ise 
1995’te sendikalar konusunda 
yaptığı araştırmanın sonuçlarıyla 
Urhan’ın araştırmasının sonuçlarını 
karşılaştırdı. 1995’te bir kadın şube 
başkanı varken şimdi 2 olduğunu 

belirten Koray, ‘95 yılına kıyasla 
sendikalardaki “işlevsiz kadın 
komisyonu” sayısının arttığını 
da ifade etti. Panelin ikinci 
oturumunda IndustriALL’dan 
Monika Kemperle ve Viyana 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sabine 
Blaschke yaptıkları sunumlarda, 
kadınların erkek egemen sendi-
kalara katılımının yolunu arttırma 
konusuna değindi. Panel, soru-
cevaplarla geçen tartışma bölümü 
ile sona erdi.

 KEİG Platformu, Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri Paneli’ni 
konunun çeşitli boyutlarıyla ilgili çalışan kurumlarla birlikte 20 Nisan’da 
İstanbul’da düzenledi.

ANTALYA VE MUĞLA’DA 
KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI 
KONUŞULDU

KEİG Platformu’nun Antalya ve Muğla’da üniversitelerle ortak olarak düzenlediği 
panellerde, kadınların çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri 
tartışıldı.

  Antalya’da 20 Nisan’da Antalya Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilimdalı (KATÇAM) ile 
birlikte düzenlenen panelin ilk oturumunda Meltem Arıoğlu Pultar KEİG Platformu’nun çalışmalarını aktarırken, 
Aslı Şahankaya, “Eğretileşme ve Kadın Emeği” konulu sunum yaptı. İkinci oturumda ise, İlkay Kutlar kırsal alanda 
kadın emeği, Didem Erkıvanç Türkay turizmde kadınların çalışma biçimi ve Av. Zeliha Şengöz, kreş konusunun 
hukuki boyutları ile ilgili sunum yaptı.

  Muğla’daki panel ise 18 Mayıs’ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Politika Topluluğu ile birlikte düzenlendi. 
Saniye Dedeoğlu, Türkiye’de kadın istihdamı ve işgücüne katılımını kır/kent, eğitim, evlilik, çocuk sahibi olma/
olmama gibi değişkenlere dayalı olarak değerlendirdi. Aslı Şahankaya eğretileşme üzerine sunum yaparken,  Melda 
Yaman ise sanayileşme stratejileri bağlamında ele aldığı kadın istihdamı koşullarının kadınların yaşamı üzerindeki 
etkilerini aktardı. İki panel de soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
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GÜNDEMDE NELER VARDI?

  İzmir’de faaliyet gösteren kadın örgütü Buca-Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği/ BEKEV,  uluslararası 
kadın dernekleri ile birlikte katılımcısı olduğu reMade and reLive! (teksilde geri dönüşüm ve yeniden yaşatma) 
proje çalışmasının sonuna geldiğini açıkladı.

  Yapılan açıklamada, 2013’te başlayan ve 7 ülkeden 7 kadın derneğinin dahil olduğu projenin amacı, “Aile içi 
şiddete uğramış ve işsiz 30-50 yaşlarında, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınların bu kapsamda 
eğitilerek yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmak,” olarak belirtildi. Proje ayrıca, kullanım süresi bitmiş 
tekstil ürünlerinin geri dönüşüm ile yeniden işlenerek, tekstil sektöründeki muhtemel hammadde sıkıntılarını 
aşmaya yönelik bir hedef de içeriyordu.

  Etkinlikler, ülkeler arası ziyaretler, atölyeler, güçlendirme çalışmaları gibi faaliyetlerin yapıldığı proje çalışmasında, 
200’den fazla kadının bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduğu aktarıldı. Uluslararası toplantılardan birinin 
Türkiye’de yapıldığını ifade eden BEKEV, çalışma kapsamında 2 sergi hazırladıklarını ve 23 Mayıs’ta Almanya 
Frankfurt’ta düzenlenen uluslararası sergiye de BEKEV’den 13 kadının katıldığını belirtti. 

SENDİKADA YAŞANAN 
TACİZE 6 YIL SONRA 
GELEN CEZA! 

Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi, 
Sine-Sen’de yaşanan tacizle ilgili sonuçlanan davaya ilişkin basın açıklamasını 
7 Mayıs’ta yaptı. Tacizcinin ceza almasını olumlu olarak değerlendiren kadınlar, 
sendikanın tacizciyi aklamasını ise eleştirdi.

  Sinema Emekçileri Sendikası (SİNE-SEN)’nda çalışan bir kadının sendikanın eski Genel Sekreteri tarafından 
taciz edildiğini aktaran kadınlar, “Arkadaşımız yaşadığı tacizi sendika içinde deşifre ettiğinde önce ücretli izne, 
daha sonra da tazminatı ödenmeden işten çıkartılmıştı,” dedi. Bunun üzerine 2009’da başlatılan hukuki süre-
cin SİNE-SEN eski Genel Sekreteri S. Ahmet Keskin’in iki yıl hapis cezası alması ile sonuçlandığını aktaran 
kadınlar, ceza yeterli olmasa da bu kararın kadın dayanışmasının bir kazanımı olduğunu vurguladı.

  8 yıldır kararlılıkla sürdürülen mücadele sonucu bu kazanımın elde edildiğini ifade eden kadınlar, “SİNE-SEN 
davası bir diğer yönüyle de emek hareketlerinde, sendika ve konfederasyon tüzüklerinde taciz, tecavüz, mobbing 
gibi kadına yönelik işlenen suçlarda yeterli ve kapsayıcı maddelerin olmamasının ne gibi sorunlar ve haksızlıklar 
yarattığına dair en can alıcı örneklerden biridir,” dedi. 

  Açıklamanın ardından davaya ilişkin detaylar paylaşılırken, kadınlara yönelik işlenen suçlarda hukuki sürecin 
ne kadar uzun sürdüğünü hatırlatan kadınlar, mahkeme heyetinin sanığı görmeden iyi hal indirimi uyguladığını 
da vurguladı. Kadınlar Sine-Sen ve bağlı bulunduğu DİSK’ten bundan sonraki süreçte tavır almalarını bekliyor.

BEKEV’İN TEKSTİLDE GERİ 
DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI SONA ERDİ

ERG’DEN MESLEKİ EĞİTİMDE 
CİNSİYETÇİLİK RAPORU

 BEKEV, uluslararası kadın örgütleriyle birlikte dahil 
olduğu tekstilde geri dönüşüm konulu projenin sonuna geldiğini 31 Mayıs’ta 
yayınladıkları basın açıklaması ile duyurdu.

GÜNDEMDE NELER VARDI?

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), mesleki ve 
teknik Anadolu liselerindeki toplumsal cinsiyet
temelli eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerin 
kadınların mesleki kimlik ve becerilerine olan 
etkisi üzerine bir rapor hazırladı.
  Çelikel Eğitim Vakfı işbirliğiyle hazırlanan raporun sonuçları, 15 Nisan’da düzenlenen toplantıda kamuoyu ile 
paylaşıldı. Açılış konuşmasını yapan ERG Direktör Vekili Işık Tüzün, eğitimin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
pekiştiren bir alan olmaya devam ettiğini belirtirken, raporun yazarı Ayşegül Taşıtman, görüşmelerde 
karşılaştıkları örnekler üzerinden bu eşitsizlikleri ve kadınların öğrenim ve çalışma yaşamını nasıl etkilediğini 
aktardı.

  Ümraniye ve Şişli’deki meslek ve teknik liselerde 24 kız öğrenci, 14 oğlan öğrenci ve 9 öğretmen ile yapılan 
odak grup görüşmeleri sonucu oluşturulan rapor, genç kadınlara verilmesi gereken eğitimin verilmediğini ve 
meslek alanlarının çok net bir şekilde “kadın işi/erkek işi” olarak kodlandığını ortaya koyuyor. Raporu aktaran 
Taşıtman ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin öğretmenler ve staj yapılan işyerleri tarafından da öğrencilere 
aktarıldığını, kadınların staj yaparken de “kadın-işi” olarak görülen alanlara yönlendirildiğini vurguladı.

  Raporda, öğretim programları ve sınıf içi uygulamaların toplumsal cinsiyet bakış açısıyla gözden geçirilmesi, 
kullanılan alanların toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı şekilde yeniden düzenlenmesi gibi öneriler de mevcut.

KADIN KOALİSYONU KADIN ADAY 
ORANLARINI AÇIKLADI

 Kadın Koalisyonu, tüm milletvekili adayları arasında 
kadın oranlarını inceledi. Adayların sadece yüzde 26,6’sını 
kadınların oluşturduğunu açıklayan Koalisyon, “Kadınları dışlayan partilere 
oyumuzu da helalliğimizi de vermeyeceğiz” dedi.

  110 kadın örgütünün üyesi 
olduğu Kadın Koalisyonu 19 
Mayıs’ta, “Eşitlik yoksa adalet 
de yoktur” başlıklı bir açıklama 
yaptı. Açıklamada, yüzde 10 seçim 
barajının çeşitli toplumsal grupların 
Meclis’te temsilini engellediği ve 
seçmen iradesini geçersizleştirdiği 
vurgulanırken, siyasi partilerin de 
kadınları dışlayarak bu duruma 
katkıda bulunduğu ifade edildi.
  
  Açıklamaya göre, gösterdikleri 

kadın adaylar açısından Komünist 
Parti yüzde 100, Halkların 
Demokratik Partisi yüzde 45, 
Halkın Kurtuluş Partisi yüzde 34 
ve Anadolu Partisi yüzde 34 ile 
ilk dört sırada yer aldı. Bu par-
tilerden TBMM’de grubu olan 
tek parti Halkların Demokratik 
Partisi. AKP’nin 37 ilde, CHP’nin 
41 ilde, MHP’nin 51 ilde kadın 
aday göstermediği vurgulandı. 7 
Haziran seçimleri öncesi Meclis’te 
temsil edilen dört partiden kadın-

erkek eşitliğine en çok yaklaşan ve 
Türkiye’nin tamamını kapsayacak 
şekilde kadın aday gösteren tek 
partinin HDP olduğu söylenen 
açıklamada, kadın adayların siyasi 
partilerdeki oranı yüzde 26,9 iken, 
bağımsız adaylar arasında kadın 
oranı yüzde 9,1. Açıklama şöyle 
sona erdi: “Kadınları dışlayan 
partilere oyumuzu da helalliğimizi 
de vermeyeceğiz! Oyumuzu eşitlik, 
özgürlük, adaletin adımlarını atan-
lara vereceğiz!” 
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KEİG Platformu olarak, seçim öncesinde Meclis’te bulunan partilerin 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine 
yönelik yayınladıkları beyannameleri kadın emeği ve istihdamı açısından değerlendirmiştik. Partilerin 

beyannamelerini tek tek inceledik, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından analiz ettik, ardından yaptığımız genel 
değerlendirmede politika vaatlerini karşılaştırdık. Bu bülten yayımlandığında genel seçimler sona ermiş, Meclis’te 
hangi partilerin yer alacağı kesinleşmiş olacak. Ancak, umuyoruz ki bu çalışma, beyannamelerini kadınların ta-
leplerini dikkate almadan ya da kadınların taleplerini esas alarak hazırlayan partilerin tümü için bundan sonraki 
politikalarını oluştururken ve uygularken de yararlanacakları bir kaynak olur.

Kadın emeği konusuyla ilgili olarak feministlerin ortaya koyduğu en önemli taleplerden biri, şüphesiz ki 
hane içinde kadınların ücretsiz ve karşılıksız yaptığı çocuk/hasta/yaşlı/engelli bakımı, temizlik, yemek, ütü, 

vs. gibi ev ve bakım işlerinin görünür hale getirilmesi. 

Çok iyi bilindiği gibi bakım yükümlülüğünün yalnızca kadınların sorumluluğu olarak görülmesi kadınları 
hem istihdama hem toplumsal yaşamın her alanına katılımdan dışlıyor. Konuyla ilgili vaatler genel olarak 

“kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlulaştırılması” kapsamında ele alınıyor. Ancak, erkeklerin bu konudaki 
sorumluluğu ya göz ardı ediliyor ya da yeterince vurgulanmıyor.

  Beyannameleri incelerken gördük ki, feminist örgütlerin ve kadın hareketinin yıllardır verdiği mücadele, erkek 
politikada artık gedikler açmaya başladı. Siyasi partiler, kadınların sorunlarını görmezden gelen bir duruşun 
kendilerine kaybettireceğinin farkına varmış ve beyannamelerinde kadınlara daha fazla yer vermeye başlamış 
görünüyor. Bu çok önemli bir gelişme; ama kadınların nasıl konumlandırıldıkları ve sorunlarının ele alınış 
biçimlerinde ciddi problemler bulunmaya devam ediyor. Bu sorunları belli başlıklar altında inceledik.

Kadınlar ve LGBTİ’ler beyannamelerin neresinde?

Kadınların hane içindeki karşılıksız emeği ne kadar görünür?

Çocuklara sadece kadınlar mı bakacak?

• AKP ve MHP, kadınları aile içinde görüyor ve politika   
 vaatlerinde ev içindeki rollerini esas alıyor. MHP ara ara   
 toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsetse de, her iki partinin  
 beyannamelerinde de LGBTİ bireyler herhangi bir şekilde  
 bulunmuyor.

• CHP kadınların ekonomik bağımsızlığını bazı yerlerde 
 öne çıkarsa da genel olarak kadın-erkek eşitliğini vurgu-  
 luyor. LGBTİ bireyler genel anlamda ayrımcılıklarla mücadele  
 kapsamında yer alıyor.

• HDP, beyannamenin bütününde erkek egemen toplum-
 sal yapıda bir dönüşüm hedefliyor ve politika vaatlerini buna  
 göre şekillendiriyor. “LGBTİ’lerin eşit, özgür ve onurlu yaşam  
 hakkı” başlığı altında ise konuyla ilgili daha ayrıntılı bir   
 değerlendirme yapıyor.

• AKP, kadınlara sunduğu diğer “paketlerde” de olduğu gibi,  
 kadınların esas sorumluluğunu aile içinde tanımlıyor, ev içindeki  
 karşılıksız emeği görünmezleştiriyor.

• MHP de benzer şekilde, bir yandan “toplumsal cinsiyet   
 eşitliğinin sağlanmasından” bahsederken, diğer taraftan   
 kadınların hane içinde yaptığı işleri görmüyor. 

• CHP, kadınların hane içinde sadece çocuk bakım yükünü 
 görerek çocuk bakım hizmeti sunulmasını vaat ediyor.

• HDP, erkeklerin tüm bakım ve ev işlerini kadınlarla eşit şekilde  
 paylaşması ve bu işlerin toplumsallaştırılmasına yönelik   
 bütünlüklü bir politika vaadi sunuyor. Ancak, bazı konularla  
 ilgili bu dönüşümün nasıl sağlanacağına dair detaylı bir planla- 
 ma ihtiyacı bulunuyor. Yine de beyannamesinde bu görünmeyen  
 emeğin altını çizen tek parti olarak HDP karşımıza çıkıyor.

• AKP, “kaliteli, hesaplı ve kolay erişilebilir” kreşlerin yaygın- 
 laştırılacağını söylerken devletin bu konudaki sorumluluğu  
 sadece “teşvik etmekle” sınırlı kalıyor. Beyannamedeki “kayıtlı  
 kadın istihdamının evde bakım hizmetleri yoluyla sağlanması”  
 hedefi, kadınların ücretli çalışacak olsalar dahi ev içinde ve  
 bakım işlerinde istihdam edilmesinin teşvik edildiğini gösteriyor.

• MHP, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması kapsamında “anne  
 ve babaların birlikte devredilemez ebeveyn izni kullanabilmesi  
 yönünde düzenlemelerin yapılması” vaadine yer veriyor. Ancak,  
 partinin aileyi güçlendirme ve kadını aile içinde görme eğilimi,  
 toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören bu vaat ile  
 çelişiyor. 

• CHP, bakım hizmetlerinin ücretsiz, kolay ulaşılabilir ve nitelikli  
 olması gerektiğini söylüyor.  Ancak, bu düzenlemeleri sadece  
 iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması konusuyla bağlantılı ola- 
 rak öneriyor, yani erkeklerin bu konudaki sorumluluğuna  
 değinmiyor.

• HDP, kadınların sadece istihdama değil toplumsal yaşamın her  
 alanına katılımı için de bakım hizmetlerinin önemli olduğuna  
 vurgu yapıyor. Bu hizmetlerin hem kadınlar hem erkekler  
 için düzenlenmesini öneren HDP, bakım yükünde erkeklerin  
 kadınlarla eşit sorumluluk alması konusuna değiniyor.

d
d

d

* Siyasi parti liderleriyle ilgili kullanılan görsel, KA.DER’in 2015 Genel Seçimleri için hazırladığı kampanyanın parçasıdır.
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SEÇİM VAATLERİNDE KADIN EMEĞİ SEÇİM VAATLERİNDE KADIN EMEĞİ

Beyannamelerde kadın istihdamının arttırılması için girişimcilik ve mesleki eğitimlerin teşvik edil-
mesi ağırlıklı olarak yer alıyor. Ancak, hem girişimcilik hem mesleki eğitimler, şu andaki haliyle kadın 

istihdamını arttırmada işlevsiz kalıyor, “kadın işi-erkek işi” ayrımını pekiştiriyor ve kadınları birçok olumsuzluk-
la karşı karşıya bırakabiliyor.

Kadın istihdamı nasıl arttırılacak?

• AKP ve MHP kadın istihdamını ülkenin ekonomik kalkınması   
 kapsamında, genç istihdamıyla birlikte değerlendirirken, CHP ve  
 HDP kadınların ekonomik bağımsızlığı vurgusunu öne çıkarıyor.

• AKP ve MHP, kadınlar için ailedeki sorumluluklarını aksatma- 
 maları amacıyla esnek çalışmayı öngörüyor.

• AKP ve MHP, kadın istihdamını arttırmada girişimcilik ve  
 mesleki eğitimleri hedefliyor; ancak sistemin kadınlar açısından  
 güncel sorunlarına ilişkin bir vaatte bulunmuyor.

• CHP, kadın istihdamında nitelikli ve güvenceli bir artışı he-
 deflerken, girişimciliği esas faaliyet olarak ortaya koymuyor,  
 mesleki eğitim sisteminde ise kadınlar lehine değişiklik önerileri  
 getiriyor.

• HDP, kadın istihdamının tam zamanlı ve güvenceli olarak  
 arttırılması, kadınların hem ev içinde hem çalışma yaşamında  
 görünmeyen emeğinin görünür hale getirilmesi için somut  
 düzenleme ve yapısal değişiklik önerileri vaat ediyor.

• HDP, ev işçisi ve mevsimlik tarım işçisi kadınların sorunlarına  
 yönelik kadın örgütlerinin tespit ve taleplerine beyannamesinde  
 yer veriyor.

• CHP ve HDP, beyannamelerinde, kadın kooperatiflerinin  
 yaygınlaştırılması ve desteklenmesinden bahsediyor. Ancak,  
 kadınların deneyimlerinden bildiğimiz üzere, kooperatifler  
 çeşitli nedenlerle kadınların zarara uğramasına sebep olabiliyor.  
 Bu nedenle kooperatiflerin desteklenmesi maddesinin içeriğinin  
 nasıl doldurulacağı büyük önem taşıyor.

• AKP beyannamesinde işyerinde cinsiyete dayalı ayrımcılığa 
 herhangi bir şekilde değinmiyor.

• MHP, “çalışma hayatında kadınlara yönelik negatif ayrımcılığa  
 son verilecek” demekle yetiniyor, herhangi bir detay vermi- 
 yor. 

• CHP’nin vaatleri arasında şunlar bulunuyor: Sözel, fiziksel,  
 psikolojik taciz, mobbing gibi kavramların yasal düzenleme  
 kapsamına alınması, “erkek işi” olarak bilinen alanlarda ya da  
 yönetim kademelerinde kadınlara kota uygulanması, eşit işe eşit  
 ücret, işyerindeki kreşlerin tüm çalışanlar için düzenlenmesi, vs.

• HDP’nin vaatleri arasında ise, düşük ücret politikalarına, cinsi- 
 yete dayalı ayrımcılığa, tacize, güvencesizliğe son verilmesi;  
 kadın-erkek fark etmeksizin en az 50 işçi çalıştıran kamu/özel  
 tüm iş yerlerinde ücretsiz kreş açılmasının zorunlu olması;
 8 Mart’ın kadın işçiler için resmi tatil olması bulunuyor.

d

Kadınları işyerinde neler bekliyor?

• AKP, sosyal yardımların ailenin bütünlüğünü koruyacak   
 bir şekilde yapılacağını ve bu yardımların belirlenmesinde  
 “ailenin büyüklüğünün esas alınacağını” belirtiyor.

• MHP, “muhtaç” ailelere, en az bir ferdi iş buluncaya dek asgari  
 ücretin yarısı kadar “aile desteği” vereceğini ve bu ödemenin  
 öncelikle “ev kadınlarına” yapılacağını söylüyor.
 
• AKP ve MHP sosyal hakları “muhtaçlık” temelinde değer- 
 lendiriyor. Birey değil hane temelinde yardım sağlamak he- 
 defleniyor ve kadınların aile içindeki geleneksel rolleri yardımlar  
 yoluyla pekiştiriliyor.

• CHP, “Güçlü Sosyal Devlet Projesi”nin merkezindeki Aile  
 Sigortası ödemelerinin kadınlara verileceğini söylüyor. Kadını  
 aile içinde değerlendiren bu kurgu, CHP’nin kadınlar için  
 öngördüğü ekonomik bağımsızlık vaadi ile çelişiyor.

• HDP, sosyal hakların yardım veya muhtaçlık temelinde görülme- 
 sini, kadınların aile içindeki geleneksel rollerini pekiştirmesini  
 eleştiriyor. Tüm sosyal hizmetlerin hak temelinde, herhangi bir  
 ayrımcılık uygulanmadan herkese eşit olarak sunulmasını 
 savunuyor.

• MHP ve AKP, engelli bireyleri daha çok “korunması gereken bir  
 grup” olarak sosyal yardım ekseninde değerlendiriyor. CHP,  
 genel olarak engelli bireylere değinse de, engelli kadınların  
 farklılaşan sorunlarından bahsetmiyor. HDP ise, engelli   
 kadınların sorunlarına değinerek, bunların çözümüne yönelik  
 vaatte bulunuyor.

Kadınlar sosyal hakların neresinde?

Özetle;
Kadın emeği ve istihdamı konusu, vaatler içinde partinin toplumsal cinsiyet eşitliği bakışıyla paralel olarak 

yerini bulabiliyor. AKP, kadınları birey olarak görmüyor; eril değerlerin baskın olduğu, kadınların denetim 
altında tutulduğu heteroseksist aile içine sıkıştırıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ise beyannamesinde hiç yer 
vermiyor. MHP, birkaç yerde konudan bahsediyor; ancak genel politikasını kadınları aile içinde gören bir pers-
pektifle oluşturuyor. CHP, kadınlardan ve kadın haklarından en fazla bahseden partilerden biri olsa da, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin beyannamenin ‘ruhuna’ işlediğini söylemek zor. HDP ise, toplumsal cinsiyet eşitliği perspek-
tifini toplumda yapısal bir dönüşümü hedefleyerek beyannamenin tümüne yerleştirmeye çalışıyor. Tüm vaatler 
bir arada değerlendirildiğinde HDP’nin kadınların taleplerine doğrudan yer verdiğini, bu taleplerin hayata 
geçirilmesi açısından da en çok umut “vaat” eden parti olduğunu belirtmek gerekiyor. 

d
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GÜNDEME DAİR

POZİTİF AYRIMCILIĞA GİRİŞ 101
  Demet Sabancı Çetindoğan geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir röportajında şirketler grubunda kadınlara 
yönelik pozitif ayrımcılık yapılıyor mu sorusuna “asla” diye cevap veriyor.1 “Kadın da tıpkı erkek gibi sadece 
toplumun bir parçasıdır.” Elbette, ama sormak lazım, “nasıl bir parçası?” Cevabı hepimiz çok iyi biliyoruz aslında; 
ikincilleştirilen, emeği görünmezleştirilen, ezilen, ötekileştirilen bir parçası. 

  Aslında Sabancı Çetindoğan da aynı röportajda kadınların erkeklere göre daha ağır sorumluluklar taşıdığını 
kabul ediyor ve kadınlara şans verildiğinde iş hayatında başarılı olduklarını söylüyor. İşte pozitif ayrımcılık (yani 
geçici özel önlemler almak) da tam olarak bu noktada başlıyor. 

  Yani pozitif ayrımcılıkta ısrarcı olmak fıtratta erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu kabul etmek anlamına 
gelmiyor. Bir cinsin diğer cinsten toplumsal örgütlenmenin erkek egemen yapısı dolayısıyla hayatın her 
alanına 1-0 geriden başladığını görmek ve bu dengesizliği ortadan kaldırmaya çabalamak demek oluyor. 
Pozitif ayrımcılık eşitlik ve adalet kavramlarının kesişim noktasında duruyor ve adalet olmadan eşitliğin 
sağlanamayacağının en önemli göstergelerinden biri haline geliyor. 

  Kadın emeği ve istihdamı alanından baktığımızda, yapılan çok sayıda araştırmanın ve kadın hareketinin or-
taya koyduğu üzere, kadınlara atfedilen bakım yükümlülüğü ve bu yükün ne devlet ne de erkekler tarafından 
paylaşılmamasının kadınların ya işgücü piyasasına hiç katılmamasına ya da geçici veya sürekli olarak bu pi-
yasadan kopmalarına neden olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, “şans verilmesi” olarak bahsedilen durum 
aslında köklü yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi anlamını taşıyor. Kadınlar çocuklarına ya da ailelerinin 
yaşlı/hasta/engelli bireylerine baktıkları için eğitim olanaklarından da yeterince faydalanamadıklarından in-
sanca yaşamaya olanak tanıyacak kadar gelir getiren ve güvenceli işlerde çalışacak “niteliğe” sahip olamıyorlar. 
Dolayısıyla da vasıfsız olarak düşünülen işlere hapsolarak düşük ücretle, güvencesiz ve uzun saatler çalışmak 
zorunda kalıyorlar. 

  Yani üretilen politikalar cinsiyet eşitliğine toplumu ne kadar yakınlaştırıyorsa, kadınların “şansı” da o kadar 
artıyor demektir. O nedenle kadınla erkek arasında ayrım yoktur, “çalış senin de olur” mantığı bu eşitsizliğin 
üzerini örtmekten başka bir işe yaramıyor. Sayın Sabancı Çetindoğan bir Sabancı olarak doğmasaydı, bir 
kadın olarak şu anki imkanlarına sahip olma ihtimalinin çok düşük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, pozitif 
ayrımcılığın ailesinden gelen ekonomik, kültürel ve sosyal sermayesi kısıtlı olan kadınların nesiller arası aktarılan 
yoksulluğun ve yoksunluğun girdabından kurtulmalarına destek anlamına geldiğini bu açıdan yorumlayabilmek 
de ayrıca önem taşımıyor mu?

  İşte tüm bu saydıklarımız nedeniyle eşitsizlikler ortadan kaldırılana kadar eşit olmayanları aynı seviyeye 
taşımak için pozitif ayrımcılığın gerekliliğinin altını çizmeye devam edeceğiz. 

1 http://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/hakan-celik/demet-sabanci-kadinlara-pozitif-ayrimcilik-yapmiyoruz 

NELER YAPIYORUZ?

KEİG Bülten’e katkıda bulunan İsveç Hükümeti’ne (Sweden) 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: Haşime Akbakın, Ayşe Balkanay, İdil Soyseçkin, Sibel Özen, Nihal Şirin 
Pınarcıoğlu, Gülnur Elçik, Meltem Arıoğlu Pultar, Serap Güre. 
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.    

Sayı: 13  Haziran 2015

2 Aylık KEİG İletişim Bülteni

d
Kreş Haktır 
Platformu’nun 

başlattığı erken çocuk-
luk bakım ve eğitim 
hizmetlerini konu alan 
kreş kampanyasını, Kreş 
Haktır Platformu’nun 
kurucularından ve 
bileşenlerinden biri olarak 
sürdürüyoruz. İşyerlerinin 
kreş açma yükümlülüğünün 
yasal dayanağı olan “Gebe 
ve Emziren Kadınların 
Çalıştırılma Şartlarına Dair 
Yönetmelik”te  150 üstü kadın çalışanı olan işyerlerinde kreş açma zorunluluğu 
olduğu yer alıyor. 150 üstü kadın çalışanı olan işyeri sayısının oldukça az olması 
sebebiyle yönetmelikteki bu düzenleme karşılığını bulamıyor. Yine yönetmeliğe göre; 
kreşlerden sadece kadın çalışanların çocukları faydalanabiliyor. Erkek çalışanların 
ise ancak annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları kabul ediliyor. Oysa, 
kadınlar olarak yıllardır çocuk bakım yükümlülüğünün sadece kadınlar üzerinden 
tartışılmaması gerektiğini savunuyoruz. Yönetmelik bu haliyle Anayasa’nın kanun 
önünde eşitlik maddesine (madde 10), Türkiye’nin taraf olduğu Kadına Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne ve AB Direktiflerine aykırı.

  Bu sebeple anayasaya aykırılık iddiasıyla Danıştay’a yönetmeliğin yukarıda bahse-
dilen maddelerinin iptali davası açmayı kreş kampanyasının önemli bir parçası 
olarak düşünüyoruz. Bu kapsamda şu an hukuki süreçle ilgili ön hazırlık çalışmaları 
yapıyoruz. Danıştay sonrasında CEDAW Komitesi’ne taşınabilecek ve politik bir 
karar çıkabilecek, stratejik bir dava çalışması planlıyoruz. Davayı usulen uygu-
lanan işlem üzerinden açmamız gerektiğinden öncelikle çalışılan işyerinin kreş 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili (yönetmelikte belirlenen şartlara uygun 
olmadığı gerekçesiyle çocuğu işyerindeki kreşe kabul edilmemiş  erkek çalışanlar 
dahil) örnek olaylara ihtiyacımız olacak.  Çevrenizde benzer örnek olayları yaşayan 
ve bu olayı Danıştay’a ve ardından CEDAW’a taşımayı düşünenler olursa bize yönlen-
direbilir misiniz?



DİSK İzmir Kadın Komisyonu tarafından 14 Mayıs’ta 
düzenlenen İzmir Kadın Konferansı’na katıldık. 

Çoğunluğu kadın işçilerden oluşan 100 kişinin katıldığı 
konferansta açılış konuşmasını DİSK Kadın Komisyonu’ndan 
Sibel Parmaksız yaparken, Hazal Beytaş da DİSK Kadın 
Komisyonu’nun amaç ve hedeflerini aktardı. 

                                ..DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, sendikanın kadın 
örgütlenmesiyle ilgili konuşmasında neoliberalizmin ve 
hükümet politikalarının kadın istihdamına olan olumsuz 
yansımalarından bahsederken işgücünün kadınlaştığını 
vurguladı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı 
Canan Güllü ise Türkiye’de kadına yönelik şiddeti anlatırken 
kadın cinayetlerinin son yıllarda hızla artış gösterdiğine dik-
kat çekti. 

 ..Konferansa KEİG Platformu’ndan katılan Meltem Arıoğlu 
Pultar, Eylül 2014’te yayımlanan eğretileşme konulu raporu 
temel alarak bir sunum yaptı. Sunumda kadınların işgücü 

piyasasına katılımı artarken güvencesiz, geleceksiz, alternatifsiz bırakılarak düşük gelir düzeyli, meslek 
tanımı olmayan eğreti işlere yöneldiği vurgulandı. Ayrıca, hükümetin çıkardığı “kadın istihdam paketinin” 
kadın istihdamına olumsuz etkileri ve erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle 
kadın istihdamını artırmanın mümkün olmadığı konuşuldu. Ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Itır Bağdadi uluslararası alanda kadın örgütlenmesi ve siyaset 
alanına kadınların katılımıyla ilgili bir konuşma yaptı. Panelin ardından gerçekleşen soru-cevap bölümünde 
katılımcılar kadın istihdamından örgütlenmeye, kayıt dışı çalışmadan siyasi partilerin kadın politikalarına 
kadar pek çok farklı konuda sorular ve görüşlerle panele katkıda bulundular.
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  İmece Ev işçileri Sendikası tarafından 17 
Nisan’da düzenlenen çalıştay, Sosyal Güven-

lik Akademisi’nden SGK uzmanı Emin Yıldız ve 
emekli Müfettiş Yılmaz Aydıner’in sunumu ile 
başladı. Sunumda genel olarak ev işçiliği ile ilgili 
yasal duruma ilişkin bilgiler paylaşıldı.

  Uzmanlar 9 gün ve daha az çalışan ev işçileri ile 
10 gün ve daha fazla çalışan ev işçilerinin sigorta-
lanma koşullarına dair bir tablo hazırlamışlardı. 
Son olarak da İmece Sendikası’ndan Av. Sevgi 
Evren yasa ile ilgili çelişkilere değindi. Son düzen-
lemede bir ev işçisini 10 günden az çalıştıran 
kişinin “çalıştıran”, 10 günden fazla çalıştıran 
kişinin ise “işveren” olarak göründüğüne dikkat 
çekildi.

  Ayrıca, bildirim yaptığı halde pirimi ödemeyen 
işverene gecikme zammı dışında bir yaptırımın 
olmaması, 10 günden az çalışma durumunda genel sağlık sigortasından faydalanamama, hiç borcu olmaması 
durumunda işverene yatırdığı pirimden yüzde 5 oranında teşvik getirilmesi, sigorta gün sayısının 5000’den 3600’e 
düşürülmesinin yol açabileceği olumsuzluklara da vurgu yapıldı.

  Bütün yasalarda bir yıl, 365 gün olarak kabul edilirken, SSGSS yasasında bir yılın 360 gün olarak kabul 
edildiğine ve bunun uzun çalışan bir işçide yaratacağı hak kaybına ilişkin detay, özellikle dikkat çekiciydi. Bir 
yandan ev işçileri işçi olarak görülmezken, diğer yandan İmece’nin sendika olarak tanınmak zorunda kalmasının  
dolaylı bir tanıma olduğu da ifade edildi.

d İMECE’NİN EV İŞÇİLERİ 
ÇALIŞTAYINA KATILDIK

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
KONFERANSI’NA KATILDIK

İZMİR’DE DİSK 
TOPLANTISINA
KATILDIK 

Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından 29 Nisan’da düzenlenen “İnsan Hakları Bağlamında 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Konferansı’na katıldık. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çalışma Hakkı” isimli 

oturumda KEİG Platformu’ndan Serap Güre, Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet  içerikli sunum yaptı. Eşitsiz 
çalışma koşulları, bakım işlerinden sadece kadının sorumlu olması, eğitim ve sosyal yaşamda kadınların kaynak-
lara erişiminin sınırlılığı, çalışma yaşamında kadınlara dair kalıp yargılar ve kadınların eğreti çalışma yaşamının 
yarattığı hak kayıpları bağlamında ekonomik şiddetin kadınlara etkileri aktarıldı.  

  Oturumun bir diğer sunumunda İLO temsilcisi Özge Berber Ağtaş, İLO Sözleşmelerinin yasa ve uygulama-
lardaki yerini anlatarak Türkiye’nin İLO sözleşmelerine koyduğu çekincelerin ve imzalamadığı sözleşmelerin 
kadının insan haklarındaki kayıplarını pekiştirdiğini vurguladı. Sosyal içerme politikalarının kadınları ne kadar 
içerdiğinin sorgulandığı oturumda, içerme ve dışlama kavramlarını doğru analiz etmenin projelerin etkisini 
artıracağı, kaynakların iyi yönetiminin kadınların yaşamında olumlu sonuçlar doğuracağı ifade edildi. Kendi 
çalışma yaşamı deneyimini anlatan KAGİDER temsilcisi, kadın olmanın çifte iş yükünü vurgularken, kendine ait 
iyi gelirin özgürleştirici etkisinin eşitliği de içerdiğini belirtti. Toplantıda TİHK’in kadının insan hakları ihlalle-
rinin önlenmesi için devlet kurumlarının çalışmalarını izleme-sinin ve hazırlanan raporlarla yürütmenin cinsiyet 
eşitsizliğini ortadan kaldıracak uygulamaları gündemine almasını sağlamasının önemine vurgu yapıldı.

d

d

Dünya Bankası Grubu’nun Yoksulluğu Azaltmak ve Paylaşılan Refahı Artırmak başlıklı konsept notunu 
tartışmak ve istişarede bulunmak adına sivil toplum ve özel sektörden uzmanları bir araya getirdiği 

istişare toplantısı 22 Mayıs’ta Hilton İstanbul’da gerçekleşti.
 
  Yeni bir toplumsal cinsiyet stratejisi belirlemek üzere önümüzdeki dönemde bir rapora dönüştürülecek 
konsept notu aktarılırken ekonomik büyümenin sağlanması için toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu 
yapıldı. Türkiye’de kadınların istihdama katılması durumunda brüt milli gelirin %22 oranında artacağına 
dikkat çekildi.  Kadınların işgücüne katılım oranının genel olarak erkeklere kıyasla %10 ila %30 oranında 
düşük olmasının yanı sıra kadınların yarı zamanlı işlerde yoğunlaştığı belirtildi. Halihazırda kadınların istih-
dam edildiği sektörlerin de eğitim, sağlık, beşeri ve sosyal bilimler gibi toplumsal cinsiyet normlarına göre 
uygun görülen alanlar olduğundan bahsedildi. Kadınların işgücüne girmeye çalışıp sonrasında ayrıldıkları 
vurgulandı.
 
  Katılımcı yorumlarında çocuk bakım hizmetlerinin kaliteli ve tüm çocuklara eşit bir şekilde ulaşılabilir 
olmasının kadın istihdamını artırmanın kilit noktası olduğu belirtilirken toplumsal cinsiyet konusunda hem 
kamu hem de özel sektörde rol model eksikliği vurgulandı. Özellikle halkın gözü önündeki üst düzey siya-
setçilerin kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici kamu spotlarında yer almaları gerektiği 
söylendi. Dünya Bankası Grubu’nun toplumsal cinsiyet konusunu ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmak için 
bir araç olarak görmesinin de sorgulanması gereken bir bakış açısı olduğu iletildi.

d

DÜNYA BANKASI’NIN TOPLUMSAL 
CİNSİYET TOPLANTISINA KATILDIK
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SÖYLEŞİSÖYLEŞİ

  Nasıl bir araya geldiniz, derneğin 
hikayesi nasıl başladı?

  Ayşe: GİKAD, AB-TESK ortak 
projesinde girişimcilik eğitimi 
almış kadınların kurduğu bir 
dernek. Bir arada olmaktan keyif 
alan, birlikte ortak projeler ürete-
bilen kadınlar olarak inisiyatif 
olarak başladığımız birlikteliğimizi 
2004 yılında derneğe dönüştürdük.

    İlk olarak ne tür çalışmalar 
yaptınız?

  A: Başlangıçtaki kendi üyeleri 
için proje üretme ve uygulama 
düşüncesi, 10 yıl sonra bugün 
gelinen noktada tüm kadınlar için 
emek verme çabasına dönüştü. 
Bugüne kadar dernek bünyesin-
de çeşitli atölyeler ve eğitimler 
yaptık. Temel hedefi birlikte 
üretme kültürünü yerleştirmek 
olan el emeği atölyelerimizle aynı 

zamanda aracısız üretici-tüketici 
buluşmalarını da hedefliyoruz. 
Üretilenleri çeşitli fuar, stand 
ve sergilerle sunuyoruz. İki yıl 
düzenlediğimiz fotoğraf atölye-
lerimiz ve uygulama gezilerimiz 
de hepimize farklı bakış açıları 
kazandırdı. Ayrıca El Emeği 
Ürünlerde Tasarımı desteklemek 
için Kişisel Gelişim Yarışması da 
düzenledik.

 

“Kendimizden başlayarak fark yaratmaya 
çabalıyoruz”
Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği/ GİKAD, 10 yılını geride bırakmış bir kadın derneği. KEİG 
Platformu’nun kuruluşundan beri üyeleri içinde olan GİKAD’ı, Denizli’de bir araya gelen kadınlar 2004 
yılında kuruyor. Atölyeler ve eğitimlerle birlikte üretme kültürünü yerleştirmeye çalışan GİKAD’lı kadınlar, 
ürettiklerini çeşitli fuar, sergi ve standlarda sunuyor. Ayrıca, GİKAD’lı kadınların her sene farklı bir temayı 
ön plana çıkararak düzenlediği Yaşam Sahnesi’nde Kadın Sergisi 5 yıldır devam ediyor... Derneğin hikayesini 
Ayşe Merih Balkanay ile konuştuk...

  Nasıl bir örgütlenme yöntemi 
benimsiyorsunuz?

  A: Derneğimiz tüm kadınların 
katkılarına açık. Hedeflerimiz 
de bizim özel hedeflerimiz değil, 
kadınların talepleri ve ülke 
koşullarının dayattığı hedefler. 
Üye profilimiz aslında her sosyal 
statüden tüm kadınları kapsıyor. 
Asil üye sayımız sınırlı ve bir-
çok eğitim ön koşulumuz var. 
Girişimcilik ve KİHEP eğitimi 
önkoşullarımızdan.Ama fahri 
ve gönüllü üyelikte bir kısıt yok. 
Bizimle herhangi bir şekilde 
iletişimde olmuş, yaşamına 
dokunabildiğimiz her kadın 
gönüllü üyemizdir.  

  

A: Bugüne kadar 30’dan fazla bir-
liktelik, platform, kurum, kuruluşla 
birlikte çalışıp ortak projeler ve 
etkinliklerde yer aldık. GESİFED 
(Güney Ege Sanayiciler ve İş 
Adamları Federasyonu), KEİG 
Platformu, Ege Kadın Buluşmaları, 
Denizli Kadın Platformu, EEÇK 
(Ev Eksenli Çalışan Kadınlar 
Grubu) aktif destek verdiğimiz 
birlikteliklerden bazıları. 

  Kadınlara nasıl ulaşıyorsunuz? 

  A: Dernek olarak ev eksenli 
çalışan kadınlardan iş kadınlarına 
kadar her kadın için çabalıyoruz. 
En önemli uğraşımız, kendimiz-
den başlamak üzere tüm top-
lumda çeşitli farkındalıkların 
oluşumunu sağlamak. Kadının 

birey olarak güçlenmesi için 
çalışmalarımız daha çok Sosyal 
Girişimcilik ve Farkındalık temelli. 
Bulunduğumuz her ortam kadın 
adına sözümüzü söylememiz 
gereken yerler.

  İstihdamla ilgili çalışmalarınız 
var mı?
   A: Kadın istihdamı denince bizim 
aklımıza gelmesi gereken kadın 
bakış açısı ve duyarlılığı ile istih-
dam. Yani sadece bizim yerelde 
söylediklerimiz ve yapabildikle-
rimizle bir toplumsal baskı unsuru 
olabilmemiz mümkün değil. Ancak 
kadınların ulusal ve uluslararası 
ortak çalışmaları yereldeki 
çalışmalarla örtüşürse bir anlam 
ifade edebilir. Bu sebeple GİKAD 
kadını ilgilendiren her konuda 
ortak ulusal-uluslararası platfor-
mlara olumlu görüş ve aktif destek 
vermekte. Ortak kampanyaları da 
yerele taşımakta. En son KEİG ve 
Kreş Haktır Platformu ile her yer 
aldığımız etkinlikte yaptığımız 
kreş-toplumsal cinsiyet rolleri 
farkındalık çalışması gibi.

 
  Başka ne tür çalışmalar yürütü-
yorsunuz?

  A: İş ve Aile yaşamını uzlaştırma, 
yoksulluk ve kadın istihdamı, 
kadın ve siyaset, kadının insan 
hakları, iş dünyasında kadın, 
kadına yönelik şiddetin engellen-
mesi, çocuk istismarının önlen-
mesi, kreş hakkı, cinsiyetçi olma-
yan medya, demokratik katılımda 
STK’lar, toplumsal cinsiyet eşitliği, 
sağlıklı yaşam farkındalığı gibi bir-
çok konuda hem kendimizi eğittik 
hem de ortak projeler oluşturduk.

  Yaşam Sahnesinde Kadın Ser-
gilerimiz faaliyetlerimizin sadece 
birisi, ama en görünür olanı. 5.’sini 
Aralık 2014’te düzenledik. Doğaya 

Saygı farkındalık temamızdı. Daha 
önceki sergilerimizde de çocuk ge-
linlere, çocuk işçiliğine, ev eksenli 
çalışan kadınlara, kadına yönelik 
şiddete, meme kanserine dikkat 
çekmeye çalıştık. Sergilerimizde 
tüm faaliyetlerimizin özetlerine de 
yer veriyoruz. Bizler kadın hakları 
adına; bazen bir alanda, bir sergide, 
bir standda, bir konferansta, bazen 
da 28-29 Mart 2015’te olduğu gibi 
Filmmor Film Festivali’nde oluyor 
ve destek veriyoruz.

  Kadınlar olarak örgütlenmek 
nasıl bir deneyim? Hayatınızda 
neler değiştirdi?

  A: Biz kendimizden başlayarak 
fark yaratmaya çabalıyoruz. 10 
yıllık süreçte kendimizdeki ve 
yakın çevremizdeki kadınlarda 
oluşan farkı biliyor ve ölçebili-
yoruz. Bu bizim onlara, onların 
bize kazandırdıklarının birleşimi. 
Toplumun tümünde nasıl etkile-
rimiz var bilmiyoruz; ama belki de 
bir araştırma konusu olabilir. 

“Çalışmalarımız sosyal      
girişimcilik temelli”

“Yaşam Sahnesinde 
Kadın’ın 5.’sini 

düzenledik”
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NELER YAPIYORUZ?NELER YAPIYORUZ?

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) • Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar /KEFA


